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Методичні служби не можуть 
поскаржитися на обмаль уваги 
до себе. Особливо в соціальних 
мережах, які виступають сьогодні 
повноцінними суб’єктами формування 
громадської думки. Але й радості 
від публічних «оцінок» своєї роботи 
вони вже давно не отримують.
За що ж критикують методичні служби? 
І чи все так безнадійно?

Зазвичай методистів критикують 
за те, що вони «перевіряють», а 
тепер — «вивчають» діяльність 

педагогів і навчальних закладів; беруть 
участь у так званих днях управління, 
методичних днях тощо; за збір ніко
му не потрібної інформації, яку важ
ко зібрати й надати; вимагання звітів 
(зокрема, фото й відео) про виконан
ня численних доручень або ж інших 
зовнішніх ініціатив. Чи справедливою 
є така критика? Безумовно, так!

Але ж уся ця «робота» методис
там не подобається ще більшою мі
рою, ніж критикам! Жоден методист 
ніколи самостійно не ініціює подіб
ної діяльності й не визначає поря
док і способи її виконання. Ситуація, 
що склалася, постійно продукується 
функціонуванням наявної системи 
управління освітою та суспільними 
процесами у країні загалом!

ДВА «СВІТИ»
Місцеві органи управління освітою, 
структурними підрозділами яких за
звичай є районні (міські) методич
ні кабінети (центри), — це бурхли 
ві прикордонні майданчики, на яких 
зустрічаються й досить інтенсивно 
взаємодіють два «світи»: державно- 
бюрократичний, що живе за чіткими 
нормами законів про місцеві держав
ні адміністрації й органи місцевого са
моврядування, і творчо-педагогічний, 
який функціонує за законодавством 
про освіту й розбудовується відпо
відно до імовірнісної логіки освітніх 
процесів.

Ці два «світи» нічим не кращі й 
не гірші один від одного, вони — 
різні! І досі не знайдено продуктив
ного рішення щодо створення орга
нів державно-громадського (зокрема, 
і з урахуванням інтересів професій
ної педагогічної спільноти) управлін
ня системою освіти на місцевому й 
регіональному рівнях.

Що важливо? Практично ніколи 
предметом аналізу і публічної крити
ки методичних служб не були основ
ні сутнісні цілі, функції й напрями їх 
діяльності.

Розглянемо, для прикладу, кілька 
позицій Положення про районний 
(міський) методичний кабінет (центр), 
затвердженого наказом МОН Укра
їни від 08.12.2008 року №1119 і за
реєстрованого в Міністерстві юсти
ції 25 грудня 2008 року №1239/15930. 
У документі зазначено, що метою ді
яльності методкабінету (центру) є на
уково-методичне забезпечення систе
ми дошкільної та загальної середньої 
освіти. І дійсно, як у XXI столітті, в 
умовах глобальної конкуренції освіт
ніх систем, не в науковий спосіб опи
сувати, пояснювати й прогнозувати 
весь масив процесів і результатів у 
сфері освіти? Не залучати ж для до
сягнення зазначених цілей можливос
ті інших форм суспільної свідомос
ті — мистецтва, релігії або ж ідеології!

З іншого боку, методика — це най
більш досконалі способи діяльності 
в конкретних умовах і за наявності 
тих чи інших ресурсів. Не повертати

МЕТОДИЧНА РОБОТА:
ЧИ ВСЕ ТАК БЕЗНАДІЙНО?
ся ж нам до первинного накопичення 
знань у сфері освіти через спроби й ! 
помилки! Та ще й у середовищі, яке і 
постійно змінюється! Цілком очевид
но, що без належного науково-мето
дичного забезпечення сучасна освіта 
ефективно й результативно функціо
нувати не зможе. А забезпечують на
уково-методичний супровід освітньої 
діяльності методисти — висококвалі
фіковані фахівці у цій специфічній 
сфері освітньої діяльності. Без нау
ково-методичного супроводу освітня 
діяльність швидко перетвориться на 
ремісництво.

Чи виграє територіальна освітня 
система, якщо методкабінет (центр) 
припинить виконувати ось такі свої 
основні функції:

— прогностичну — спрямовану на 
використання в педагогічній практи
ці сучасних наукових психолого-пе- 
дагогічних досягнень та інноваційних 
технологій відповідно до перспектив 
розвитку освітньої галузі;

— компенсаторну — надання пе
дагогічним працівникам інформації, 
яка' не була отримана ними під час 
навчання;

— інформаційно-корегувальну — 
спрямовану на корекцію й оновлен
ня інформації, яка постійно зміню
ється в результаті розвитку науки та 
практики;

— трансформаційну — відбір та ме
тодичне опрацювання сучасних нау
кових досягнень у галузі освіти та 
надання рекомендацій щодо їх упро
вадження в педагогічну практику;

— діагностичну — системний моні
торинг навчально-виховного процесу;

— інформаційну-аналітичну — ви
вчення й узагальнення перспективно
го педагогічного досвіду;

— організаційно-координувальну — 
координація діяльності педагогів та 
їхніх спільнот;

— консультаційну — постійне й 
оперативне консультування педагогів 
у професійній сфері. Питання рито
ричне. Програють усі!

На жаль, ні в проекті нового Зако
ну України «Про освіту», ні в Кон
цепції «Нова українська школа» чітко 
не визначено суб'єктів науково-мето

дичного забезпечення освітньої діяль- 
: ності і їх функцій. Критична ситуація 

триває вже впродовж кількох років 
і призвела до відтоку з методичних 
установ найбільш соціально і профе
сійно активних працівників. Триває 
скорочення посад методистів у район
них (міських) кабінетах (центрах), їх 
стає менше, ніж галузей знань, що 
неприпустимо і вже за межами здо
рового глузду.

ОПАНОВУВАТИ НОВЕ
Які ж нові напрями діяльності до
ведеться опановувати методичним 
службам у зв'язку з реформуванням 
системи освіти країни?

По-перше, концептуальні засади 
Нової української школи передба
чають розроблення вчителями й на
вчальними закладами освітніх про
грам, навчальних планів і програм 
навчальних предметів на основі стан
дарту повної загальної середньої осві
ти. Але ж чи можна все це робити без 
належного науково-методичного су
проводу? Звісно, що ні! Дива не буде! 
Для такої роботи потрібно оволодіти 
новими знаннями тисячам і тисячам 
педагогів. А ці нові знання ще треба 
створити, відформатувати, презенту
вати, поширити у зручній для вико
ристання формі. Такі процеси можуть 
відбуватися лише в новому освітньо
му середовищі, яке має характери
зуватися надлишком ефективних рі
шень освітніх проблем, методичних 
матеріалів, посібників, збірників на
вчально-пізнавальних задач тощо. Ці 
матеріали необхідно комусь створю
вати, зберігати, пропагувати, удоско
налювати. Водночас, ще більш за
требуваними стануть такі методичні 
послуги, як інформування, експерти
за, консультування, навчання, марке
тинг освітніх послуг тощо.

По-друге, педагогічна спільнота 
країни найближчим часом має ма
сово долучитися до освоєння двох 
основних новацій Нової української 
школи — компетентнісної парадиг
ми освіти й педагогіки партнерства. 
Оновлений освітній процес має роз
будовуватися не як послідовність дій з 
інформування учнів та розв'язування

набору академічних задач для опану
вання визначеннями, правилами, за
конами (знаннєва парадигма освіти), 
а як партнерська (за наявності інте
ресу та усвідомлення відповідаль
ності) співдія учня (учнів) і вчителя 
(вчителів) із розв'язування навчаль
но-пізнавальних задач, сформульова
них учителем у співпраці з учнями на 
основі реальних або ж змодельованих 
життєвих проблем, які існують (існу
вали, можуть існувати) у реальному 
світі — світі ідей і матерії — природи 
і суспільства. Навчально-пізнавальні 
задачі, сформульовані на основі жит
тєвих проблем, повинні мати відкри
ті, з помірним рівнем структуруван- 
ня умови з неповним набором даних, 
передбачати можливість їх розв'язку 
з різних точок зору, засобами різних 
навчальних дисциплін (наук) (компе- 
тентнісна парадигма освіти).

У випадку, якщо для розв'язання 
навчально-пізнавальних задач в учнів 
недостатньо знань і життєвого досві
ду, вчитель має організовувати акаде
мічне навчання різної тривалості (від 
кількох хвилин до десятків академіч
них годин!) із використанням підруч
ників, посібників, збірників, інформа
ційних ресурсів тощо. Упровадження 
компетентнісної парадигми освіти не 
має відбуватися за рахунок зменшен
ня обсягів знань, пониження їх акаде
мічності і фундаментальності. Країна 
повинна залишатися суб'єктом вироб
ництва нових знань, а не лише їх ви
користання!

Будемо відверті! Ця освітня ца
рина методично взагалі не освоє
на. Більше того, педагогу не погріб
на така академічна свобода, за якої 
він зобов'язаний буде створювати все 
сам і водночас! Токар не створює то
карний верстат, зварювальник — зва
рювальний апарат, столяр — рубанок! 
Без науково-методичного забезпе
чення нова філософія педагогічної 
дії — педагогіка партнерства — не 
має шансів на масове впровадження, 
на перетворення в норму педагогіч
ної практики.

Не менш важливою у цій справі є 
наявність професійного середовища 
для обговорення питань, апробації р№ 
шень, обміну досвідом, можливостей 
створювати робочі групи, авторські 
колективи тощо. А для цього мають 
постійно функціонувати методичні 
центри (звісно, що в новому форма
ті) координації, організації, ресурсної 
підтримки освітніх інновацій.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
По-третє, це робота з персоналом — 
альфа й омега діяльності будь-якої 
успішної організації! Чому ж на
вчальні заклади й територіальні сис
теми освіти повинні стати винятком 
із правила? Підвищення професіона
лізму педагогів має відбуватися в різ
них формах (принцип диверсифіка
ції післядипломної освіти у Концепції 
Нової української школи) — доціль
них, ефективних і зручних для різ
них категорій педагогів. Це має бути 
навчання зі значним «вмістом» науки, 
і методики, з виходом на нові додані 
компетентності.

Для одних категорій педагогів — це 
курси підвищення фахової кваліфіка
ції один раз у міжатестаційний пері
од і навчання протягом цього періоду 
на місцях. Для інших — неперервна 
педагогічна освіта упродовж міжатес- 
таційного періоду із залученням нау
ковців, методистів, педагогів-практи- 
ків із закладів післядипломної освіти,

(Закінчення на опор. 14)
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МЕТОДИЧНА
(Закінчення. Початок на стор. 11)

ВНЗ і наукових установ, громадських 
організацій тощо. Саме ось такі види 
«відкритої» неперервної педагогічної 
освіти можуть організовувати район
ні (міські) методичні кабінети (цен
три) за освітніми програмами, затвер
дженими вченими радами закладів 
післядипломної освіти, як послідов
ність навчально-методичних заходів, 
за умови їх сертифікації на відповід
ність встановленим вимогам.

Нормативне та навчально-мето
дичне забезпечення такої форми 
навчання, а ми називаємо її серти- 
фікованою пролонгованою формою 
(СП-форма) навчання, розробляєть
ся в даний час у КВНЗ КОР «Ака
демія неперервної освіти». Зростуть 
вимоги до навчально-методичних за
ходів, які десятками, а то й сотнями 
проводять районні (міські) кабінети 
(центри), — з'явиться новий, склад
ніший вид діяльності, а тому зросте 
професійний рівень методистів. Міс
ця підвищення кваліфікації макси
мально наблизять до роботи педаго
га, якому не потрібно буде залишати 
свій навчальний заклад на тривалий 
період (2 — 4 тижні).

По-четверте, освітні системи ма
сово набувають ознак інноваційнос- 
ті. Це означає, що в кожній «точ
ці» системи постійно продукується 
новий, більш високого рівня «поря
док», тобто розвиток стає визначаль
ною якістю функціонування системи 
на мікро-, мезо— й макрорівнях.

Л И С Т
У  НОМЕР «■Освіта України"

РОБОТА: ЧИ ВСЕ ТАК БЕЗНАДІЙНО?
Але ж управлін

ня розвитком — окре
ма сучасна дисципліна й 
ефективна практика! На 
замовлення (а сама така 
цінність має входити до 
складу організаційної куль- 
тури управління освітою) на- 
вчального закладу, педагогічної ^  
спільноти або ж учителя методич- 1 
ний (міський) кабінет (центр) зміг 
би надавати послуги з розроблення 
програм розвитку та супроводження 
їх реалізації. Це ще один напрям і 
механізм удосконалення роботи ме
тодичних служб.

По-п'яте, необхідно створити нові 
дієві механізми підтримки діяльнос
ті вчителя з професійного вдоскона
лення, упровадження нових освітніх 
технологій. Розв'язання проблеми до
цільно шукати у площині викорис
тання міжнародного досвіду менедж
менту якості відповідно до стандартів 
ІБО 9000. Така діяльність передба
чає використання процесного підхо
ду та періодичне проведення вну
трішніх і зовнішніх аудитів. У цій 
справі важлива циклічність, мотива
ція до вдосконалення, обмін досві
дом, присутність помилок і невідпо
відностей як невід'ємної складової 
процесу вдосконалення, контроль за 
усуненням помилок і невідповіднос
тей. Пройшовши відповідне навчан
ня і сертифікацію (згідно зі стандар
том ІБО 19011), методисти змогли б 
виконувати функції аудиторів. Пе
дагогічний аудит — нова філософія

управління розвитком професіона
лізму вчителя, механізм забезпечен
ня зростання якості освітніх послуг.

ПЕДАГОГІЧНИЙ АУДИТ
Головним у процедурах педагогічно
го аудиту є те, що вони здійснюють
ся з використанням циклу Демінга 
(РОСА). Результати первісного ауди
ту не розголошуються, а вчитель роз
робляє план дій щодо виправлення 
недоліків і вдосконалення практики. 
В остаточний звіт (після повторно-

го аудиту через 2-3 мі
сяці) потрапляють лише 

ті невідповідності, які не 
були усунуті з об'єктивних 

або суб'єктивних причин.
На основі остаточного звіту 

^ розробляється план удоскона- 
& лення або програма розвитку 
Г тощо, які створюються за участі 

суб'єктів діяльності й адміністрації 
закладу освіти.

Чи наявні сьогодні організаційно- 
правові засади для суттєвого онов
лення змісту діяльності районних 
(міських) методичних кабінетів (цен
трів) у статусі структурних підроз
ділів місцевих органів управління 
освітою? Відповідь очевидна — умо
ви відсутні, а нове упроваджується 
лише усупереч, а не завдяки! Центри 
науково-методичного забезпечення 
освітньої діяльності територіальних 
систем освіти мають бути комуналь
ними установами зі статутом юри
дичної особи. Що ж стосується міс
цевих органів управління освітою, то 
вони зосереджують свої зусилля на 
забезпеченні упровадження держав
ної освітньої політики на регіональ
ному рівні і здійсненні координації 
діяльності закладів та установ освіти. 
Функції державного контролю мають 
бути зосереджені виключно в дер
жавній інспекції закладів і установ 
освіти та її регіональних відділеннях.

Іван ОСАДЧИЙ, ректор Комунального 
вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти»


