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За сприяння Академii педагогiчних наук Украiни

'азета для заступникiв директорiв середнiх навчальних закладiв. Вида€ться з 1 жовтня 1998 роху тричi на мiсяць
Розповсюджуеться тiльки за передплатою

вАс слухАю

...[ослiдкенtш покчlзatJм,

що наЙпростiша неЙ,граль-
на реплiка або ствердтсу-
вiulьний нiйип голови пiд-
бацьоруе спiврозмовIII4ка i
виIшикас в нього бажання
продовжити розмову, а го-
ловне спiлкуваЕrrя...
Вакпиво, щоб вiдповiдi ви-
никzLли цриродно i завлкди
були б справдi нейтральrпа-
ми. Найбiльше вживаними
мiнiмальнl.дли вiдгlовiдями
бувшоть TaKi:

<Так>.
<Продовжуйге, продов-

жсуйте. L{e цiкаво>.
<<Розумiю>>.

<Приемно чути це).
<Чи можна детальнi-

ше?>.
TaKi реплiки надихають

спiврозмовника, знiмають
напружеЕня, сприlIють
розвитку бесiди.

Зq вudаннмt: Дmваmер И. Вас
с]rуаqю: совеmы руковоdumелю,
как правujlьно слушаmь собесеdнu-
ка. - М.: Экономuко, ]988.
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набi 12мiG.яЦв
О 1 7О3 Завуч. Бiблiотека
9f475 Завуч + СучаGна lлкола

Украihи
91827 Завуч + Школа
9184l Завуч + Зав!н. Бiблiотеха
98932 Завуч + Шкiльний cBiT
98558 3авр. Шкiльний cBit.

Документацiя

zt0691 директор школи
95538 Дирекrор щколи. Шкiльний

cBiT
21616 Управлiння ocBiтolo
99О48 Профтехосвiта
90227 Здоров'я та Фiзична кульryра
9В94i} Трудове навчання
2,1617 С}^{асна школа Украiни
9183о школа
40690 шкиьний cBiT
З5266 Комплекr газет пiльговий

(шкiльний cBiT! +

rазета ос}насна школа
Украiнио

998о7 комплекr газет пiльговий
(Шкiльний cBiTD +

газета "English"
0,1699 комплекr пiльговий

"шкiльний cBiT. Бiблirэтека,

Лютий 2010
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Людлrша СЕРЦА, Тая ЧЕРНЕНК0

Лfuратурrяй рлаппр
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Дttзайш, верспса Юрiя ДВИДОВА
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Вiддiл продаху:
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редаюliя мохе ве подiлятп

тOlюl юру аЕтор.
ВhповЦають и достовiрнiсть фктiв,

цIпат! &паснIlх назв, rеографчних назв
та iяших зiдомостеli аrтори щ6,лiмцй.

Р)хоппсв не рецензусмо i не покрга€мо.
Рек,ламодавець вiдповiдае m достовiрнiсть

iнфрмачfr, що в ркламi, и зltiст та
вiцповйнhть рекламп зirкоподавству.

Зсношпк - Блаюдil'м сргаяiзй
*Бвrоцifoлпi фrц <Перч:е врсня*
Видавець - Фо-П Волошкtlа Л.В,

@ Благолйна орrанiэчiя
<ýлаrодiiiшй фц rПерше вркня>, 2010.

Bci прва захяltlенi,

Будь-яке вiдтворення матерiалiв
або фргментiв iз нlr\ мохлпве лltше

за наяrностi ппсьмOк}Iо дозвоJw
Благqдiliноi органiицii

<Блаюдiйнцй фонд <Перше вересня>.

ПРЕДСТАВНИЦТВ_А
в оБлАстях жрАlни
м. БlЛАЦЕРКВА

Терехова Ольга Олександрiвна
т.с. O(а56З) 5-30-52

т.моб.0(97) 689-03-15
вlнницькА

Гаврилrок Олена АндрПвна
т.с.0(€2) 67-18-1З

ВОЛИНСЬКА
майко cвimaнa михайrлiвна

т.с.0(3322) 4-71-52
т.моб.0(97) 472-2В-46
днlпропЕтровськА

Банковська Алла АркадiТвна
т.с.0(56) 776-84-18

т.моб, 0(96) 373- 1 6-З3
донЕцькА

Сюмова Paica Сергiiвна
т.с. 0(62) З04-21-14

т.мо6.0(97) 524-38-52
)(итомирськА

Бiлецька Леся Володимирiвна
т.с. 0(41 2) 47-36-58

т.моб. 0(97) з25-82- 1 6
ЗАКАРПАrcЬКА

Лемак Марина Василiвна
тс.0(3122) З-73-38

т.моб.0(50} 927-79-53
зАпорlзькА

Круть Тетяна ВалерiТвна
т.с. 0(61) 22О-5-| -88

т.моб.0(66) З01-81-87
lвАно-ФрАнкlвськА

Скомаровська Наталiя Богданiвна
т.с. 0(З422) З-1 1 -84

т.моб,0(97) 510-38-72
кlровогрАдlськА

СYпрун Людмила Миколаiвна
тс. 0(522) 24-66-08

т.моб.0(93) M9-04-8i
ЛУГАНСЬКА

Бонмрева Людмила МиколаТвна
т.с.0(642) 50-52-1В

т.моб.0(97) 482-54-59
львlвськА

Синьова lрина lBaHiBHa
т,с. 0(З2) 24З-71-1 1

т.мо6. 0(97).477-01 -49
миколАlвськА

Гоцуляк Марiя Федорiвна
т.моб. 0(97) 559-71 -31

одЕськА
Ацабрiка lрина Федорiвна

т.с.0(48) 729-45-12
тмоб. 0(67) 785-61 -56

м. пиРятиН
Бикова Тетяна Захарiвна
т.моб, 0(97) 658-53-1 5
т.мо6. 0(68) 922-97-16

ПОЛТАВСЬКА
стадник свiтлана михайлiвна

т.с.0(5322) 2-49-56
т.моб. 0(97) 5'l 2-29-74

PlBHEHcbKA
подкопаева тетяна Вiталiтвна

тс, О(362) 43-80-54
т.моб.0(97) З98_22-96

м. СlМФЕРоПоЛЬ
BacbKiB Тетяна Федорiвна

т.с. 0(652) 27-33-70
тмоб. 0(50) 645-67-81

сумськА
Собина Ганна,Щ,митрiвна

- т,с.0(5а2) 65-В8-91
т.моб.0(99) 036-26-10

ТЕРНОПlЛЬСЬКА
CiHbкoвcbKa lHHa Михайлiвна

тс. 0(352) 43-57-83
т.моб.0(97) 52З-59-З9

XAPKlBcbKA
Столяренко Ганва Андрiiвна

тс. 0(57) 756-В9-69
т.моб.0(97} 502-03-86

ХЕР{СОНСЬКА
Фомiна Лариса Анатолiiвtrа

тс, 0(552) 41-0В-1 1

тмоб. 0(50) 952-54-05
неннова олена Василiвна

т.моб. 0(66) 377-65-68
ХМЕЛЬНИЦЬКА

Ганчевська Марина Павлiвна
т.с. 0(3В2) 76-48-51

т.моб, 0(50} 61 1 -50-07
ЧЕРКАСЬКА

Бондаренко Олена АндрiТвна
т.с. 0(472) 64-95-22

т,моб. 0(97) 77з_79_50
ЧЕРН]ВЕЦЬКА

Морочковська Лариса Анатолiiвна
т.с. 0(З7) 290-23-17

т,моб. 0(97} З86-50-57
чЕрнlгlвськА

змiст

CTopiHKa редакцii
Запрошення до дiалоry... .....,..........3

виховання
MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни.
Про календар дат на 20 i 0 piK..............................4

{искусiйна трибуна
А. Остапенко. Слово про закон
i блаюдать ocBiTHL.< результатiв.........,..............,..6

Неупередженим попIядом
Ю. Шукевич. Як змiнилися школярi
за ocTaHHi 25 poKiB?.... ....................7

Досвiд
l. Чорна. Виховуймо

Засryпниковi дирекгора з НВР
Ю. Винциченко, Т. Сирота.
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НЛША ВКЛАДКА

школа самовиховання
Класнi годI{ни: лютий

РЦДАкIця гА3Ети <ЗАВУЧr



#-,ф-*5(+oz) Лютий 2010

Сrrйо про зАItон I БлАгодАJъ
ocBITHIx РЕЗУЛЬТАТIВ
Анлрiй OCTAIIEHKq
d. п н., прфесор Кубmtсъкоzо
0ерас ав н оz о ун iвершm еmу, Р о сiя

Пара.тlыьна робсrга в кпасшI-
ному унЬерсrгетi та православнй
духовнiй ceMiHapiT допомогла MeHi,
порiвrпоючи, навiч побlчити деякi
тендеrщii пшл<Ь ево.rшоцii суrасноi
освiти, на шкiльному pbHi не на-
стЬки очевидIлDL У рiзlпп< закла-
дtlх я виюIад€tю схожi дисцитшtitпа.
Одцr iз такш< ryрсЬ - пслD(олою-
педагогiчна антропологiя. Щей щgрс
передбачас дiалоги зi сryдеrrгами

цро к.lIюдське в .тподrдтЬ, про мо-

рапьнiсть, про coBicTb, про вiдпо-
вiдальнiсть i лорослiшашrя, про
антропологiчнi iдеа.тrи. А найголо-
внiше - це дiапоги про сенс icHy-
вання Jtrодини. I що ж я побачlв?
У ceMiHapiT дiалоги про сугrriснi
mlTaHHrI буггя завжди вlдсlllжdють
пашсi суперечrс,r i дисlсусii, ceMiHa-

ристи чек:tють черговоi зустрiчi, на
л<iй tц дiалоги триватIдлуь. В yHi-
верrтгетi спрби влйги на питашuI
ceHciB жrrггя найчастiше нашIтовху-
ються на нерозуплiння, роздратуван-
ня й...ryдьry. А одного разу студен-
ти спецiальносгi кконфлiкгологiяr>
й зовсiм MeHi вiлверто заявиltи: кВи
Hilý{ краще розкажiть про прийоми
манiпулдоваrшя Jподьми, а то зараз
знову почнете про високi MaTepiT!>

Сашtе в цей день я яскраво вiдчув

рiзшдцо мiж дл<овнrлr.r закJIадом,
завдання якого - вuхованпя iюOu-
ни, i <<казеrпппrц), зzвд€lнIUI

наlамu освirпнiх поспуz. кПрфе-
сор! Пршiоми манirryляцii, буль
ласка!> пролунало майже як кОфi-
фант! Коржик!>.

Постiftrо пращоючи на курсil(
пiдвшцення t<валiфiкачii вчкгелЬ,
я звернув уваry на те, як змiниJIи-
ся вйповiдi вчrrгелiв на запитання,
яке я щороIу неодмiнно стаыпо: <У
чому мета Вашоi роботи?>. Якщо
|5-20 poKiB тому домiнувма вiд-
повЬ кВю<овати (справжrпо, гар
MorriirHo розвинуц/, повноцiнrцr,
etc.) Jtrодшу), то зФiв усе частiше

у вiдовЬ я чую: кНавчити чргга-

ти (кшфафiчно гп-tсати, рatхувати,
розв'язувати задачi тощо)>. А те,

що вони читапд.rJдь або капiграфiч-
но писатим)дь на парканi, хвиJIюе
все меншу кiлькiсгь 1чr.rтелiв. А
вишiвськi вlдшадачi майже Bci цiл-
ком переконанi в тому, що к}ловна
мета ikньотдiяльностi - пцютовка
фахЬчя. Вони знизують плечим4
коли ik зап}rryеш про те, як вони
вiдреаryють на скryацiю, жщо ixHi
кращi вигryскники вtлiорисювува-
тиlчý/ть oTpшrraHi знаншI й навички
на з.гlе собi та irmrrarrr. Мов, ми ж тlд
rтi до чогоl Ми вtжонали держЕlв-
ний освiтнй стаIцарт, а пуди йою
спряNIувirпи нашi рrпломованi кви-

Основи людського способу життя

xoB:lшID) 
- 

це вже не наIпа

справа!
Ог воно й вiдбулося -перsгвореIшя педаюгiчного

процесу вuховання люduнu
на процес наlанttя освimцtх
поаlуz, перегвореrпrя освiти
зi стратегiчноi сфери на спо-
живчу i перегворIпrя Вчlтге-
ля на офiцiаrп,а Але ж iще зо,
BclM недавно кожна цкола l кожен
ВНЗ неши високу меlу вuжrвання
ксвiпшоzо, Dоброzо i вiчноzо>|

Закоrrrппtгво Щержстаrцарry
взяло гору. Головшай KplrTepЙ -високий рЬеш знаrь, ylvtirrb i rmви-
чок, црописаIilD( у цьому сгандартi,
Благодатнiсrь допитллшостi та пра-

цьовlтюстi майке нiкою не хвиJIю-
ють. Мета (як перлбачуванi ocBiTHi

рзулътати) школи i ВНЗ зврилася
до краю.

А я<що спрбувати зазирнути
за цей край? Якою позаМЕЖною
може буги мота?

Груrrгуочись на аrпропологiч-
шоt побудовах В. Слоболtlжова та
О. Шувалова" спрбую в першому
наблпкеr*ri вибудrвати piBHi ocBiT-
Hix результатiв, видiJIивIIIи озна-
йомловальний, законrппдький (вiд-
повiдно до стilцаргу), благодатtп.tй
(з .тпобовi), творчий i Творчий (за

Образом Творця). У mаблuцi це ма€
прибл изно таlсдi вигляд:

Таблutlя

(за С. фбiншmейном, Б. Ананьевшч mа В. Слобоdчuковuлl)

Об'екги людською досвiду
Свiдомiсть дiяльнiсть. ппапя спiльнiсть. спiлкyвання

Факти Способи Щiнностi

PiBHi ocBiTHix

результатiв

ознайомлювальний i;i.,li]Y.#JteHHя,t,,! +l#1;'З.и{i{{Ёя. i; rj]; i Норми
Законницький

(за В. Гчзеевим'l
ilJ,,ffi1.бffанЕr{f,-х}g.4л];,"j#+i;*i,f, |,aBЁtIKL|lllF;iy'!l Переконанrrя, звиtIки

Блаюдатний
(за о. Шчваловим) ,Щопитливiсть Прачьовrгiсть людинолюбство, життепобство

Твоочий вiлкоll'гrя Винаходи ТVрбота
Твоочий пророцтва Подвиги Жертви

фаничнi форми .тшодською буггя
(за о. Шчваловим)

генiальнiсть
ГероiЗм, подвиж-

ництво
Святiсть (праведнiсть, ас KerTBM)

6
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Але, на жаль, c)лacнi завдан-
Iя c)чacHID( ocBiTпix iнститугiв як
закllадiв сфери пос.тгуг ý табличi
ik видiлено кольором) пе мохqдь
вшодити за межi другого (закон-
lшlъкого) видiленою нами рЬня
ocBiTHix результатiв, тому що Hi

допитливiсть, Hi працьовlатiсть,

Hi людfiноlпобство, Hi ryрбота,
Hi жерговнiсть пос.rцгами бугп
не можуть. ix не можна Hi нада-
ти, Hi спожити. ix можна тiльки
зрощуватц. А офiцiанти на це
не здатнi...

Невже недале*о Ti часи, коли
ocBiTa стане в один ряд з хiмчист-

кою та клiнiнговою компанiею, а
ставлення до вчителя буле таким
самим, як до офiцiанта чи перу-
каря? XoTiB би тiльки застерегти,
що ocBiTa як галузь послуг, як
сфера споживання не може ви-
ховати нiкоrо, oKpiM мовчазного
споживача! ж

,9н змIнилися школярI
зА OсTAHHI 25 POKIB}

Юрiй ШУКЕВИЧ,
dupeKm ор Ф iH ан с овое о л iцею,
м. KuiB

Перш нilt знайтп виважену
вiдповiдь на поставлене запитан-
ня, потрiбно згадати дослiджен-
ня соцiологiв, справед.пивi дlя
будь-якоi полiтичноi системи або
суспiльного устрою. Визначено,
що населення кожноТ держави
(а значить i пiдliтки шкiльного
BiKy), подiляеться на 3 соцiальнi
грули:

. мOтивованi до праlц, нilвчан-
ня та соцiально корисною успiху,
соцiмiзованi, з позитrвною мо-

ралJгrо; таких приблизно 15 7о;
о абсолотно не мотивованi до

суспiльнокорисноТ дiяльностi, на-
вчання, суспiльноi Mopa-Tri; такш<
теlк десь 15 О/о;

. основна група (70 Уо) - со-
цiаrriзована та мотивована (на прь
дукгивну цраIsо, навчання) вцпо-
вiдно до умов, у якi вона постав-

лева на пiдприсмствi, ycTaHoBi,
школi, суспiльствi взагалi.

Тепер, можJIиво, бiльш зрозу-
мiло, чому батьки намагаються
вiлцати cBoii дiтей саме до лiце-
iB, гiмназiй. Пьперше, на ocHoBi
коЕкурсного вiлбору в цID( школrж
icToTHo (iнолi ло '15 %) збiльItlу-
сться кiлькiсть мотивованюr учнiв
i одночасно значно (ло компромiс-
ню< 5 %) зменшу€ться група со-
цiально н€ flдяtцgзlних пiдriTKiB.
По-друге, постйно стимулю€ться
пiзнавальний iHTepec до навчання
саме основноТ груrпr йшiткiв.

Але все ж такп, як змiниllися
пiдriтки? Стали прагматrrчнiши-
ми, баltають бачити перспективу.
Моральнi стиiо/ли до навчzшlня
тепер значно поступаються мате-

рiальним. Мотивацiя до навчitншI
неухильIrо падае, HaToMicTb час-
тiшають спроби <<вибитиll у ви-
кJIадача хороцry ouiHry. Бажання
багатьох вступати до ВН3 пр-
диктоване мЕюю отримати нада_

лi престижЕу високооплачувану

робоry. Пiшiтки ст.lли незaшех(-
нiшшми, iнодi HaBiTb цинiчними;
але, чесно кФIqли, батьки i вчи-
телi нерiдко caMi чьому сприяють.
Нинiшнi школярi значно краще
забезпеченi MaTepiatbHo (омгом,
взутгям, мобiльними тыlефнами,
комп'ютерамц а також кишенько-
вими грошима).

Значно зроспа кiлькiсть пiд-
лiткiв, що мають шкiдrивi,звичкп,

вживають ненормативцу
лексику. Якщо спиртне та
палiння цигарок були i ра-
вiше присутнi переважно в
хJIопчачому середовищi, то
зар:в до цього активно до_
JIу{илися й дiвчата. А нове
явище поширення та
вживання наркотикiв. Сек-
суальнi стOсунки значно
помолодшчrли. I у хлопцЬ, i у лiв-
чат знизилися планки сорому та
страху. Почастiшшlи випадки пси-
хiчного та фiзичного наси.JIьства
над бiльш слабкшrrи, молодшими
або непокiрними. Простежуеться
зменшення iHTepecy до активноТ

фiзкульryри i споргу; зарt}з хJtоп-
IцM зовсiм не сормно мати над-
лишкову ваry.

А що власне зберглося? Вели-
чезна значущiсть школи як соцiал ь-
ного iнстиryry, яwlй, незвzDкilючи
на знюкення соцiального вIlливу
ciM'i, продовжуе вiдiгравати стабi-
лiзачiйну та виховну роль. Немож-
ливо переоцilшrш подвижництво
вчителiв, якi не тiльки rrамагають-
ся надати предметнi знання учням,
а й rгримують HeraTиBHi прояви
пiдliтковоi субryльryри.

Кули рухаемося? Що далi? Чи
не е згаданi прцеси тпмчасовими,
cKalciMo, вадамн перехiдного перi-
о.чу? Або, навпакц маемо стiйry
тенденцiю до угворенюI новж по-
колirъ, не схожих на поперлнi?
Вiдповiдi поки що немае... ý
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