


Освіта України перебуває на стадії змін, що визначає май-
бутнє нашої держави. Наважитися на них досить складно, 
не кажучи вже про те, щоб взятися за їх упровадження.

Будь-які зміни несуть ризики невизначеності за кінцевий 
результат. Але застигнути в розвитку й часі ще страшніше, 
оскільки зупинка насправді означатиме рух назад. Мабуть, 
наважитися змінювати освіту найскладніше. Чому? 

По-перше, ставки надто високі: у разі невдачі ми втрачаємо 
не гроші і можливі дивіденди, а майбутні шанси наших ді-
тей — шанси на гідне і спокійне життя.

По-друге, мета, на яку скеровано зусилля та реформи, надто 
віддалена в часі, абстрактна і негарантована. А от 
труднощі і спротив, із якими доводиться стика-
тися, — реальні та повсякчасні.

Хто готовий брати на себе відповідальність за управ-
лінські рішення в умовах ризиків і невизначеності?

Матеріали цього спецвипуску адресовано для всієї 
освітянської спільноти України, насамперед для 
управлінців. Тому що управлінець — це той, хто 
займається майбутнім. Найважливіша його місія — 
приймати рішення, і насамперед вирішити питання, 
якою бути нашій освіті через певний час.

Звісно, кожен, хто здатен брати на себе відповідаль-
ність за прийняті рішення, переживає щодо їх пра-
вильності і воліє їх приймати в умовах наявної і най-
більш повної інформації. Тому ми часто уникаємо 

прийняття важливих рішень лише тому, 
що хочемо знати більше, перш ніж 

зробити рішучий крок.

Але життя — це низка запи-
тань і постійний пошук відпо-

відей. А зміни — це шанс 
їх знайти.

З повагою —
Наталія ХАРЧЕНКО

newspaper-uog@osvitaua.com

Одного мудреця 

Час для змін

У мудреця запитали:
«Чи довго чекати змін на 
краще»?

Він відповів: 
«Якщо чекати, то довго».
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СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

Від кого залежать 
зміни в освіті? Від Міністерства 

та інших державних органів 
управління? Від Президента 

країни та міністра освіти? 
Від прийнятих відповідних 

законів та нормативних актів? 
Так. Але і від кожного з нас 

також. Вірніше, передусім від 
кожного з нас, а вже потім 

від інших чинників. Адже 
зміни спочатку мають 
відбутися у свідомості 

людини, дати 
поштовх і натхнення до 

реальних дій.

ВІД КОГО 
ЗАЛЕЖАТЬ 

ЗМІНИ? 
Експеримент
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Найголовніше, що ці зміни вже відбува-
ються з нами, з українською освітою в ре-
альному часі, тут і тепер. Вони реалізу-
ються в реальних діях, а не лише в планах 
на майбутнє. І програма «Змінитися за 
7 днів» тому підтвердження. 

Експеримент «Змінитися за 7 днів» є ре-
альним кроком до наближення української 
системи освіти до фінської. Як зазначають 
експерти, МОН намагається перемістити 
акцент із надскладних матерій і змагань 
за бали на інтегровані дисципліни, аль-
тернативні форми занять, навчання без 
оцінок і наближення предметів до реаль-
ного життя.

Це перший українсько-фінський експери-
мент спільно з командою EdCamp Ukraine. 
Українські школи могли позмагатись у кон-
курсі та запросити у заклад фінських екс-
пертів у галузі освіти. Переможцем конкурсу 
стала Трудолюбівська ЗОШ (Полтавська 
обл.). Врешті проект стартував!

Мета експерименту — прагнення за ко-
роткий час із мінімальним використанням 
ресурсів змінити на краще не лише нав-
чальний процес у школі в с. Трудолюб, 
а й надати можливість використати фін-
ський досвід у всіх школах України, які 
готові діяти і змінюватися. На експеримент 
запрошено також педагогів з інших ре-
гіонів України (м. Дрогобич, Мелітополь, 
Кропивницький тощо) — представників 
інших шкіл, які увійшли до півфіналу кон-
курсу, інформаційних партнерів.

За висновками проведеного проекту «Змі-
нитися за 7 днів» і школа-учасник, і гості 
експерименту отримали неймовірно ціка-
вий досвід, який «перевернув» у деяких 
педагогів уявлення про те, що таке ди-
тиноцентризм. Уже зараз Трудолюбівська 
ЗОШ, її директор Віктор Кульченко, учи-
телька Валентина Федоряка, заступниця 
директора Наталія Кот, 20 колег і коле-
жанок, а також 120 учнів та учениць, 
відчули, що таке навчання по-новому.

Надзвичайно приємно, що 
команда EdCamp Ukraine 

запросила «Шкільний світ»  
приєднатися до цієї  

події, поринути  
в атмосферу справжніх 

освітянських  
перетворень.

Наскрізними лініями цієї 
програми  

є співучителювання, 
соціальний 

конструктивізм,  
метапредметність  

та інтеграція.  
А головне — ідеї і досвід 

людей, готових  
змінювати себе  

та освіту України.



СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

Відомо, що в музеї Лувра виставлено 
найпрекраснішу жінку, створену 

Леонардом да Вінчі, біля котрої завжди 
натовп людей. І кожному, хто дивиться 

на неї, не вистачає лише одного 
кроку, щоб підійти ближче, 

побачити і відчути енергетику 
та магнетизм 
цього неймо- 

вірного витвору 
мистецтва 

 і доторкнутися 
до шедевра... 

ОСТАННІЙ КРОК
«Яблуневий» репортаж 

про те, як фінська освіта 
підкоряла українську 

школу
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Крок до мети
До чого це, спитаєте ви? Просто часто 
в житті нам не вистачає саме цього «одного 
кроку» для того, щоб осягнути і зрозу-
міти те, що відбувається навколо. Завжди 
здається, що якісь подробиці ховаються 
«поза кадром», залишаючи відкритими 
питання, на які ми шукаємо відповіді. Тож, 
якщо прийняти за основу, що освіта — 
це мистецтво, а процес створення ше-
девра — це процес втілення інновацій, 
то нам залишається зробити цей «остан-
ній крок» до осягнення секретів майс-
терності. Цей крок завдовжки в 7 днів. 

Тож запрошуємо в подорож за яблуком 
«Шкільного світу» — символом цілісності, 
пізнання, відкриттів та інновацій.

Чи можливо змінити школу всього за сім 
днів, чи можливо показати ці «сім днів ін-
новацій» в одному друкованому виданні?

Ну що ж, як говорив один із найзначніших 
мислителів ІІ половини XX ст. філософ 
Ханс Георг Гадамер, «знання можуть бути 
лише в того, у кого є запитання»…

Дорога на Схід
…«Шановні пасажири! Закінчується 
посадка на потяг Костянтинівка — 
Полтава. Відправлення потягу через 
одну хвилину, прохання проводжа-
ючих залишити вагон!»… А за вікном 
лютує лютий, і якось бентежно від того, 
що очікує нас по прибуттю.

На початку січня команда EdCamp Україна 
зателефонували в редакцію видавництва 

«Шкільний світ» з пропозицією взяти 
участь як представників ЗМІ в українсько- 
фінському експерименті «Змінитися за 7 днів». 

«Хм, мрійники! ― здивувалися «яблу-
неві» (так називаємо команду редакторів 
видавництва) ― Але ж мрії, як говорив 
фізик Ландау, ― це спогади про май-
бутнє, тому треба їхати, бо це ж ед-
кемпівці, завжди цікаво знати, що 

Команда EdCamp Україна: Ірина Міньковська, Олександр Елькін, Олена Малахова
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цього разу вони вигадали , які ідеї чи 
проекти планують втілити!»

Символом видавництва 
«Шкільний світ» є червоне 
яблуко, символом EdCamp 
теж є яблука і (ви не пові-
рите!) на прапорі трудолю-
бів — яблуко! Отака вона — 
інноваційна яблунева освіта 
України. 

Минулого року EdCamp Україна започатку-
вали програму з підвищення кваліфікації пе-
дагогів та обміну досвідом з європейськими 
колегами ЕдМандри, під час якої вони з гру-
пою українських вчителів відвідали Фінлян-
дію. Перше враження від фінської системи 
освіти були настільки неймовірними, що 

едкемпівці одразу зрозуміли ― українці ма-
ють це неодмінно побачити й відчути.

Проте завжди є певні «але»! По-перше, 
чотириста тисяч учителів не відвезеш 
до Фінляндії, а по-друге ― фінські реа-
лії відрізняються від українських. Із цих 
«але» і нестримного прагнення виник про-
ект «Змінитися за 7 днів».

«Коли ми були у Фінляндії, ми там по-
знайомилися з Каісу, Есою і Дімою!» 
― перебиваючи одне одного, наперебій 
розповідали Олександр Елькін, Олена Ма-
лахова й Ірина Міньковська у телефонній 
розмові, ― це представники освітньої 
організації Лумо Едюкейшн з ве-
личезним досвідом учителювання, 
приїдуть у звичайнісіньку українську 
школу і продемонструють «у дії», чому 
їхня освіта найпрогресивніша у світі».

За вікном потягу блимають ліхтарі, і скоро 
вже Миргород, звідки ми вирушимо 
до школи в селі Трудолюб, де все й від-
буватиметься. 

…Чому саме 
загальноосвітня школа в Трудолюбі?
Щоб у школу приїхали найдосвідче-
ніші представники фінської освіти, пе-
дагоги з різних регіонів України та жур-
налісти, потрібно було подати заявку на 
конкурс, який проводила громадська ор-
ганізація EdCamp Ukraine. Конкурс тривав 
до 2 лютого, результати виголошено 11 
лютого, а вже 18-го група фінських педа-
гогів, освітяни й журналісти вирушили пра-
цювати зі школою-переможницею. До фі-
налу дійшли чотири конкурсанти. Власне 
переможниці (вчителька фізики та мате-
матики Валентина Федоряка), серед цих 
зіркових учителів опинилися Наталія Кіда-
лова, учителька англійської мови, україн-
ської мови та літератури Мелітопольської 
школи № 23; Надія Кравченко, керівниця 

навчального комплексу № 6 міста Кро-
пивницького і Світлана Мала, директорка 
Дрогобицької школи № 4. Звичайно, фіна-
лісти —  це майже переможці, саме тому 
їх також запросили взяти участь в експе-
рименті.

…Потяг пригальмовує, а в тамбур в’їжджає 
одна валіза, потім ще одна, потім ще 
одна, і ще дві маленьких. «Хелов, май 
нейм Еса, зі із Каісу і Діма.  А ю говин 
ту трудолюб віз ас?» ― привітався чо-
ловік із валізами.  «Ви ар фром лумо….
ви ар фром финланд… ви ар тичерз 
фром фінланд». І щось йому треба від-
повісти... Але потяг зупинився, і незручна 
ситуація розчинилася в повітрі.
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На вокзалі всю делегацію вже чекали едкем-
півці, представники школи з теплими обій-
мами і смачною вечерею. Правду кажучи, 

щирість та душевність господарів миттєво 
об’єднали всіх учасників у єдину команду 
та неабияк вмотивували до спільної роботи.

Знайомство
Перед входом у школу на флагштоці по-
ряд із українським прапором розвива-
ється і фінський стяг. Є у Трудолюбівській 
школі чудова вчителька Валентина Фе-
доряка, яка з командою EdCamp побу-
вала у Фінляндії. Саме у неї виникла ідея 
почепити фінський прапор біля школи на 
час експерименту.

Це неймовірно цікава жінка, віддана своїй 
професії, патріотка, її чоловік загинув під 
час бойових дій в АТО (він був найкращим 
ковалем у селі та ще й учителем інформа-
тики, якого всі любили й поважали). Вона 
мужньо переживала цю втрату, тому все, 
що з нею відбувалося після того, Вален-
тина називає «життя після смерті». Життя 

триває, вона не зупиняється. Наразі нама-
гається брати участь у різноманітних кон-
курсах і проектах, продовжує професійно 
самовдосконалюватися як педагог. Вален-
тина справжня «агентка змін». Після тієї 
її поїздки з EдМандрами вона щиро мрі-
яла, щоб її колеги теж побачили фінську 
освіту в дії. І переконалася ― мрії збува-
ються!

Ось і школа. Поки яскраве ранкове сонечко 
пробивалося крізь вікно кабінету директора 
Віктора Кульченка, у школі почалися перші 
уроки. Фінськи експерти натхненно готува-
лися до знайомства і першого настановчого 
семінару (до речі, члени Lumo Education 
займалися відкриттям і управлінням 

Трудолюбівська школа
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першої міжнародної фінської школи у Ка-
тарі, що в Перській затоці. А ще працювали 
над проектами у Білорусі та Казахстані). 
Загалом компанія Lumo Education є про-
моутером фінської освітньої моделі у світі. 
Вона займається адаптацією кращих прак-
тик фінської системи освіти для інших країн. 
Каісу Хелмінен, Еса Сініуворі і Дмитро 
Науменко — це команда, що завітала 
до трудолюбівської школи.

Еса — голова правління та директор від-
ділу освіти Lumo Education, є вчителем ан-
глійської мови та фізкультури, має понад 
20 років педагогічного стажу. «Перша 
школа, у якій я викладав, взагалі 
була дерев’яна, тому ви повинні ро-
зуміти, що якість освіти — не в нових 
партах і металопластикових вікнах, — 
вона у вчителі», — говорить Еса. 

Каісу — голова відділу викладання 
та інновацій Lumo Education. Вона вже 
понад 15 років учителює і спеціалізу-
ється на роботі з дітьми з особливими 
потребами та підвищенням кваліфікації 

вчителя. Вона переконана «...Для того 
щоб реформувати освіту, ви повинні 
брати все найкраще, що ми знаємо 
зараз і найкраще від сучасного». 

Дмитро — регіональний директор Lumo 
Education в Україні, координатор роботи 
Lumo School. Свого часу він закінчив 
українську школу і має що розповісти 
команді про реалії української освіти. 

…І ще багато можна розповідати про за-
кордонних колег, але найцікавіше роз-
повідали вони.

Що найголовнішими принципами фінської 
освіти є не виконання навчальних пла-
нів, а підготовка дитини до самостійного 
життя, інтегрування її в суспільство.

Що підготовка до уроку і рефлексія да-
ють у 100 разів більше результатів, ніж 20 
різноманітних прийомів, які застосовують 
безпосередньо на уроці. Але ключовим, най-
головнішим компонентом освітнього про-
цесу є повага до дитини ― дитиноцентризм.

Команда з Luma Education: Еса Сініуворі, Каісу Хелмінен і Дмитро Науменко
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Хто кого їсть
Другий день зібрав у школі ще більше лю-
дей, на фінське диво приїхали подивитися 
ще й методисти. Ось тут було найцікавіше!

Інтегровані уроки за темою «Ланцюг жив-
лення» одночасно в 4—6-х класах, один 
учитель починає в одному кабінеті, а дру-
гий ― продовжує в іншому. Парти сова-
лися, діти стрибали, малювали, танцю-
вали і відмовлялися виходити на перерву. 
Ось кілька замальовок.

Початок уроку Каісу. Дуже дивно роз-
ставлені парти. «Чи знаєте ви, що 
таке ланцюг живлення?» — питає Ка-
ісу в класу. І як завжди під час вивчення 
нової теми в наших класах стоїть повна 
тиша і всі ховають очі. «Чи знаєте ви, 
що таке ланцюг живлення?» — за-
питує Каісу ще раз. Знову в класі тиша.

Вона ще раз запитала, нібито й сама не 
знаючи відповіді, і тут діти загомоніли, на-
магаючись допомогти пані вчительці: «Це 
хто кого їсть!». «Екзетлі!» — зраділа 
Каісу, підтвердивши правильність відпо-
віді. І глиба льоду між учителем і дітла-
хами розтанула просто на очах.

У цей момент Еса проводив в іншому кабі-
неті урок за тією самою темою. На дошці 
були намальовані якісь клітинки, в очах 
дітей те саме нерозуміння — що ж буде 
далі? Усе почалося з гри. Було обрано 
трьох учнів, яким присвоєно роль пта-
шок. Усі інші повинні були обрати роль 
ресурсу для життя пташки: крову (житла) 
або їжі. За командою вчителя пташки 
обирали що їм потрібно — укриття або 
їжа, і перетягували учнів на свою «пта-
шину» сторону. У цей момент на дошці 

Еса Сініуворі привітав учня з перемогою у двобої під час невеличкої перерви на уроці
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малювали графіки: скільки ресурсів ви-
користано пташками впродовж року, 
скільки залишилося? Цей графік зміню-
вався залежно від відповідей дітей, їхніх 
дій у ролі «пташок». Поки на дошці не 
вималювався дуже чіткий графік ста-
тистики й один з учнів сказав: «Так це 
як у природі». «Екзетлі», — відповів 
пан Еса. 

Під час рефлексії після уроків фінські фа-
хівці зосереджували увагу на важливих 
моментах: не потрібно звертати увагу 
на те, що дитина помилилася, важливо 

спрямувати дитину до правильної відповіді 
запитаннями або власним прикладом, і не 
забувати, що її думка може відрізнятися 
від вашої, і це цілком нормально.

Вечір був ще гарячішим, адже вся делегація 
вирушила до легендарної трудолюбської 
кузні. У цій кузні працював чоловік пані 
Валентини, а після його смерті справу пе-
рейняв сусід. Вони там роблять справжню 
дамаську сталь! Як виявилося, сім’я пана 
Еси колись тримала кузню, тому і тут він 
показав майстер-клас українським учи-
телям і учителькам.

Неможливе можливо
…Наступного дня навчання продовжили 
уроками з теми «Ланцюг живлення», але 
цього разу діти, об’єднавшись у команди, 
створювали цей ланцюг власноруч із 
глини, яку привезли із собою Еса и Каісу

На початку уроку пані Каісу ознайомила 
дітей із різними видами скульптур, які 
роблять сучасні митці. Розповіла про ма-
теріали, із яких можна їх робити, і за-
пропонувала командам самим створити 

Каісу Хелмінен демонструє, як до тулуба ведмедя причепити ноги
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поробки, але так, щоб вони утворювали 
ланцюг живлення.

Мистецтво, історія, біологія, критичне 
мислення, командна робота ― усе це в од-
ному уроці. Цікаво було спостерігати, 
як у команді різновікові діти почали до-
помагати одне одному. І лише тоді, коли 
учні іноді потрапляли у глухий кут, на 
допомогу приходила Каісу. 

Під час створення скульптури вед-
медя в одній команді ніяк не могли при-
думати, як надійно прилаштувати ноги 
до тулуба. І тут на допомогу прийшла 
Каісу. Вона взяла дерев’яну паличку, 
встромила в тулуб ведмедя і насадила 
одну з ніг. Діти аж заохали від здиву-
вання і легкості вирішення завдання. 
Але педагог зняла ногу, витягла па-
личку з тулуба і сказала: «А тепер 
спробуй сам!» І як не дивно потім цей 
«фокус» діти показували всім іншим, тим 
самим навчаючи одне одного.

По обіді не забарилися оцінювання ре-
зультатів «магічних» уроків (одно-
часно у трьох класах). Для цього фінські 
фахівці розробили спеціальні зошити для 
дітей, і у великому холі школи організо-
вано станції ― рухаючись за станціями, 
кожен сам собі ставив бали.

Учні розуміли, що знання потрібні най-
перше для них самих, а не для вчителя. 
Це ж вони самостійно, без учителя пе-
реходили від станції до станції, аналізу-
вали і робили висновки! Один хлопчинка, 
який набрав найменшу кількість балів, 
сам пішов і поставив собі менший бал, ніж 
інші його «колеги» з групи. І Еса лишився 
стояти з ним на його станції. Він сказав: 
«Я впевнений, що наступного разу ти 
впораєшся набагато краще». І хлоп-
чак аж надихнувся його словами.

…І вже у традиційній рефлексії ми роз-
мовляли про те, що між нашими систе-
мами освіти є дійсно велика різниця. 

«Шкільний світ» вручає подарунки Трудолюбівській школі. 
Валентина Федоряка, Віктор Кульченко, Олександр Елькін, Дар’я Долгова
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Наприклад, у нас неможливо проводити 
всі уроки як інтегровані, а академічна го-
дина уроку триває 45 хвилин і не можна, 
щоб діти сиділи без перерви. Ввічливі 
гості уважно вислухали всі «неможли-
вості». 

«Неможливе можливо, а всі уроки і не 
мають бути інтегровані. Є теми, які 
варто вивчати окремо. Але така 
форма уроків дає дітям більше мож-
ливостей зрозуміти походження і вза-
ємодію різних явищ. Усе залежить 

тільки від вас», — зауважили фінські 
освітяни.

…У цей момент у залі настала тиша, але 
це була тиша спокою. Кожен з учас-
ників усвідомлював, що якщо кожен із 
них зробить свій «один крок», усе в їх-
ній школі може кардинально змінитися. 
І, можливо, цей крок, як камінчик по воді, 
створить інші кола. «Неймовірні речі, 
які трапляються у світі, роблять не-
велика група людей», — серед тиші 
додав Олександр Елькін.

До заходу сонця
Останній день роботи в Трудолюбі був ще 
насиченіший, ніж попередні. Спочатку була 
прес-конференція та майстер-клас зі співу-
чителювання, на які приїхали не лише ме-
тодисти з району, а й місцева влада. І який 
же тренінг без практики, тому працювали 
всі: і вчителі, і методисти, і управлінці.

Директорка з Дрогобича Світлана не за-
соромилася і запропонувала представни-
кам місцевої влади з райдержадміністрації 
долучитися до уявного уроку.

Чоловіки спочатку розгубилися. А коли 
спробували, то були в захваті.

Уся робоча група експерименту з дипломами від EdCamp Україна
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Як розповіла Каісу Хелмі-
нен, у Фінляндії є лише один 
професійний журнал для 
вчителів, який випускає пе-
дагогічний університет. Ото 
дивина! А в нас у «Шкільному 
світі» є 28 газет і 5 журналів. 

Кожна група мала свою тему, а кожен 
учасник мав сказати, чим він може бути ко-
рисний у цьому аспекті роботи. Наприклад, 
тема групи, де був і «Шкільний світ», — 
будова людини. І почався розподіл: 
«Шкільний світ» запропонував працю-
вати з дітьми в контексті медіаграмотності, 
оформлення статей з цієї теми і їх розмі-
щення в науково-популярних журналах. 
Один із представників влади виявився фі-
зиком за освітою, тож міг про тіло людини 
розповісти з точки зору фізики. Юрист — 
про те, як людина може захищати своє 
тіло. Учителька біології могла розпові-
сти з цієї теми, мабуть, найбільше.

Працюючи в такій групі на практиці, по-
чинаєш розумієш, що навіть ті, хто не має, 
на перший погляд, нічого спільного з кон-
кретною темою, можуть розповісти для 
школярів багато корисного. І, швидше 
за все, їхні розповіді настільки сподоба-
ються школярам, що хтось із них пішов 

би у майбутньому працювати фізиком, 
юристом чи журналістом.

…Цей день минув дуже швидко, і вже 
на заході сонця настав час повертатися 
до Києва. 

Якщо говорити узагальнено, то вва-
жаємо, що якістю українська і фінська 
освіта майже не відрізняються. У нас 
навіть є деякі кращі розробки і напра-
цювання. 

Це змушує українських учителів пере-
осмислювати деякі речі. Що, можливо, 
давно варто покинути усталені стере-
отипи й нездорові змагання. Не треба 
гнатися за кількістю, а зосередитися на 
якості. Це очевидно з прикладу фінської 
освіти — бо і у фінських, і в українських 
учителів схожі методи й матеріали. Але 
підхід інакший. 

«Ми зрозуміли, ще коли були у Фін-
ляндії, що насправді вони не роблять 
нічого магічного та чарівного, — зга-
дала Ірина Міньковська. — Вони не ча-
рівники. Вони, по-перше, люблять 
свою професію; по-друге, методично 
підходять до підготовки до кожного 
свого уроку. Витрачають дуже багато 
часу, фізичних і розумових сил на 
підготовку».

Епілог
Останнім кроком українсько-фінського 
експерименту «Змінитися за 7 днів» 
було відвідання Міністерства освіти і на-
уки України. Це була зустріч для уза-
гальнення результатів, підбиття під-
сумків і вибудовування стратегій. 

А 5 березня на сайті МОН України з’явилася 
новина про підписання угоди між Украї-
ною та Фінляндією, що передбачає допо-
могу в підвищенні кваліфікації українських 
учителів, популяризацію освіти, а також 

поліпшення освітнього середовища у межах 
реформи Нової української школи. 

Що ж, далі буде…

Підготувала Дар’я Долгова

За цим покликанням 
зібрані всі 

матеріали проекту 
«Змінитися за 7 днів»



СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

«ІСКРИ» ДУМОК 
І ВРАЖЕНЬ

від організаторів та 
учасників проекту 

«Змінитися за 7 днів»
Сім днів експерименту, насичених відкриттями, 

знаннями та емоціями, надихнули його учасників 
та спонукали розпочати зміни «тут і за-

раз». Протягом зустрічі фінських 
освітян з українськими 

зібрано чимало думок і вра- 
жень: щирих, відвертих  
і сповнених жаги до дії. 

Як організовує свою діяль-
ність у системі освіти фінська 
сторона, у чому особливості 

фінської освіти — 
у міфах і реальному 

житті — читайте 
в бліц-інтерв’ю.
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«…Для ефективного 
навчального процесу потрібні 
не інвестиції, а люди»

Олександр ЕЛЬКІН, 
засновник і натхненник EdCamp Ukraine, 
радник міністерки освіти і науки України 

з інновацій та горизонтальних зв’язків в освіті

— Що необхідно було зробити для того, щоб узяти участь у екс-
перименті?

— Передусім виявити велике бажання та готовність змінюватися, при-
ймати непрості рішення, які стосуються тієї системи освіти, до якої 
ми, на жаль, звикли.

— Хто був у складі журі?

— Це українсько-фінська ініціатива, і тут було дві сторони, які оці-
нювали: фінська та українська. Це фінська компанія Lumo Education, 
до складу якої входять експерти та експертки, педагоги-практики 
із фінських шкіл, які допомагають іншим країнам навчатися продук-
тивним ідеям із фінської освіти. А з української сторони — це рух 
EdCamp в Україні, мої колеги та колежанки, і я також був у складі 
журі.

— А як проходив відбірковий тур для шкіл?

— Ми визначили низку критеріїв, яким має відповідати школа-пе-
реможниця. Кожен член журі оцінював окремий критерій. Тобто 
кожен із нас ніс відповідальність лише за свою частину, за свій кри-
терій і не бачив, які переваги віддали інші члени журі. Наступний 
крок — це зведення результатів. Школи, результати якої всі члени 
журі вподобали одноголосно, вийшли у фінал. Ось так ми звузили 
коло до 4 шкіл. А далі, за співбесідою, разом із фінськими колегами 
визначили переможця.

— Чи виникали в процесі реалізації програми якісь труднощі?

— Я не можу сказати, що це труднощі, адже насправді це такий 
внутрішній виклик, бо це не розважальна програма і не конкурс, 
до якого ми звикли, це — внутрішня та зовнішня праця, до якої має 
бути готова вся шкільна команда. Ми хвилювалися, наскільки це буде 
затребувано в нашому освітянському середовищі. Можемо сказати, 
що наші побоювання не підтвердилися, адже ми отримали заявки 
майже із 700 шкіл з усіх регіонів Україні, тобто кожна 25 школа 
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прагне змінюватися і майже в кожному населеному пункті є такий 
колектив, який хотів би запросити до себе фінських експертів, щоб ті 
допомогли зробити їм внутрішній аудит проблем, поділилися з ними 
досвідом, а потім цей досвід імплементувати на практиці.

— Після завершення проекту Ви зустрічалися з міністеркою 
освіти і науки. Що саме обговорювали під час зустрічі?

— Під час зустрічі з пані Лілією Гриневич ми презентували особли-
вості проведення цього експерименту та його результати. Із нами на 
зустрічі була пані Валентина Федоряка, учителька математики та фі-
зики з Трудолюбівської ЗОШ, яка власне і подала заявку на участь. 
Ми вважаємо, що ця ініціатива є цеглинкою в рамках ширшої — між-
державного проекту між Фінляндією і Україною, який, сподіваємося, 
стартує цього року. Ми готові підтримати цю ініціативу, тому говорили 
про особливості фінської освіти, адже стосовно неї насправді існує 
багато міфів. Цей невеликий за тривалістю, але надпотужний за 
глибиною і демонстрацією фінської реальності експеримент, який 
ми реалізовували разом із Трудолюбівською школою, доводить, 
що для ефективного навчального процесу, під час якого діти отри-
мують відповідні знання та навички і разом з тим відчувають себе 
щасливими, не потрібні великі фінансові інвестиції, а потрібні люди, 
які з відкритим серцем працюють із дітьми.

— Які враження залишилися від реалізації проекту «Зміни-
тися за 7 днів»?

— Я відчуваю, що це є певна «магічна капсула», неймовірна атмо- 
сфера, яку ми змогли створити тут спільними зусиллями, яка є дуже 
оптимістичною. 

— Чому саме «капсула»?

Тому що це такий внутрішній процес, який ми дуже б хотіли по-
ширити по всій Україні для того, щоб інші школи також мали змогу 
перейняти цей досвід, і відчували себе не лише спостерігачами, 
а й змінювалися разом із Трудолюбівською школою.
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«… Нам необхідно виплекати 
довіру в школі і суспільстві»

Олена МАЛАХОВА, 
програмна директорка EdCamp 

Ukraine, радниця міністерки освіти 
і науки України з питань гендерної 

рівності та дискримінації в освіті

— Як виникла ідея створити проект «Змінитися за 7 днів» та 
запросити до України фінських освітян?

— В Україні триває реформа освіти. Оскільки фінську освіту у світі 
вважають однією з найпродуктивніших, бо дає можливість молодим 
людям розкрити себе як особистість та реалізуватися в житті, ми 
вирішили подивитися на роботу фінських педагогів. Це необхідно 
для того, щоб у подальшому використовувати досвід фінів в Укра-
їні. У результаті поїздки до Фінляндії у нас з Олександром Елькі-
ним та Іриною Міньковською виникла ідея запросити фінську ко-
манду з Lumo Education в Україну для того, щоб вони могли на базі 
реальної школи подивитися, що ми маємо і що можемо змінити.

— Які три «фішки» найбільше вразили у фінській освіті, які 
хотілося б запозичити для впровадження в українській освіті?

— Мене особисто, по-перше, вразила доступність простору шкіл. 
Наприклад, у фінських школах у коридорах на підлозі нанесені 
такі «мітки», щоб діти на перервах могли через них стрибати. Ще 
більше мене вразило те, що на стіні десь на рівні середнього зросту 
дитини чи дорослого я побачила наклеєний квадратик з надписом 
«Торкнися мене рукою або ногою». Виявляється, це зроблено для 
того, щоб у дітей була рухова активність.

По-друге, дуже вразило те, що вся система освіти просякнута ат-
мосферою спокою та довіри: діти довіряють педагогам, а педагоги 
довіряють дітям, батьки довіряють школі, школа довіряє бать-
кам і суспільству.

Ми весь час обмірковували щодо того, чи можливо таке в нашій 
країні. Адже атмосфера довіри у фінські школи прийшла саме з фін-
ського суспільства, а нам необхідно якось зробити навпаки: випле-
кати довіру в школі й зробити все можливе, щоб із школи ця довіра 
розповсюдилась і на суспільство.

По-третє, вразило максимально смачне та здорове харчування у шко-
лах. У яку б школу ми не зайшли — завжди натрапляли на лососевий 
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«…Не існує жодної ідеальної 
системи освіти, до якої не 
потрібно було б адаптуватися»

Ірина МІНЬКОВСЬКА,  
менеджерка з PR і комунікацій 

у громадській організації EdCamp Ukraine

суп (зрозуміло, що ця риба доступна в Фінляндії). Але також ми звер-
нули увагу, що в усіх школах діти мають необмежений доступ до свіжої 
питної води, вони п’ють багато молока під час будь-якого прийому їжі 
(до молока в них також є необмежений доступ), у шкільному меню 
завжди є овочі та фрукти, загалом уся їжа дуже корисна.

— Що стало рушійною силою для організації проекту «Змі-
нитися за 7 днів»?

— Кілька місяців тому ми в EdCamp Ukraine запустили Осередок з під-
вищення кваліфікації освітян упродовж життя «Біла ворона». І ви-
рішили, що першою програмою стануть освітні експедиції в різні 
країни світу під назвою ЕдМандри, а першою країною, куди ми ви-
рушимо — Фінляндія. Ми змогли зібрати групу із 20 педагогів з усієї 
України та організували таку експедицію. Протягом тижня наші вчи-
телі мали можливість спостерігати за відкритими уроками, і вони на-
справді настільки закохалися в цю освіту і переконалися, що фіни 
займають перші місця в усіх освітніх рейтингах не тому, що вони 
ставили таку мету, а тому що вони передусім думають про дітей, 
про їхнє життя, а не підготовку до іспиту. Коли ми думали, з ким 
провести такий експеримент в Україні, вирішили, що першою кра-
їною, яка привезе свій досвід, стане Фінляндія, хоча ми віримо, що 
абсолютно в кожній країні є щось, що варте уваги, що потрібно при-
везти в Україну і спробувати імплементувати. Ми впевнені, що не 
існує жодної такої системи освіти, яка була б ідеальною і до якої не 
потрібно було б адаптуватися. Не можна просто взяти і перенес- 
ти в Україну, і вона приживеться — такого не буває. Тим більше, 
що в Україні насправді є дуже багато і власних надбань, які варто 
поширювати. Коли Валентина Федоряка була у Фінляндії, ми їй ска-
зали: «Почекайте ще трошки, і ми цих фінів привеземо у вашу школу. 
Тому що вам справді є чим поділитися, а їм є що побачити». Вони 
нам, звичайно, не повірили, але фіни все ж таки приїхали і провели 
відкриті уроки з дітьми в Трудолюбівській ЗОШ. С
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— Які ключові риси мають бути у вчителя Нової української 
школи?

— Це запитання ми ставили, коли були у Фінляндії, але ставили 
його викладачам педагогічних вишів. Вони відповіли так: «Учитель 
передусім повинен мати велике серце. Учитель має бути дослідни-
ком. Учитель має навчатися сам протягом усього життя. Він пови-
нен розуміти, що навчати дітей — це честь». Я думаю, що краще 
сказати не можна, але додам, що вчитель ще має бути патріотом із 
свідомою громадянською позицією.

— Що вразило особисто Вас протягом реалізації проекту 
у Трудолюбівській школі?

— Мене вразила абсолютна повага до дитини, до КОЖНОЇ дитини, 
не до найздібніших та найактивніших, а до всіх без винятку. Вразила 
довіра до дитини і впевненість у тому, що вона все зможе, зможе 
виконати те чи інше завдання самостійно. Для цього не потрібно їй 
швиденько допомагати й підказувати, не потрібно боятися, що вона 
щось може не знати або засоромиться і не відповість, а потрібно просто 
вірити, вірити в дитину. Саме повага вчителів до дітей вразила ще 
під час перебування у Фінляндії і вражає й нині. Навіть вчителі на 
обговоренні почутого й побаченого від фінських учителів казали, 
що нам потрібно прагнути до формування та розвитку тієї поваги 
до учнів, до створення спокійної та доброзичливої атмосфери. Усі 
уроки у фінських вчителів проходять дуже спокійно, вони нікуди не 
поспішають, а чекають, поки всі учні зрозуміють, що їм розказали, 
поки всі виконають завдання. Вони заглиблюються в кожний момент, 
проживають його разом із дітьми, повністю заглиблюються у процес 
навчання і в це завдання, яке вони дають дітям.

 «…Ми повинні зробити так, 
щоб діти хотіли йти до нас 
на навчання»

Віктор КУЛЬЧЕНКО, 
директор Трудолюбівської ЗОШ 

I—III ст. Полтавської обл.

— Яке значення для Вас має проект «Змінитися за 7 днів»?

— Передусім, це шанс для нашої школи. Шанс ознайомитися з іншою 
системою освіти, використати її у своїй роботі. Наша школа знахо-
диться поблизу міста Миргород, тому існує певна конкуренція, і ми 
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маємо бути найкращими. Наша школа вже почала змінюватися. 
Учителі вже застосовують новий підхід до освітнього процесу. Ми 
можемо черпати з проекту знання та ділитися ними з іншими. У по-
дальшому ми можемо використати їх для того, щоб стати опорною 
школою. Це сприятиме створенню того мікроклімату, який допоможе 
створити комфортні умови для дітей (коли не протікає дах, у школі 
тепло та зручно, коли є сучасні меблі та обладнання) — уся наша 
школа про це мріє. І, звичайно, ми повинні так організовувати 
освітній процес, щоб діти хотіли йти до нас на навчання.

— Чи можливі ці зміни за 7 днів?

— Звичайно, за 7 днів ми можемо лише навчитися, але я вважаю, що 
вчитель — це та людина, яка вчиться все своє життя і ділиться сво-
їми знаннями з іншими, яка згуртовує людей навколо себе. Знаєте, 
бути капітаном такого корабля як колектив Трудолюбівської школи —  
почесно, але водночас і складно, але в нас є двигун — це Валентина 
Федоряка та інші однодумці, які спонукають не стояти на місці, а пра-
цювати над собою. Такі люди спонукають до дій.

— Якими, на вашу думку, характеристиками повинен володіти 
сучасний учитель Нової української школи?

— Це бажання змінюватися та патріотична спрямованість. А загалом су-
часний учитель повинен володіти всіма компетентностями, які так часто 
обговорюють у контексті Нової української школи.

— Що Вас найбільше здивувало під час участі в цьому проекті?

— Перше — це професіоналізм педагогів із Фінляндії. Друге — це те, 
як вони легко ввійшли в нашу шкільну сім’ю і як їх легко сприйняли 
вчителі та учні. Тому ми активно націлені на перспективу розвитку, 
адже не зупинимося, наші вчителі будуть агентами, які розповсю-
джуватимуть отримані від фінів знання далі.

— Уявіть, що Ви маєте дві капсули: «10 років тому» та 
«10 років вперед». Яку б Ви обрали?

— Ту капсулу, яка переносить на 10 років тому взагалі закопав 
би. А в майбутньому не зробив би тих помилок, які робив у своєму 
житті, та активніше працював би над собою. А ще б у майбутньому 
хотів більше часу присвячувати колективу, згуртовувати його та, 
безперечно, більше часу віддавати своїй сім’ї.

— Яку б Ви порадили почитати книжку?

— Я б порадив почитати ті книги, які надійшли до нашої школи: 
це 36 книжок, якими ми ділилися одне з одним. Це #книгоНУШ, 
які буде корисно прочитати усім педагогам як для професійного, 
так і для особистісного розвитку.
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«…Цей проект дає 
можливість навчитися 
бути щирими»

Наталія КОТ, 
заcтупниця директора 

з НВР Трудолюбівської ЗОШ I—III ст. 
Полтавської обл.

— Що було найважчим у підготовці до цієї події?

— Я не скажу, що нам було важко, адже з Валентиною Миколаївною 
все дається легко. Вона вміє усіх так налаштувати та організувати, 
що нам здається, що ми все зможемо і все у нас вийде. Але хоті-
лося б відзначити, що наша школа сільська і достатньо маленька, 
тому ми дуже щасливі за дітей, адже їм випала така можливість 
поспілкуватися з такою командою педагогів-професіоналів, взяти 
участь у цьому проекті. Вони також хвилювалися, але я впевнена, 
що нам все вдалося. Ми з дітьми маємо право на участь у такому 
проекті на рівні з іншими закладами освіти, адже однією з умов ос-
віти у Фінляндії є рівні права.

— Як діти відреагували на чималу кількість нових облич на 
уроках?

— Коли діти потрапляють на публіку, ми дуже хвилюємося за них. 
Хвилюємося, адже вони можуть розгубитися чи засоромитися. Цей 
проект дає дітям можливість навчитися бути щирими та відкри-
тими і нічого не боятися.

— А чому діти бояться? Вони бояться помилитися?

— Ні, ось саме помилитися діти не бояться. У них такого немає. Це 
ми, вчителі, інколи можемо такого боятися. А діти не бояться поми-
лок… Ось, наприклад, старшокласники, наодинці з учителем відкриті 
та показують всі свої знання. А перед новими людьми затихають, 
опісля цього кажуть, що все знали. Незвично для них говорити на 
камеру, говорити в присутності публіки. Я не вважаю, що це страх, 
це — такі маленькі комплекси. Це просто нам потрібно подолати.

— А скільки учителів працює у Вашій школі?

— Ми маємо 20 педагогічних працівників та одного сумісника — це пси-
холог. Психолог не має права проводити корекційну роботу з дітьми, 
але вона дуже допомагає вчителям впоратися з проблемами учнів.
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 «…У нас є команда 
вмотивованих і готових до 
змін людей»

Валентина ФЕДОРЯКА, 
учителька математики та фізики 

Трудолюбівської ЗОШ I—III ст. 
Полтавської обл.

— Розкажіть, будь ласка, чому Ви вирішили взяти участь 
у цьому проекті?

— Я б це назвала «Шлях до мрії». Мені дуже подобалися скан-
динавські країни, я завжди мріяла потрапити в одну з них. Най-
більше подобалася Фінляндія, яка вирізнялася своєю системою 
освіти. У 70—90-ті роки минулого століття інформації про досвід 
щодо освіти іноземних країн було дуже мало, тому з різних журналів 
та газет я вирізала невеличкі замітки та статті й збирала їх. Мене 
дивували такі моменти у фінській освіті, як існування «картопляних 
канікул», відсутність домашнього завдання тощо.

І ось один із довгих хвостів EdCamp привів мене у Фінляндію. По-
дивившись на фінську освіту на власні очі, послухавши лекцію 
Каісу і навіть вже повернувшись, гортаючи конспект, я не раз ло-
вила себе на думці: «А якби ж це побачили мої вчителі!». Адже нам 
давали такі прості рекомендації і так просто розповідали, що можна 
зробити безпосередньо вчителю, не чекаючи поки зміни прийдуть за 
вказівкою «зверху». І так цього захотілося, що аж мурахи по шкірі!

Потім я дізналася, що створюється проект «Змінитися за 7 днів». 
Ми порадилися з директором та заступником директора і вирішили 
взяти в ньому участь. Нікому про це не казали. І щодня до нас 
приходив хтось з учителів та виявляв бажання й ініціативу взяти 
участь в експерименті. Ми зрозуміли, що бажання однієї людині у та-
кій важливій справі замало.

Дочекалися, поки близько десяти людей захотіли взяти участь та по-
дали заявку. Ми вже знали, що в нас є команда вмотивованих та го-
тових до змін людей. Крім того, після мого повернення з Фінляндії, ми 
ввели «Вечори фінської освіти», на яких я розповідала та показувала 
на світлинах все, що бачила. Наші вчителі відреагували дуже добре 
на цю інформацію, були готові зустрітися з фінами і змінитися.

— Що Вас найбільше вразило під час поїздки до Фінляндії?

— Мене вразило кілька речей. Передусім навіть не школи, а бібліо-
теки. Бібліотеки у Фінляндії різноманітні: у школі посеред коридорів, С
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бібліотеки без бібліотекарів, бібліотеки, де можна побавитися із 
3D-принтером, бібліотеки, де можна шити та шукати для цього 
матеріали. Бібліотека там — це місце для сімейного відпочинку. 
І я зрозуміла, чому фіни — нація, що читає найбільше.

Друге — професійно-технічні училища. Вони всі дуже прості та прак-
тичні. Усі речі, які створюють у закладах, потім продають. У фінів 
освіта вища та професійно-технічна — рівні. Вони однаково прес- 
тижні. Загалом, це те, чого нам найбільше не вистачає. 

Ми хочемо навчити дітей створювати речі своїми руками та не бо-
ятися таких професій. У школі ми робимо маленькі поробки, щось 
виготовляємо, учимо дітей проявляти власні можливості та вміння — 
це все після фінляндського досвіду.

Наприклад, нещодавно ми з дітьми зробили красиві пуфи для школи. 
Ми не чекаємо, поки хтось нам придбає та подарує, — ми почина-
ємо виготовляти самі.

«У нас немає таких, 
що кажуть: «Не хочу». 
Усі кажуть: 
«Давайте робити»

Василь ЛУЦЕНКО,  
учитель трудового навчання 

Трудолюбівської ЗОШ I—III ст. Полтавської обл.

— Які Ваші враження від проведення експерименту?

— Враження мене просто переповнюють. Усе дуже цікаво, і ви-
никає бажання працювати в тому ж напрямі. Для мене це суттєве 
збагачення особистого досвіду. Тому я планую разом з учнями на-
шої школи вже найближчим часом реалізувати проект із трудового 
навчання.

— Трудове навчання — це предмет, який можна інтегрувати 
з іншими. Чи реалізуєте Ви це на своїх уроках?

— Я всім кажу, що трудове навчання є чи не найголовнішим пред-
метом у школі :), адже дитина після закінчення школи піде у світ і не 
обов’язково стане вченим. У повсякденному житті вона повинна вміти 
робити щось власними руками для дому, щоб створити для себе ком-
фортні умови. Також вона може цим умінням заробляти. Я вважаю, 
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що трудовому навчанню в школі потрібно приділяти більше уваги. 
Необхідно давати більше годин на вивчення предмета та збільшити 
матеріальну базу. Я «ЗА» те, щоб розширюватися! Я «ЗА» те, щоб 
давати дітям більше працювати. Це корисно для їхньої самореалі-
зації та самовдосконалення.

Наприклад, учнів 9—11-х класів я хочу навчити основам будівельної 
справи. Вони не отримають якогось певного документа, але будуть 
це вміти застосовувати у повсякденному житті. Такі заняття від-
буватимуться без поділу на групи хлопців чи дівчат.

Передусім, учні повинні вміти все розрахувати: скільки необ-
хідно будівельних матеріалів, скільки це буде коштувати тощо. 
Але все це вони повинні робити самостійно, щоб у майбутньому 
мати змогу робити власні проекти. Хлопці та дівчата знатимуть, 
як поклеїти шпалери, як потрібно поводитися з електрикою, як 
вставляють вікна та двері.

Хочу, щоб учні, наприклад, починаючи з 9-го класу та протягом 
навчання у 10—11-му, збудували на подвір’ї школи невеличкий 
будиночок для того, щоб показати те, чого вони навчилися. 
Така собі випускна робота з вікнами та дверима. До нього до-
дати всі розрахунки щодо процесів, які були реалізовані: як 
оздобили, як поклеїли. Це можна робити протягом весни-осені. 
На зимовий період у нас є достатньо місця, щоб займатися під-
готовкою матеріалів до роботи, набувати практичних умінь зі 
шпаклювання, поклейки, затирання тощо. І цю ідею ми в школі 
реалізуємо.

— Ви займаєтеся класною роботою?

— Так, я класний керівник 9-го класу. Тому саме зі своїм кла-
сом я хочу з весни цього року почати роботу над цим проектом 
та протягом 10—11-го класу її реалізувати. Я впевнений, що ма-
теріали ми знайдемо. У мене вдома є чимало залишків матеріалів. 
Загалом, спробувати ми зможемо! Тому поки що великих витрат не 
передбачається, але діти отримують якісні практичні знання.

— У Вас класи не поділено на хлопців та дівчат? Ви ведете 
весь клас разом?

— Ні, ми не поділяємо класи, адже в нас мала кількість дітей. 
Діти працюють разом. Буває дівчата навіть краще роблять, ніж 
хлопці. Є дівчата, які просто майстрині у випилюванні ручним 
лобзиком, а картини з вишивкою хлопців прикрашають наші 
кабінети. А взагалі в нас усі діти вмілі, немає таких, що кажуть 
«не хочу», «не буду». Усі кажуть: «Давайте робити». Але знову 
проблемою є недостатня матеріальна база та фінансування. Це 
дуже болісне для мене питання, тому доводиться все шукати, 
заготовляти вдома, привозити, роздавати.
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«Кожний учитель має 
індивідуальний графік та в середньому 
проводить у школі від 35 до 40 годин 
на тиждень»

Еса СІНІВУОРІ, 
голова правління та 

директор відділу освіти 
Lumo Education,

Каісу ХЕЛМІНЕН, 
голова відділу 

викладання та інновацій 
Lumo Education

— Якою є ієрархія освіти у Фінляндії?

— Навчальний шлях у дитини починається з дитячого садка, по-
тім — початкова школа (з 1-го по 6-й клас), середня школа (з 7-го 
по 9-й клас), старша школа є більш профільною і до неї вступають 
не всі, адже вона ліцейного формату (з 10-го по 12-й клас). Після 
цього діти йдуть у коледж чи університет, під час навчання в яких 
вони мають право змінювати обраний напрям.

Наприклад, діти, які йдуть на профільне навчання в політехнічні 
університети, можуть закінчити бакалавра в політехнічному учи-
лищі, а магістра — в академічному (стандартному) університеті.

І навпаки, діти, які отримали рівень бакалавра в академічному виші, 
можуть перейти на магістратуру в профільне політехнічне училище.

— А якою є ієрархія серед освітян, починаючи від найвищих 
посад до вчителів?

— Усе починається з Міністерства освіти і культури, головою якого є мі- 
ністр. Після нього йдуть муніципальні органи управління, далі — комуни  
і наступними є адміністрації шкіл.

— Скільки часу фінський учитель проводить у школі і який 
його графік на день?

— Кожний учитель має індивідуальний графік. Наприклад, викладач 
фінської мови викладає близько 17 годин на тиждень, а класний С
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керівник викладає більше, у середньому, 23 години на тиждень (але 
це безпосередньо години викладання).

Але паралельно в них є обов’язкові години планування, під час яких 
вони займаються розробкою власних уроків та розкладом.

Тому в середньому вчитель проводить у школі від 35 до 40 годин на 
тиждень.

— Чи правда, що середня зарплата вчителя у Фінляндії ста-
новить 1 200 євро? І на якому вона рівні: прожиткового 
мінімуму чи середньої зарплати?

— 1 200 євро — це прожитковий мінімум Фінляндії. Але середня 
зарплата вчителя в Фінляндії становить 2 800 євро до відрахування 
податку.

Після відрахування податку вчитель отримує приблизно 2 300 євро — 
це середня заробітна плата по всій країні.

«З 13 000 міжнародних 
приватних шкіл у всьому 
світі, фінську освіту 
вважають однією 
з найкращих»

Дмитро НАУМЕНКО, 
регіональний директор 

Lumo Education в Україні

— Що являє собою компанія Lumo Education — це...

— Команда людей, які вийшли з державної галузі освіти, і займа-
ється експортом фінської освіти з жовтня 2016 р. Члени нашої ком-
панії формували основний кістяк команди, яка відкривала першу 
міжнародну школу за межами Фінляндії — у Катарі. Тобто педагоги 
та директор нашої компанії були безпосередньо тими людьми, які 
відповідали за створення концепції, її реалізацію, за підготовку вчи-
телів. Школу у Катарі створено за умовою, що викладати там будуть 
фіни, навчальний план також буде фінський, і лише кілька місцевих 
дисциплін залишилося лише з тієї причини, що це — мусульманська 
країна. Це був зовсім негнучкий і для ринку освіти дуже стресовий 
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процес, тому що в кожній країні є свої особливості, свої навчальні 
плани та стандарти, від яких неможливо відійти. Саме це спонукало 
до створення приватної компанії.

Інтерес до фінської освіти великий: у світі близько 13 000 міжна-
родних приватних шкіл і поки що лише одна фінська, і це за умови, 
що фінську освіту, безперечно, вважають однією з найкращих. Тому 
інтерес постійно зростає. 

— Існує думка, що така сильна компанія має бути, щонай-
менше, державною…

— Ні, хоча раніше так було, адже до 2016 року вся освіта у Фінляндії 
була безкоштовною для всіх, а коли вона стала платною, компа-
ніям дозволили експорт освіти. Поки освіта була безкоштовною, 
права на освіту належали всім— ніхто не міг сказати: «Ми про-
даємо модель освіти». Як тільки освіта стала платною, компаніям 
дали змогу  працювати з навчальним планом, модернізувати його, 
адаптувати та виносити на широкий загал. І керівництво нашої 
компанії, включаючи Каісу, Еса та ще декількох людей вирішили 
відділитися від державної компанії, щоб створити приватну, яка 
зможе бути більш гнучкою.

— Що означає Ваш логотип?

— Буква L — це Lumo. У слова Lumo немає дослівного перекладу ні 
на українську, ні на англійську. У нього багато значень, але в нашому 
випадку, ми мали на увазі “сяйво” або свого роду стан піднесеності.

— Ви вперше в Україні?

— У такому складі, так. Ми приїхали для того, щоб попрацювати з міс-
цевим ринком, адже в нашій компанії я відповідаю саме за нього і наша 
довгострокова мета — створення міжнародної мережі. У нас є люди, 
які працюють у Латинській Америці, є люди, які працюють в Азії 
тощо. І ми передусім працюємо з приватним ринком, а ось реалі-
зація такої програми спала на думку саме як можливість довести 
собі і країні, що фінська освіта може «працювати» і в Україні.

— Ви маєте на увазі, що приїхали сюди на благодійних умовах?

— Ні, звичайно, у нас є план роботи. Це також і піар-акція для 
нас, і важливий момент для майбутніх переговорів із приватними 
клієнтами, тому що провести схожу програму для нас набагато легше, 
ніж побудувати першу школу і довести, що фінська модель освіти 
працює. Тобто саме так ми закриваємо питання від наших майбутніх 
клієнтів: «А чи впевнені ви, що це буде «працювати» з нашими ді-
тьми, у нашій школі, із нашими вчителями?». І успішне проведення 
цієї програми доводить той факт, що ми можемо успішно працювати 
на ринку.
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— Тобто ви працюєте «під ключ»? Ви щось робите, потім 
збираєтесь і їдете?

— Ні, створення проекту «під ключ» і «до побачення» для нашої 
компанії зовсім не прибуткова і безперспективна робота, адже 
вона не передбачає довгострокового партнерства. Наша основна 
робота — модель управління школою, тобто коли ми створюємо 
школу «під ключ». А якщо школа хоче носити наше ім’я або заяв-
ляти, що програму розробляли ми — ми наполягаємо на послугах 
«Управління». Це частково схоже на модель франшизи. Залежно 
від регіону встановлюється певна фіксована сума з учня на рік, яку 
ми збираємо як оплату наших послуг. Що входить у ці послуги? Це 
методичний супровід, заочне підвищення кваліфікації вчителів: ми 
надаємо їм матеріали, навчальну літературу. Зазвичай це дві або 
чотири прописані тижневі сесії на рік, на які ми приїжджаємо і про-
водимо підвищення кваліфікації на місці. Ми намагаємося якнай-
сильніше «розкрутити» ту школу, адже це приватний бізнес, а їм 
потрібна медійність. Тобто ми беремо на себе повне управління 
навчальним закладом, під час якого можна забезпечити якісне вті-
лення проекту «під ключ».

— Чи продовжуватимете подальшу співпрацю з Трудолюбів-
ською школою?

— Ми б не хотіли втрачати контакти з цією школою, тому що бачимо 
величезний потенціал і залишатимемося на зв’язку та із задоволен-
ням її підтримуватимемо. Можливо, нам буде складно швидко при-
їхати сюди в будь-який момент, але на підтримку на відстані у формі 
онлайн-консультацій вони можуть розраховувати.

— Уявімо ситуацію, Василь Петрович, директор ковбасного 
заводу, вирішив у Дніпрі відкрити приватну школу. Він подає 
заявку. Які його подальші дії?

— Йому потрібно визначити, хто буде управляти школою, чи гото-
вий він робити це особисто, чи це його бізнес-проект. Інші важливі 
чинники: скільки там буде вчитися дітей; класовість (чи хоче він 
відкрити школу відразу з 1-го по 11-й класи, чи поступово — по-
чаткову, середню, тоді старшу). Які є ресурси для створення нав- 
чального закладу, приміщення, персоналу тощо. Під час цього про-
цесу визначення ми будемо постійно на зв’язку з клієнтом, щоб 
створити концепцію майбутньої школи. Адже, як ми бачимо, не 
можна просто так взяти і приміряти фінську модель, наприклад, 
на 8-й чи 9-й клас. Є ризик, що учні можуть взагалі не зрозуміти 
її, вони розслабляться через візуально меншу кількість самостійної 
роботи, порівняно з традиційною школою, і у них може різко зни-
зитися успішність. Тобто необхідно, щоб це був поступовий процес. 
Ми завжди наполягаємо на тому, що потрібно спочатку відкривати 
дитячий садок, тоді початкову школу, щоб діти змалечку знаходи-
лися в цій атмосфері і їм не було складно підлаштовуватися. Навіть 
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підготовча група в українській школі вже налаштовує дитину на за-
учування, сидячи за партою. У Фінляндії такого немає. Проте ака-
демічні стандарти для перших класів у Фінляндії вищі, ніж в Україні. 
Процеси різні.

— Друга ситуація: до Вас звертається державна школа міста 
Черкаси для того, щоб Ви провели моніторингове дослідження 
і попрацювали в їхньому навчальному закладі. Така ситуація 
можлива?

— Так, цій школі потрібно визначити послідовність вимог та дій. Що 
саме від нас потрібно? Який кінцевий результат цього процесу? До нас 
часто приходять запити від приватних клієнтів, на кшталт «прове-
діть аудит нашої школи». Нам це не цікаво, тому що, по-перше, це 
не передбачає жодних наступних дій з боку школи чи контролю цих 
дій з нашого боку. Якщо після нашого аудиту школа зробить кроки, 
які завдадуть шкоди її репутації, вона скаже, що у всьому винна фін-
ська компанія, яка приїхала і сказала: «Це у вас не так», а в нас, 
як виявилось, все було правильно. Тому ми намагаємося не вхо-
дити в такі точкові проекти, де ми можемо «підпсувати» репутацію 
собі або репутацію фінської освіти загалом.

— Скільки коштує розвиток першого варіанту ситуації?

—Об’єктивно кажучи, я не можу назвати точну суму, навіть у разі 
створення проекту “під ключ”. Базова вартість такого проекту почи-
нається з 155 000 євро, і може змінюватись залежно від умов та поба-
жань клієнта. Варіант «Дитячий садок + школа»  — від 205 000 євро, 
третій варіант — «Аудит з державним сектором», — ми не прорахо-
вуємо. Поки що не прораховуємо, але в майбутньому — можливо. 
Знову ж, важливо розуміти, що будь-який процес ми намагаємося 
прорахувати на майбутнє, тобто якщо ми говоримо про аудит як 
разову подію, то його прорахувати легко. Але нам було б цікаво, 
якби державний чи приватний замовник сказали: «У нас є план 
реалізації методики в 10 школах по всій країні. Давайте проведемо 
аудит, наприклад, 50 шкіл, щоб серед них вибрати 10 і з ними пра-
цювати». У такому випадку, цей аудит ми будемо рахувати зовсім 
по-іншому, адже ми бачимо, що є перспектива його реалізації, і стар-
тову вартість ми знизимо до мінімуму.

Адже наше основне забезпечення буде залежати від довгострокової 
роботи.

Підготували Оксана Кондратенко та Олена Власенко
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Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.

У складі: «Управління освітою», 
 «Директор школи. Бібліотека», «Завуч. Бібліотека»,
журнали «Директор школи. Шкільний світ»,  «Методист».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

37865
783,94 
   грн/3 міс.

«Методист. 
Комплект»

У складі: «Директор школи»,  «Управління освітою»,  
«Директор школи. Бібліотека»,  

журнали «Директор школи. Шкільний світ»,  «Методист».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

49558
906,18 
   грн/3 міс.

 
«Управління закладом  
освіти. Шкільний світ»
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Предметні видання

газета «Математика»

Передплатний  
індекс:

газета «Історія України»

Передплатний  
індекс:

газета «Фізика»

Передплатний  
індекс:

газета «Зарубіжна 
   література»
Передплатний  
індекс:

газета «Краєзнавство.   
  Географія. Туризм»
Передплатний  
індекс:

газета «Українська мова 
   та література»
Передплатний  
індекс:

газета «Deutsch»

Передплатний  
індекс:

газета «English»

Передплатний  
індекс:

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 84  сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 84  сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 68 сторінок.

Вартість 
передплати:43,78 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:43,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:43,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:50,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:41,86 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:42,10 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:43,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:48,63 грн/1 міс.

40140

35238

40141

22055

35237

40142

40343

23676

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.
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газета «Інформатика»

Передплатний  
індекс:

газета «Біологія. 
    Шкільний світ»
Передплатний  
індекс:

газета «Хімія. 
    Шкільний світ»
Передплатний  
індекс:

газета «Здоров’я та фізична 
   культура»
Передплатний  
індекс:

газета «Трудове навчання»

Передплатний  
індекс:

газета «Позашкілля»

Передплатний  
індекс:

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 84  сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 76 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 84  сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 68 сторінок.

Вартість 
передплати:41,74 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:41,63 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:41,86 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:41,86 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:43,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:41,63 грн/1 міс.

35263

22066 98943

91468 90228

90227

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.
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Вкладки у предметних виданнях

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Виходить 1 раз на місяць. 

Вартість 
передплати: 28,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 28,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 32,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 28,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 28,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 28,15 

   грн/1 міс.

Вартість 
передплати: 32,15 

   грн/1 міс.

Передплатний  
індекс: 91814

Передплатний  
індекс: 22076

Передплатний  
індекс: 91472

Передплатний  
індекс: 21868

Передплатний  
індекс: 91471

Передплатний  
індекс: 95007

Передплатний  
індекс: 91849

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.

газета «Історія України» 
Перший номер місяця із вкладкою  

«Всесвітня історія»

газета «Краєзнавство. Географія. Туризм» 
Другий номер місяця із вкладкою  

«Шкільний туризм»

газета «English» 
Перший номер місяця із вкладкою  

«Didactics»

газета «Біологія. Шкільний світ» 
Другий номер місяця із вкладкою  

«Екологія»

газета «Історія України» 
Другий номер місяця із вкладкою  

«Правознавство»

газета «Математика» 
Другий номер місяця із  вкладкою  

«Практика»

газета «English» 
Другий номер місяця із вкладкою  

«Початкова школа»
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Передплатний  
індекс:

99807

У складі: 

журнали:
• «Школа»;
• «Шкільний світ. Книжковий каталог»; 
• «Шкільний світ. Путівник індексами»; 

бібліотеки:
• «Deutsch. Бібліотека»; 
• «English. Бібліотека»; 
• «Інформатика. Бібліотека»; 
• «Історія України. Бібліотека»;
• «Директор школи. Бібліотека»; 
• «Завуч. Бібліотека»; 
• «Зарубіжна література. Бібліотека»; 
• «Краєзнавство. Географія. Туризм. 

Бібліотека»; 
• «Математика. Бібліотека»;

• «Початкова освіта. Бібліотека»; 
• «Психолог. Бібліотека»; 
• «Трудове навчання. Бібліотека»;
• «Українська мова та література.  

Бібліотека»;
• «Фізика. Бібліотека»; 
• «Хімія. Біологія. Бібліотека»; 
• «Шкільний світ. Бібліотека».

газети: 
• «Deutsch»;
• «English»; 
• «Інформатика»; 
• «Історія України»;
• «Біологія. Шкільний світ»; 
• «Директор школи»;
• «Завуч»; 
• «Зарубіжна література»; 
• «Здоров’я та фізична культура»; 
• «Краєзнавство. Географія. Туризм»; 

• «Математика»;
• «Початкова освіта»; 
• «Трудове навчання»;
• «Українська мова  

та література»; 
• «Управління освітою»; 
• «Фізика»; 
• «Хімія. Шкільний світ»;
• «Шкільний світ»;

«Шкільний світ. 
Мегакомплект»
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Передплатний  
індекс:

89378

«Профтехосвіта»
журнал

Головна місія журналу «Профтехосвіта» — забезпечення 
працівників системи ПТО  якісною,  актуальною,  сучасною 
інформацією,  яка сприятиме їхньому професійному роз-
витку; популяризація на сторінках журналу досвіду ро-
боти педагогів, управлінців,  науковців навчальних закла-
дів; сприяння розвитку системи ПТО. «Профтехосвіта» 
охоплює широке коло читачів управлінців, викладачів, 
майстрів виробничого навчання,  психологів,  вихователів. 
На сторінках журналу можуть знайти необхідну інфор-
мацію як молоді працівники, так досвідчені педагоги.

Передплатний  
індекс:

Вартість  
передплати:99048 64,26

грн/1 міс.

Виходить лише  
у комплекті 

з  журналом  
«Профтехосвіта»

Профтехосвіта. 
Бібліотека
Профтехосвіта. 

Бібліотека
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Видання для психологів

газета «Дефектолог»

Передплатний  
індекс:

газета «Психолог дошкілля»
Передплатний  
індекс:

газета «Соціальний педагог»
Передплатний  
індекс:

газета «Психолог»
Передплатний  
індекс:

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 68 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 68 сторінок.

Вартість 
передплати:55,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:43,15 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:38,39 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:38,39 грн/1 міс.

23316

90224

37648

91815

У складі: «Дефектолог», «Психолог»,  «Психолог. Бібліотека»,
«Соціальний педагог»,  «Психолог  дошкілля».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

91799
365,58 
   грн/2 міс.

«Психолог. 
Мегакомплект»

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.
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Вихователю дитячого садка

газета «Дитячий садок. 
Фантазії  вихователя»

Передплатний  
індекс:

газета «Дитячий садок»
Передплатний  
індекс:

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Другий номер місяця газети 
«Дитячий садок»

Вартість 
передплати:43,78 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:28,39 грн/1 міс.

35265

96503

газета «Дитячий садок. 
    Мистецтво»

Передплатний  
індекс:
Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Вартість 
передплати:32,92 грн/1 міс.

91492

Журнал «Дошкілля»
Передплатний  
індекс:

Виходить 1 раз на 3 місяці.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Вартість 
передплати:55,32 грн/1 міс.

95530

У складі: «Дошкілля»,  «Дитячий садок»,  «Дитячий садок. Управління», 
«Дитячий садок. Мистецтво»,   «Дитячий садок. Бібліотека».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

98936
409,91 
   грн/3 міс.

«Дошкілля. Експерт»

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.
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Видання для вчителів початкових класів

газета «Початкова освіта. 
Методичний порадник»

Передплатний  
індекс:

газета «Початкова освіта»

Передплатний  
індекс:
Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Другий номер місяця газети 
«Початкова освіта»

Вартість 
передплати:50,25 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:32,63 грн/1 міс.

35264

91831

газета «Початкова освіта. 
Дидактичні матеріали»

Передплатний  
індекс:
Виходить 1 раз  на квартал.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Вартість 
передплати:48,86 грн/3 міс.

95517

Газета «Початкова освіта. 
    Уроки»
Передплатний  
індекс:
Виходить 1 раз на місяць.  

Вартість 
передплати:22,57 грн/1 міс.

09894

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.

У складі: «Початкова освіта»,  «Початкова освіта. Бібліотека»,  
«Початкова освіта. Уроки», 

«Початкова освіта. Дидактичні  матеріали».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

89386
290,59 
   грн/3 міс.

«Початкова освіта.
Мегакомплект»
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Зайти в Інтернет-магазин  
(osvitaua.com/shop)

Завітати до видавництва 
 за адресою: 

м. Київ, вул. Бастіонна, 15.  
Чекаємо на вас із 9:00 до 18:00.

Тел.: 044-284-25-12, 068-335-35-18

Надіслати повідомлення 
на електронну адресу: 
o-prodaj@osvita.ws або 

СМС із текстом:  «Хочу замовити...» 
на номер 068-335-35-18 

Замовити в обласних 
представництвах 

Передплатити 
за «Каталогом видань України», 

який є в кожному поштовому 
відділенні

Як 
придбати 

і замовити 
 продукцію?



СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

1 + 1 > 2
Неймовірна математика 

співучителювання

Поєднання двох елементів іноді дає 
щось цінніше за просту суму. Філософи 

називають це явище «синергія».  
Це перекладається з грецької просто: 

«спільна дія». Синергію опанували  
й педагоги. Виявилося, що разом двоє 

вчителів можуть зробити більше, 
ніж поодинці. Англійською 

це називається co-teaching, 
українською — 

співучителювання.
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Фінляндія в авангарді
Співучителювання — це колективне пла-
нування і проведення інтегрованих уро-
ків. Зазвичай зусилля поєднують двоє, 
але партнерів може бути й більше. Це та-
кож розподіл відповідальності за спільну 
діяльність.

Для Фінляндії це не новина. Поради 
вчителям, які працюють у команді, 
з’являлися в пресі ще на початку 2000-х. 
Відтоді співучителювання невпинно наби-
рає популярності. Нині директори деяких 
фінських шкіл виділяють час у робочому 
розпорядку для спільного планування 
уроків. Педагоги дослухаються не лише 
до колег, а й до інших фахівців (дефек-
тологів, медиків, психологів), а також 
до батьків учнів.

Фіни пересвідчилися: такий підхід під-
вищує продуктивність праці, згуртовує 
шкільну громаду, сприяє творчості, допо-
магає впоратися з викликами інклюзивної 
освіти, дає змогу задовольнити різнома-
нітні пізнавальні потреби такими ж різно-
манітними навчальними підходами й ме-
тодами. Діти отримують більше уваги, 
індивідуальний підхід, учителі — під-
тримку і поради колег, компетентну 
оцінку своєї діяльності, додатковий час.

За роки практики сформувалося кілька 
підходів до співучителювання.

1. Розподілене спостереження. 
Уважне спостереження за учнями конче 
потрібне в навчальному процесі, інакше 
учитель не знатиме, чи на правиль-
ному він шляху. Але одна людина, яка 
до того ж зайнята проведенням уроку, 
може чимало проґавити. Тому, працюючи 
разом, учителі домовляються про те, на 
що звертатиме увагу кожен із них. На-
приклад, один стежить за тим, як роз-
поділяються ролі в групах, а інший — за 
тим, як діти сприймають різні завдання. 

Потім вони разом аналізують отриману 
інформацію і роблять висновки.

2. Викладач + помічник. За такого під-
ходу один учитель зосереджується на ви-
кладі матеріалу, а другий пересувається 
по класу і, за потреби, допомагає учням 
розібратися зі складними моментами.

3. Паралельне викладання. Обидва 
вчителі викладають ту саму інформацію, 
розподіливши учнів на дві групи. Таким 
чином, учні отримують більше уваги, ма-
ють змогу поставити більше запитань.

4. Розподілене викладання. Учителі 
розподіляють навчальний матеріал і учнів. 
Кожен викладає свою частину спершу од-
ній, а потім іншій групі.

5. Альтернативне викладання. Коли 
кілька учнів у класі потребують особли-
вої уваги, один учитель може взяти на 
себе відповідальність за цю невеличку 
групу, поки другий навчає решту.

6. Командне викладання. 
Обоє вчителів разом пояс-
нюють той самий мате-
ріал, тобто працюють 
як один педагог. Цей 
підхід вважають най-
складнішим і вод-
ночас найцікаві-
шим.
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З перших вуст
Еса Сінівуорі та Каісу Хельмінен розпо-
віли про власний досвід співучителю-
вання в четвертий день проекту «Змі-
нитися за сім днів». Ішлося, зокрема, 
про переваги й труднощі співучителю-
вання, а також про етапи, які долають 
разом учителі-партнери.

Фінські педагоги назвали чотири основні 
компоненти співучителювання: спільне 
планування, спільне викладання, обмін 
ідеями, увага до найкращих сторін одне 
одного. Ефект синергії виявляється вже 
на стадії планування уроку. Педагоги про-
водять мозковий штурм — кожен відкрито 
ділиться думками. У таких умовах кожна 
ідея може дати поштовх для кількох но-
вих. Невдала ідея може перетворитися на 
щось гарне, а вдала — стати ще кращою. 
Якщо ж ідея безнадійна, то її можна вчасно 
відкинути саме завдяки обговоренню.

Так переваги кожного вчителя помножу-
ються, а вади витісняються. «Поєднання 
двох людей ніби створює третю особис-
тість, яка не має вад жодного із двох і має 
сильні сторони обох», — пояснив Еса. Не 
обходиться і без труднощів. Про них роз-
повіла Каісу. Основна перешкода — не-
вміння слухати. Учителі надто звикають 
навчати, говорити, однак Каісу нагадала: 

«Ми маємо два вуха і один рот». Кожного 
треба почути, кожен повинен мати мож-
ливість висловити свою ідею, не боячись 
осуду.

Друга перешкода — спеціалізація. Викла-
дачі різних предметів не завжди можуть по-
розумітися, але передусім треба прагнути 
співпраці. І нарешті, як каже Каісу, «треба 
дати іншому простір, можливість дихати 
вільно». Люди працюють у різних темпах. 
Комусь потрібно більше часу, простору, 
свободи. Це може дратувати, непокоїти, але 
Каісу застерегла: «Важливо не насідати, не 
намагатися контролювати партнера. Тиск 
руйнує процес співучителювання».

Але попри труднощі в плануванні, як 
зазначив Еса, усі переваги співучителю-
вання виходять назовні на уроці, у ро-
боті з дітьми.

№ 4 (400), квітень 2018
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Сходинки до мети
Каісу та Еса умовно поділяють роботу учи-
телів-партнерів на кілька етапів або рівнів.

Як і в будь-якій справі, тут найважче по-
чати. Самі Каісу та Еса почали працю-
вати разом, не знаючи, що хтось уже 
робив це до них. Саме життя підштов-
хнуло їх до цього: вони об’єдналися, зі-
ткнувшись із проблемами, які не могли 
подолати поодинці. «У нас були учні, 
стіни, меблі і два ноутбуки», — розповів 
Еса. Колеги дуже здивувалися, вперше 
прочитавши про подібний досвід. Так 
практика випередила теорію.

На першому рівні партнери мусять спілку-
ватися і працювати дуже обережно. Вони 
ще погано знають одне одного і сам процес 
співучителювання. Передусім вони визнача-
ють свої ролі, допомагаючи в цьому одне од-
ному. «Коли ми почали працювати з Еса, — 
згадує Каісу, — ми відкрили нотатники, 
написали там свої імена і вказали свої пере-
ваги й недоліки, інтереси та побоювання».

Спершу хтось завжди займає активнішу 
позицію, але потім ролі змінюються, ста-
ють гнучкішими. Наприклад, Еса знає, 
що Каісу краще дається музика, тому на 
уроці музики вона грає головну роль. На 
іншому уроці лідером може бути Еса.

Значна кількість учителів залишається на 
першому рівні, тому ще так легше. Але 
Еса порадив: «Коли ви звикаєте до спіль-
ного планування та проведення уроків, 
вам потрібно розвиватися і переходити 
до наступного етапу».

На другому етапі ролі вже не такі вагомі. 
Вони поступово розмиваються і зникають. 
Ніхто вже не тримається за свій предмет. 
Немає учителя музики чи математики, на-
томість є спільна мета і компроміс.

Третій етап можна описати одним сло-
вом — «дружба». Колеги поводяться не-
вимушено: можуть жартувати, не забу-
ваючи, утім, і про повагу. Їм уже легше 
відмовляти одне одному, і тим ціннішою 
стає зважена згода. Кожен може перед-
бачити думки і дії іншого, як це завжди 
буває в давніх товаришів. А головне — 
кожен може допомогти партнерові, коли 
той виснажений, не має свіжих думок.

У фінській школі дітей привчають по-
важати одне одного і дбати про ближ-
ніх. І вчителі, які працюють разом, стають 
для них прикладом взаємної поваги і тур-
боти. Повчальним є і їхнє сходження від 
першого до третього рівня, їхній рух від 
страху і сумніву до мети.

Від теорії до практики
Гості і працівники Трудолюбівської школи 
теж спробували спільно спланувати уроки. 
Передусім вони об’єдналися в пари і трійки 
та розповіли одне одному про свої пере-
ваги й недоліки, пріоритети, вподобання, 
переконання так само, як колись Каісу 
та Еса.

Потім домовилися про цілі уроку. Еса 
пояснив, що мету уроку треба сфор-
мулювати зрозуміло для учнів, тому 

формулювання з навчальної програми 
годиться не завжди. «Ваші цілі, — додав 
він, — повинні бути амбітними, але поді-
леними на досяжні маленькі етапи, щоб 
усі розуміли, куди рухаються».

Далі учасники визначали предмети, які ін-
тегруватимуть. Фіни запропонували варі-
анти: можна поєднати два чи більше пред-
мети, а іноді варто об’єднати теми з одного 
предмета.
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Нарешті, учасники домовлялися про 
простір і час. Річ у тім, що урок може 
об’єднувати не лише кількох учителів, а й 
кілька класних колективів. І простору 
класу іноді виявляється замало. Тому Еса 
нагадав, що в кожній школі є бібліотека, 
коридор, актова зала... Іноді заняття дово-
диться проводити в кількох класних кабі-
нетах водночас, об’єднавши дітей у групи. 
«Важливо зрозуміти, у якому середовищі 
ви будете це робити», — пояснив Еса. Час 
проведення може суттєво варіюватися, 
коли йдеться про навчальний проект. Одні 
проекти тривають день, а інший може 
розтягнутися на кілька років.

Пари і трійки працювали охоче і жваво, а по-
тім так само жваво кожна група ділилася 
набутками з іншими.

Пізніше фінських гостей запитали: «Що 
вам найбільше сподобалося в Україні? 
Що б ви забрали із собою?». Еса відповів 
без вагань: «Готовність до змін».

Крапки над «і»
Про інтегровані уроки і в нас загово-
рили давно, але про спільне вчителю-
вання як тривалий неперервний процес 
не йшлося. Легко пересвідчитися, що 
всі згадки про цей підхід в українських 
ЗМІ пов’язані найчастіше саме з експе-
риментом у Трудолюбі, хоча англомов-
них джерел не бракує. Тож Каісу та Еса,  
безумовно, принесли в Україну новий цін-
ний досвід, і залишається тільки шкоду-
вати, що цей досвід не сколихнув україн-
ське учительство раніше. Ваговиті статті 
та монографії українських науковців із 
цього приводу ще з’являться, але чекати 
на них, склавши руки, було б непрощен-
ною помилкою. Уже зараз можна скласти 
короткий алгоритм підготовки спільного 
уроку.

1. Відкрийтеся. Розкажіть одне од-
ному про те, що вам вдається найкраще, 

АЛГОРИТМ 
ПІДГОТОВКИ 
СПІЛЬНОГО УРОКУ

Відкрийтеся

Діліться ідеями

Визначте предмети, 
теми

Визначте мету

Розподіліть ролі, 
відповідальність, 

сфери впливу

Окресліть 
час і простір

Разом проведіть 
сплановане заняття
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а що — найгірше, які риси ви вважа-
єте своїми перевагами, а які — недо-
ліками. Запишіть усе, про що дізна-
лися, — це вам обов’язково знадобиться. 
Повідомте, у яких умовах, у якому темпі 
вам комфортно працювати. Довіряйте 
одне одному. Передусім, будьте особливо 
обережні, щоб не образити партнера, не 
зіпсувати робочі відносини. Не хвилюй-
теся, якщо одразу не вдається досягти 
повного порозуміння. Усе приходить із 
часом.

2. Діліться ідеями. Проведіть мозковий 
штурм. Позбудьтеся страху й надмірної 
самокритичності. Озвучуйте, записуйте, 
обдумуйте, обговорюйте будь-які ідеї, 
що спадають вам на думку. Поєднуйте, 
розвивайте ідеї, перетворюйте їх на щось 
нове.

3. Визначте предмети, теми. Ви можете 
об’єднати дві або більше теми. Це мо-
жуть бути теми з одного, двох або більше 
ніж двох навчальних предметів. Головне, 
щоб ці теми справді були пов’язані. Адже 
інтегрований урок покликаний форму-
вати цілісне сприйняття світу й реальні 
взаємозв’язки в ньому. А зв’язки наду-
мані, штучні тільки заплутають учнів.

4. Визначте мету. Мету можна знайти 
і в нормативних документах. Але в такому 
вигляді її варто сприймати радше як орі-
єнтир. Вам треба вирішити, чого саме ви 
хочете навчити учнів, які навички хочете 
розвинути (соціальні, навчальні, фізичні 
тощо). Прагніть більшого, але не забу-
вайте продумати, як саме ви досягнете 
амбітної мети, визначте окремі етапи, ща-
блі на цьому висхідному шляху. Не пере-
стрибуйте щаблі. Сформулюйте мету так, 
щоб і учні могли легко зрозуміти, для чого 
їм цей урок, чому він корисний для них.

5. Розподіліть ролі, відповідальність, 
сфери впливу. Хтось із партнерів може 
взяти на себе роль спостерігача, поміч-
ника для учнів. Можливо, ви вирішите 

розподілити клас на рівні групи або ж ви-
окремити групу учнів, які потребують спе-
ціального підходу: особливо обдарованих, 
або тих, хто важко засвоює навчальний 
матеріал. Тоді треба визначити, хто з вас 
працюватиме з кожною групою, або як 
ви працюватимете з цими групами разом. 
Домовтеся, яким аспектам навчального 
процесу приділятиме більше уваги кожен 
із вас. Зазвичай на початку спільної діяль-
ності хтось мусить взяти провідну роль на 
уроці, особливо коли йдеться про предмет 
або тему ближчі комусь одному зі співучи-
телів. Утім із часом ролі змінюватимуться 
або розмиватимуться. Розподіляючи ролі, 
дбайте передусім про те, щоб досягти ви-
значеної мети.

6. Окресліть час і простір. Визначте, 
де проходитеме урок. Чи всі учні пере-
буватимуть в одному приміщенні? Якщо 
так — то в якому саме? Якщо ні — то 
де й чому перебуватиме частина учнів? 
Максимально ефективно використовуйте 
шкільний простір. Іноді можна провести 
заняття або частину заняття на шкільному 
подвір’ї, спортивному майданчику тощо.

Вирішіть, як довго ви будете вивчати 
тему. Це може бути урок, цикл уроків, 
проект, що триває день або рік.

7. Разом проведіть сплановане за-
няття і ще багато занять. І не забудьте 
поділитися досвідом із колегами!

Використані джерела
1. Häyrynen E. Co-teaching empowers inclusive 
education, Finland // Eija Häyrynen // All aboard. 
2017. URL: https://goo.gl/yWbPFP.
2. Six Approaches to Co-Teaching // SERC. 2004. 
URL: https://goo.gl/vsc9Hv.
3. Westman A. Co-teaching: When Teaching 
Becomes Collaboration / Anna Westman // Teachers 
without borders.  2017. URL: https://goo.gl/psq3jz.
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Підготував Олександр Подоляк
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підходів 
співучителювання6

1

2
3
4
5
6

Розподілене спостереження. Уважне спостереження за учнями 
конче потрібне в навчальному процесі, інакше учитель не 
знатиме, чи на правильному він шляху. Але одна людина, яка до 
того ж зайнята проведенням уроку, може чимало проґавити. Тому, 
працюючи разом, учителі домовляються про те, на що звертатиме увагу 
кожен із них. Наприклад, один стежить за тим, як розподіляються 
ролі в групах, а інший — за тим, як діти сприймають різні завдання. 
Потім вони разом аналізують отриману інформацію і роблять висновки.

Викладач + помічник. За такого підходу один учитель 
зосереджується на викладі матеріалу, а другий пересувається по 
класу і, за потреби, допомагає учням розібратися зі складними 
моментами.

Паралельне викладання. Обидва вчителі викладають ту саму 
інформацію, розподіливши учнів на дві групи. Таким чином, учні 
отримують більше уваги, мають змогу поставити більше запитань.

Розподілене викладання. Учителі розподіляють навчальний 
матеріал і учнів. Кожен викладає свою частину спершу 
одній, а потім іншій групі.

Альтернативне викладання. Коли кілька учнів у класі потребують 
особливої уваги, один учитель може взяти на себе відповідальність 
за цю невеличку групу, поки другий навчає решту.

Командне викладання. Обоє вчителів разом пояснюють той самий 
матеріал, тобто працюють як один педагог. Цей підхід вважають 
найскладнішим і водночас найцікавішим.
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Видання для управлінців
газета «Управління освітою»

Передплатний  
індекс:

журнал «Школа»

Передплатний  
індекс:

журнал «Директор школи. 
         Шкільний світ»
Передплатний  
індекс:

газета «Директор школи»

Передплатний  
індекс:

газета «Дитячий садок. 
    Управління»
Передплатний  
індекс:

газета «Завуч»

Передплатний  
індекс:

журнал «Методист»

Передплатний  
індекс:

газета «Сучасна школа   
     України»
Передплатний  
індекс:

Виходить 1 раз  на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 96 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 96 сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 2 рази на місяць.  
Обсяг  номера — до 52 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 80 сторінок.

Виходить 1 раз на місяць.  
Обсяг  номера — до 68 сторінок.

Вартість 
передплати:82,63 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:71,26 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:97,20 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:54,78 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:46,92 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:50,31 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:93,20 грн/1 міс.

Вартість 
передплати:52,63 грн/1 міс.

21616

91830

95538

40691

98937

35251

91497

21617

Ви можете замовити видання на наступний місяць до 5-го числа поточного місяця 
за телефонами 044-284-25-12, 068-335-35-18  

або надіславши замовлення на e-mail: o-prodaj@osvitaua.ws.



СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

Фінляндія — країна культури бойових сокир, 
коктейлю Молотова, Санта Клауса та 

північного сяйва. Також ця країна 
створила та винайшла такі 

круті речі як рятівні санчата, 
монітор серцевого ритму, 
ковзанки для льоду, Angry 

Birds, СМС та сауну. Та 
найбільш впливовим 
фактором популяр- 

ності Фінляндії  
є словосполучення 

«фінська освіта».

ФІНСЬКІ УРОКИ 
В УКРАЇНСЬКІЙ 

ШКОЛІ
або метапредметність у дії
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Підготовка до життя
Ідеологи шкільної фінської реформи вва-
жають, що світ настільки змінився, що 
наявні освітні методики не відповідають 
потребам сучасних учнів. Тому фіни при-
йняли рішення поступово відмовитися 
від викладання традиційних предме-
тів — фізики, хімії, історії або матема-
тики — і займатися міждисциплінарним 
або крос-предметним навчанням. Фінські 
школи викладають тільки те, що може 
знадобитися дитині в житті. Пристрій 

доменної печі, наприклад, навряд чи 
знадобиться, тому його і не вивчають. 
Зате фінські учні з дитинства знають, 
що таке портфоліо, контракт, банків-
ська карта, уміють вирахувати відсоток 
податку на отриманий спадок або заро-
блений у майбутньому дохід, створити 
сайт-візитку в Інтернеті, прорахувати 
ціну товару після кількох знижок або 
зобразити «розу вітрів» на заданій міс-
цевості.

Мікрокосмос фінської освіти
Окрім того, що Фінляндія вже досить 
давно є одним зі світових лідерів у галузі 
освіти, варто зазначити, що й нині під-
вищений інтерес світового суспільства не 
лишає фінську освіту. А справа в тому, що 
фінські школярі демонструють дивовижні 
результати в межах «Програми міжнарод-
ного оцінювання учнів» (PISA). У 2000 
та 2003 роках Фінляндія не лише обіймала 
перші місця в програмі, а й виявилася 
єдиною європейською країною, що 
увійшла в число лідерів.

Реформування освітньої 
системи фінів продовжу-
ється і на сьогодні, а введе-
ний принцип тематичного 
навчання дає учням змогу 
відійти від звичайних шкіль-
них предметів і замінити 
їх цілісним, міждисци-

плінарним підходом. Наприклад, у межах 
єдиної теми, присвяченої Євросоюзу, на-
даватимуть відомості з географії, макро-
економіки, історії, літератури. Одночасно 
школярі вивчають мови і культуру країн 
ЄС.

Або наприклад, тема, пов’язана зі сферою 
обслуговування. Тут школярів вчитимуть 
елементарної математики, психології, 

іноземних мов і навичок ділового 
листування та етикету. Після та-

кої підготовки учень отримає 
все, що йому потрібно в май-
бутній професії, і нічого зай- 
вого. Цікаво, що і тему цих 
метапредметних занять учи-
телі погоджують безпосеред-
ньо з учнями — з’ясовуючи, 

що для них наразі ці-
каво й корисно.

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У ФІНЛЯНДІЇ

ДЕРЖАВА

РОДИНА ШКОЛА
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У фінів існує освітній трикутник «дер-
жава — школа — родина», що будуються 
на основі таких цінностей середньої ос-
віти, як: унікальність кожного учня; гу-
манізм; культурне розмаїття як багатство; 
прилучення молодих поколінь до сталого 
способу життя. Першочерговим тут є нав-
чання і розвиток кожної дитини у вза-
ємодії школи з його сім’єю, а головним 
вектором виховної роботи є «розвиток 
чесності, почуття рівності і справедли-
вості». При цьому ключовим є гуманізм 
фінської середньої освіти. Звісно, дітей, 
учать формальним методам використання 
технологій: читання, письма, математики. 
Школа не може повністю від них відмо-
витися, тому що тоді не буде можливості 
навчити дітей базових навичок. Та маючи 
таке підґрунтя, школярі оволодівають 
знаннями через гру, завдяки чому освітній 
процес проходить для учнів більш цікаво.

Фінська школа 
на Полтавщині
У січні 2018 року EdCamp Ukraine ра-
зом з фінськими спеціалістами компанії 
Lumo Education обирали українську школу 
для участі в проекті «Змінитися за 7 днів». 
Цю програму спрямовано на розвиток се-
редньої освіти завдяки практичному аудиту 
переваг і недоліків викладання навчальних 
дисциплін та виховання учнів. Завдяки 
Lumo Education проведено низку відкритих 
уроків і тренінгових занять не лише для 
педагогічного колективу, а й для адміні-
страції освітнього закладу. Так, узявши 
участь у конкурсі, Трудолюбівську школу 
відвідала фінська команда.

Оскільки фінська школа підлаштовується 
під кожну дитину, це був досить цікавий 
досвід як для українських учителів та їхніх 
вихованців, так і для фінської команди. 
Фінські освітяни переконані, що школа 
має давати дитині не лише базові зна-
ння, а й навички, які допоможуть згодом 
адаптуватись у дорослому та позашкіль-
ному житті.

ТОНІ ВАГНЕР — експерт-
резидент Інноваційної 
лабораторії при Гарвардському 
університеті. Працював 
учителем і директором у школі, 
викладав у ВНЗ. Кандидат 
педагогічних наук, автор книги 
«Створення інноваторів: як 
виховати молодь, яка змінить 
світ».

ТЕД ДІНТЕРСМІТ — 
почесний партнер компанії 
Charles River Ventures, яка 
займається венчурним 
капіталовкладенням. Має 
великий досвід ведення 
новаторської підприємницької 
діяльності.
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Менше вчишся — більше знаєш
«Дитина повинна насолоджуватися дитин-
ством та навчатися за допомогою ігор», — 
переконані фіни. І з ними важко не пого-
дитися. Окрім фінських колег, такої самої 
думки й автори книжки «Мистецтво нав- 
чати» Тоні Вагнер та Тед Дінтерсміт. В од-
ному з розділів книжки автори пропонують 
читачеві уявити паралельну реальність, 
де учні замість, наприклад, математики, 
вивчатимуть велосипедознавство. А отже, 
вони мають знати конструкцію, елементи, 
вміти їх називати та відрізняти, щороку 
писатимуть контрольні та самостійні ро-
боти, а згодом і іспити для вступу до ВНЗ, 

окрім цього мало кого цікавили б прак-
тичні навички учнів щодо їзди на вело-
сипеді. Вагнер та Дінтерсміт зазначають, 
що в реальному житті дитина знає все 
про велосипед, у паралельній реальності 
учні ж навпаки зненавиділи б цей пред-
мет.

Отже, якби свого часу викладання ма-
тематики було через гру, успішність не 
лише контрольних та самостійних ро-
біт була б вищою, а й навіть українська 
наукова та технологічна сфери мали б 
нині неймовірний розквіт.

7:4
Компанія Lumo Education Ltd є промоуте-
ром фінської освітньої моделі в світі і за-
ймається адаптацією кращих практик 
фінської освіти для інших країн. Від-
мінність менталітету в усіх країнах  
та потенціал і культурний прошарок дуже 
могутній, і його треба розвивати та впро-
ваджувати безпосередньо в навчання. 
Українська освіта має неперевершений 
фундамент радянської освіти: фундамен-
тальні методики, мудрі учителі та настав-
ники, найкращі підручники. Та покоління 
дітей змінилося, і деякі елементи працю-
ють не так, як раніше.

Фінська команда експертів приготувала 
для українських учителів та їхніх вихо-
ванців програму, насичену тренінгами 
та практиками.

День 1. Фінська команда ознайомила 
педагогів та учнів Трудолюбівської 
школи з принципами фінської системи 
освіти: соціальний конструктивізм, нав- 
чання через експеримент, автономність 
та довіру.

День 2. Фінські вчителі провели 
відкриті інтегровані уроки в 4—6-х 

класах, використовуючи елементи різ-
них дисциплін та базуючи кожен урок на 
ігрових принципах.

День 3. Закріплення отриманих знань 
учнями за допомогою експериментів, 
створення колажів та арт-об’єктів.

День 4. Обговорення з педаго-
гічним колективом мето-
дики Co-Teaching — спів- 
учителювання, а саме 
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«Шкільний 
світ. 

Класичний 
комплект»

У складі: 
газети: 
• «Завуч»;
• «Директор школи»;
• «Шкільний світ»;
• «Сучасна школа України»;
• «Українська мова та література»;
• «Зарубіжна література»;
• «Краєзнавство. Географія. 

Туризм»;
• «Математика»;
• «Фізика»;
• «Інформатика»;
• «Історія України»;
• «Хімія. Шкільний світ»;
• «Біологія. Шкільний світ»;
• «Трудове навчання»;
• «Здоров’я та фізична культура»;
• «Початкова освіта»;
• «Психолог»;
• «English».

Передплатний  
індекс:

Вартість 
передплати:

35266
679,18 
   грн/1 міс.
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ведення інтегрованих уроків кількома 
педагогами разом.

День 5. Зустріч EdCamp Ukraine і фін-
ських експертів з Міністром освіти і науки 
України Лілією Гриневич. Обговорення 
результатів проектів, зокрема питання 
викладання в молодшій школі, системи за-
безпечення якості освіти, її трансформації 
та подальшого підвищення кваліфікації.

Практика 
фінських уроків
Другий день освітнього проекту «Зміни-
тися за 7 днів» присвячено відкритим 
урокам у 4—6-х класах, під час яких фін-
ські вчителі говорили із дітьми про такі 
важливі, загальновідомі процеси в екосис-
темах, як утворення харчових ланцюгів 
та зміну чисельності популяції живих іс-
тот. Усім учасникам експерименту уроки 
продемонстрували принципи фінської 
системи освіти в дії: принципи соціаль-
ного конструктивізму, навчання через 
досвід, автономність та довіру.

Як це працює:
Клас: 5.
Предмет: природознавство.
Місце в календарно-тематичному 
плані: урок № 12.
Тема. Екосистема. Ланцюги жив-
лення.
Орієнтовна мета (відповідно до вимог 
програми):

 • розкрити поняття «екосистема» та 
її компоненти;

 • з’ясувати зв’язки, які існують між ком-
понентами екосистеми;

 • формувати вміння та навички скла-
дати харчові ланцюги;

 • розвивати вміння та навички виділяти 
внутрішні та зовнішні зв’язки в еко-
системах; 

 • спостерігати й аналізувати навко-
лишнє природне середовище;
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 • виховувати дбайливе ставлення до 
навколишнього середовища.

За вітчизняною класифікацією ці уроки 
можна було б охарактеризувати так:

 • за способом організації: нетрадицій-
ний;

 • за типом уроку: комбінований;
 • за формою проведення: урок-гра;
 • за структурою матеріалу: інтегро-
ваний.

Кожен урок базувався на ігрових прин-
ципах та інтегрував знання біологічної 
науки, мови, математики і творчості.

Показові уроки, звичайно, 
дещо вибивалися із кален-
дарно-тематичного плану-
вання учителя, та отриманий 
досвід вартий невеличкого 
нехтування планами.

Аналіз відмінності уроків за фінським 
принципом і традиційних українських 
уроків за стандартною структурою.

І. Підготовка до уроку
По-перше, вплив на діяльність учи-
теля в процесі підготовки до уроку — це 
значна автономність освіти на всіх її рів-
нях. Організатори навчання відповідають 
за проведення навчання, а також за його 
ефективність і якість.

По-друге, викладачі мають порівняно 
більшу самостійність під час реалізації 
педагогічної діяльності. Вони можуть самі 
вирішувати, які методи використовувати 
при викладанні, а також право вибору під-
ручників та інших навчальних матеріалів.

По-третє, фіксованих програм із пред-
метів немає. Освітній стандарт містить 

перелік навичок, а не прослуханої ін-
формації або витрачених на вивчення 
предмета годин. Тобто зовсім не факт, 
що учень повинен прочитати твори кон-
кретних письменників або вивчити кон-
кретні формули. Найголовніше: школяр 
повинен вміти знаходити потрібну інфор-
мацію і розуміти незнайомий текст. Вибір 
конкретного матеріалу робить учитель.

Тематичне навчання — це підхід, що 
принципово відрізняється від звичного 
поділу на предмети, такі як математика 
або природознавство. Замість цього учні 
беруть одне конкретне явище або по-
няття і розглядають його через призму 
різних сфер знань — географію, історію 
чи економіку.

У тематичному навчанні природна дитяча 
допитливість допомагає пізнавати світ 
всебічно й об’єктивно. В основу цього 
методу покладено вивчення нетрадицій-
них шкільних предметів, а багатогранних 
явищ навколишньої дійсності у їх ціліс-
ності та реальному контексті, при цьому 
освоєння пов’язаних із ними знань і на-
вичок відбувається завдяки одночасному 
застосуванню різних сфер знань.

Темами для навчання стають такі комп-
лексні поняття, як людина, Євросоюз, 
ЗМІ, технології, вода, енергія. Метод дає 
учням змогу освоювати необхідні в XXI 
столітті навички: критичне мислення, 
творчий підхід, застосування новатор-
ських ідей, роботу в команді, а також 
спілкування та передачу інформації.

Тематичне навчання схоже на інтегро-
ване, що наразі планується активно впро-
ваджувати в структуру нової української 
школи. Концепцію сприйняття інтегра-
ції в межах системного підходу відобра-
жено і під час її проекції на сферу освіти.

Предметні межі (роздільники) зникають, 
коли вчителі заохочують учнів робити 
зв’язок між дисциплінами й спиратися на 
знання і навички з кількох предметних 



Оцінювання

Синтез

Аналіз

Використання

Розуміння

Знання

ПІРАМІДА 
БЛУМА
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галузей. Учням потрібні відкриті можли-
вості для інтеграції знань і навичок із різ-
них дисциплін та критичного оцінювання 
того, як ці частини взаємодіють.

І н т е г р о в а н е  н а в ч а н н я 
(Адаптовано з «Natural 
Curiosity: A Resource for 
Teachers» University of Toronto 
OISE) — це навчання, яке 
ґрунтується на комплекс- 
ному підході. Освіту розгля-
дають через призму загаль-
ної картини, а не ділять на 
окремі дисципліни.

По-четверте, готуючись до уроку, учи-
тель повинен усвідомлювати цілі, які 
треба реалізувати на ньому. У 1956 
році американський психолог Бенджа-
мін Блум у книжці «Таксономія освітніх 
цілей: сфера пізнання» запропонував 
правила чіткого й однозначного форму-
лювання і впорядкування цілей навчання:

 • цілі когнітивної групи: розу-
міння, відтворення, застосу-
вання, аналіз, синтез, оці-
нювання;

 • цілі афективної групи: 
сприймання, інтереси, на-
хили, здібності тощо;

 • цілі психомоторні: навич- 
ки письма, мовленнєві, 
фізичні, трудові навички.

ІІ. Мотивація навчальної 
діяльності

В одному із своїх виступів Арья-
Сіско Холаппа, радник Національ-
ної ради освіти Фінляндії, підкреслював 
важливість того, щоб діти вчилися із за-
доволенням, кажучи: «Є старе фінське 
прислів’я. Ті речі, які ви дізнаєтеся без 
радості, ви легко забудете. Відповідно 
до цієї філософії, у кожній фінській школі 

намагаються зробити так, щоб діти були 
щасливими під час навчання».

Саме тому фінські колеги із самого по-
чатку уроку не приховують від учнів той 
факт, що протягом уроку вони будуть 
гратися.

Зазвичай фінський урок будується так:

1. Обирають феномен або явище й учням 
ставлять питання: «Що особисто ви 
пов’язуєте з цим явищем? Що особисто 
для вас це означає?».

2. Учні висловлюють власні судження. 
Деяким у цьому процесі потрібно більше 
підтримки, вони можуть не відразу зна-
йти якісь цікаві для себе моменти, тому 
учитель допомагає учневі направити його 
судження в межах поставленого питання.

Це впливає на:
 • Розвиток критичного мислення
 • Розвиток креативного судження
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Надати аргументи, захистити думку, 
довести, спрогнозувати

Створити, придумати дизайн, 
розробити, скласти план

Проаналізувати, перевірити, провести 
експеримент, організувати, порівняти, 

виявити відмінності

Застосувати, проілюструвати, розв’язати

Описати, пояснити, визначити ознаки, 
формулювати по-іншому

Скласти список, виділити, розказати, 
показати, назвати
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 • Використання власного досвіду
 • Відповідь кожної дитини — важлива 
та індуктивна

 • Нейтралізацію комплексів у дитини 
(неповноцінність, страх перед пуб- 
лічним виступом та осудження за 
власну думку)

 • Розвиток групової динаміки класу 
та згуртованості.

3. Учителі повинні мотивувати школярів, 
учити їх бачити всі аспекти феномена, 
щоб діти відчували, що є дійсно щось, що 
їх цікавить у цьому явищі. Головне пра-
вило: ніхто не повинен залишатися в про-
цесі навчання на самоті.

Це впливає на:
 • Використання теоретичних знань 
у практичній діяльності

 • Підтримання внутрішнього мотиву 
до навчання

 • Закріплення та запам’ятовування вив- 
ченого матеріалу

ІІІ. Засвоєння знань, 
умінь і навичок

Нового характеру набуває і діалог між 
учнями і вчителем: дітей заохочують 
до того, щоб вони більш відкрито ви-
словлювали власні думки і ділилися ін-
формацією. Тобто неправильної відповіді 
щодо питання немає, є лише не повністю 
розкрита відповідь. Для того щоб вона 
була повнішою, учитель, у свою чергу, 
підводить дитину навідними питаннями 
до більш повної відповіді на основне пи-
тання.

Завдяки такому навчанню ієрархію нав- 
чального процесу замінює спільна робота, 
залишаючи позаду звичні уявлення про 
вчителя — наставляти учня. Багато уваги 
приділяють розвитку різних компетенцій: 
від елементарних навичок турботи про 
себе до вміння вчитися, точно виражати 
свої думки, бути здатним до соціальної 
взаємодії, адаптуватися в діловому світі, 
брати участь у житті суспільства.

Це впливає на:
 • Розвиток самостійності дитини
 • Уміння дитиною нести відповідаль-
ність за власні слова, дії та рішення

 • Соціалізацію в суспільстві, адже в до-
рослому житті більшість завдань учням 
доведеться вирішувати в команді

 • Фінська система освіти з раннього 
віку привчає дітей до того, щоб вони 
абсолютно спокійно, не соромля-
чись, ставили питання, якщо щось 
не зрозуміли. Учитель завжди тримає 
зворотний зв’язок з учнями, і його 
завдання — зробити так, щоб усі зро-
зуміли.

Дитині на уроці потрібно 
створити такі умови, щоб 
вона була спокійною, урів-
новаженою,  в ідчувала 
себе в безпеці.
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Зазвичай вирішуються завдання, пов’язані 
з реальним життям: обчислити вартість 
товару, зниженого в ціні на задану кіль-
кість відсотків, дізнатися податок, який 
потрібно буде заплатити за спадок, чи то 
спрогнозувати чисельність популяції пта-
хів за наявної кількості ресурсів. Знання, 
які учневі намагаються передати, повинні 
бути корисні для нього в повсякденному 
житті, а не ставити за ціль «нафарши-
рувати» учня якомога більшим обсягом 
знань.

У фінській системі освіти немає тупикових 
ситуацій. Учні завжди можуть зробити ко-
рисні висновки за результатами власної 
або групової діяльності.

Так, наприклад, щоб продемонструвати 
учням взаємозв’язок між чисельністю пта-
хів та наявними ресурсами, учням пропо-
нували рольову гру, де кожен самостійно 
обирав для себе роль. І в певний момент 
гри залишилася лише одна пташка в умо-
вах надлишкових ресурсів.

ІV. Оцінювання навчальних 
досягнень учнів

З точки зору фінської освіти, одним із зав- 
дань загальної освіти є розвиток в учнів 
здатності самооцінювання.

Це впливає на:
 • Підвищення самосвідомості
 • Підвищення навчальних навичок
 • Усвідомлення учнями прогресу осво-
єння ними навчальних предметів

 • Ніхто навіть не подумає сварити ди-
тину за погану відповідь чи доповідь. 
Бали потрібні для того, щоб мотиву-
вати школяра на успіх.

Для вчителя оцінювання дає можливість 
отримати оцінку результатів власної 
діяльності для подальшого розвитку своєї 
професійної компетенції.

Відсутність акценту на стандартизова-
них тестах означає, що фінські викладачі 
мають велику гнучкість у тому, як вони 
структурують власні уроки, а також сво-
боду оцінки прогресу своїх учнів із вико-
ристанням більш індивідуалізованих по-
казників. «Якщо ви будете стежити тільки 
за статистикою, ви упустите людський 
аспект», — упевнені фінські освітяни.

На відкритому уроці фінські колеги про-
понують учням кілька способів самооцінки 
власних навчальних досягнень: шкалю-
вання (додаток 1), графічне зображення 
(додаток 2), запитання для самоперевірки 
(додаток 3).

7 принципів за 7 днів
Ключові принципи фінської школи:

1. Навчання йде від дитини: його акту-
альний запит і пізнавальний інтерес у прі-
оритеті. Не вчитель говорить: «Ми сьо-
годні з вами вивчимо ось це і це», а сама 
дитина приходить за знаннями, тоді разом 
вони шукають відповідь.

2. У дітей розвивають здатність до са-
мостійного навчання. Діти самі обирають 
предмети для вивчення, можуть відсту-
пити від суворих правил із підручни-
ків і шукати власні варіанти вирішення 
різних питань.

3. Дружня, пізнавальна та орієнтована 
на дитину атмосфера. Відсутність авто-
ритарності і травмувального оцінювання.

4. Освіта передбачає навчання скрізь: 
не тільки в школі, а й поза її стінами. 
Саме місто може стати платформою для 
навчання, коли діти переміщаються зі 
школи в музей, потім у театр, потім на 
тренування в басейн тощо.

5. Відсутність класно-урочної системи 
передбачає побудову програми на бло-
ках, у кожному з яких є обов’язкові пред-
мети і предмети на вибір.
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6. Навчання побудовано на проектній 
роботі і практичному застосуванні отри-
маних знань.

7. Постійний супровід розвитку. У пріо-
ритеті школи — розвиток емоційного ін-
телекту і психологічний комфорт дитини.

Нині українські школярі вивчають пред-
мети в такому обсязі, який не враховує 
їхні вікові та психологічні особливості. 
Окрім цього, можливості вибору учні не 
мають. Після уроків деякі йдуть у клуби, 
гуртки, майстерні, де відпрацьовують 
ті самі навички, які фінська школа дає 
школярам у рамках навчального процесу. 
Часто саме в таких місцях і зосереджені 
відповідальні, креативні вчителі, здатні 
навчати інакше. Однак там вони працю-
ють із 20—25 учнями в режимі один-два 
рази на тиждень.

Українській освіті не вистачає вчитель-
ської свободи самостійно формувати 
програму, як у Фінляндії. За умов ви-
рішення цього аспекту української ос-
віти креативні фахівці зможуть поверну-
тися в школи і робити те, що зараз вони 
роблять поза їх межами.

Фінська освіта передбачає ланцюг поєд-
нання освітнього трикутника: довіра. Уряд 
довіряє школам, адміністрація школи — 
своїм учителям, батьки довіряють ді-
тям, а діти, які є центром та метою функ-
ціонування такого трикутника, — школі.

«Все пов’язано 
з усім»
Учителю будь-яких класів української 
школи не обов’язково щодня залучати 
метапредметність до навчального плану. 
Україна не Фінляндія — у країн різна мен-
тальність, різна історія, різні люди. Але 
елементи фінської системи варто впро-
ваджувати у навчання українських шко-
лярів.

КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ 
ФІНСЬКОЇ ШКОЛИ:

Навчання йде 
від дитини.

Самостійне 
навчання.

Атмосферу 
орієнтовано 
на дитину.

Освіта передбачає 
навчання скрізь.

Програму 
побудовано 
на блоках.

Практичне 
застосування 

отриманих знань.

Розвиток 
емоційного 
інтелекту.
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Передусім знання, які надають учням 
у школі, мають готувати їх до самостій-
ного реального життя, тому варто за-
мислитися, що чекає нас у майбутньому. 
Необхідно спрогнозувати знання, які бу-
дуть актуальними через 10—20 років. 
Ідеться не лише про академічні знання, 
які потрібно заучувати напам’ять, а й про 
такі прості речі, як спілкування, спів- 
праця, турбота про свої потреби або 
управління власним життям. Дітей варто 
вчити тому, як знайти інструменти, які до-
поможуть бути творчою людиною. У нав- 
чальному плані всьому потрібно відводити 
певне місце — нарівні з іншими предме-
тами.

У сучасному мінливому світі необхідно 
прагнути, щоб діти взяли з собою в май-
бутнє те, що їм дійсно стане у пригоді — 
це навички насамперед. Вони не зміню-
ються з роками. Дітей потрібно навчити, 
як діяти в різних ситуаціях, як залишатися 
відкритим, як орієнтуватися в інформа-
ції. За умови предметного навчання ця 
інформація часто відірвана від реаль-
ності або швидко застаріває, через що 
дітям складно вибудувати взаємозв’язки 
між змістом різних предметів. Можна ви-
окремити сім основних навичок, яким 

необхідно вчити дітей на всіх уроках. 
Спілкування — найважливіша з них.

Не можна точно спрогнозувати, яке явище 
необхідно вивчати наступним. Потрібно 
озиратися на світ, читати новини, диви-
тися телебачення, слухати радіо і бути 
частиною соціального життя. Потрібно 
постійно перебувати в інформаційному 
потоці, тому що дуже важливо розуміти, 
як інтерпретувати середовище, у якому 
ростуть діти. Подібні речі, на жаль, не-
можливо вивчити на окремих предметах, 
тому варто віддати перевагу тематичному 
принципу навчання.

Учителі не повинні чути від учнів: «Де мені 
це стане в пригоді в реальному житті?» 
Формули, які ми використовуємо на уроках 
математики, розвивають логічне мислення 
та в майбутньому допоможуть у складанні 
податкового звіту. А історичні факти й ана-
ліз подій учать проводити ретроспектив-
ний аналіз і розуміти зв’язки між подіями 
та явищами. Завдяки застосуванню без-
предметного навчання діти вчаться мис-
лити системно.

Використані джерела
1. 10 причин, почему финская система образо-
вания лучшая в мире. URL: http://qoo.by/4893
2. Горячие финские пары: стандарт образования 
Суоми. URL: http://qoo.by/4894
3. Директор финской школы — об отказе от 
школьных предметов. URL: http://qoo.by/4896
4. По финской программе: школа нового фор-
мата откроется в Киеве. URL: http://qoo.by/4891
5. Система образования Финляндии — основные 
положения. URL: http://qoo.by/4892
6. Учить по-фински. Чему может научить укра-
инцев финская школа. URL: http://qoo.by/4890
7. Финская модель образования поможет изме-
нить украинские школы. URL: http://qoo.by/488Y
8. Финская система образования: совместим ли 
комфорт с прогрессом? URL: http://qoo.by/488W
9. Финские школы первыми в мире отменят все 
предметы. URL: http://qoo.by/488Z

Підготувала Світлана Дмитренко Зо
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 Додаток 1

Самооцінювання

Завдання. Де, відповідно до оцінки нижче, ви себе бачите? Найкраща оцінка 
означає, що ви вважаєте, що вивчили максимальну кількість матеріалу з теми. 
Найнижча оцінка означає, що ви не до кінця зрозуміли поданий матеріал. Вибе-
ріть відповідну оцінку.

1. харчовий ланцюг 1 3 5

2. популяція 1 3 5

3. м’ясоїдні 1 3 5

4. травоїдні 1 3 5

5. всеїдні 1 3 5

6. продуцент 1 3 5

7. консумент 1 3 5

8. редуцент 1 3 5

9. здобич 1 3 5

10. хижак 1 3 5
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Додаток Додаток 2

Самооцінювання

2. Будь ласка, поставте Х у квадраті, який найкраще описує вашу роботу в класі.

 �Я був захоплений роботою
 �Мені було достатньо цікаво
 �Мені було непросто концентруватися на роботі
 �Мені було дуже важко концентруватися на роботі

3. Напишіть три речення, щоб описати свої відчуття від класної роботи.

 

 

 

Додаток 3

Ссавці — харчування та зуби

Ссавці — завдання
Прочитайте текст про ссавців і дайте відповідь на такі запитання.

1. Чому хижі тварини, зазвичай, мають гострі ікла та кутні зуби?

 

 

2. Чому травоїдні тварини, зазвичай, мають великі плоскі зуби?

 

 

3. Чи мають всеїдні тварини гострі, як у хижаків, зуби, або ж їх зуби плоскі, 
як у травоїдних? Поясніть.
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У складі: 

«Шкільний світ. 
Бібліотека»

Передплатний  
індекс:

01699

бібліотеки:
• «Deutsch. Бібліотека»;
• «English. Бібліотека»;
• «Інформатика. Бібліотека»; 
• «Історія України. Бібліотека»;
• «Зарубіжна література. Бібліотека»; 
• «Краєзнавство. Географія. Туризм. 

Бібліотека»;
• «Математика. Бібліотека»;
• «Початкова освіта. Бібліотека»; 
• «Психолог. Бібліотека»;
• «Трудове навчання. Бібліотека»;
• «Українська мова та література.  

Бібліотека»;
• «Фізика. Бібліотека»; 
• «Хімія. Біологія. Бібліотека»;
• «Шкільний світ. Бібліотека»;
• «Директор школи. Бібліотека»;
• «Завуч. Бібліотека»;

• «Шкільний світ. 
Путівник індексами»;

• «Шкільний світ. 
Книжковий каталог».



СпецвипуСк:
 «Змінитися за 7 днів». Перевірено на собі

Серед принципів фінської 
системи освіти фахівці 

зосереджують увагу на таких: 
навчання через експеримент, 

автономність і довіра, 
соціальний конструктивізм. 

Саме з останнім спробуємо 
розібратися детальніше.

СОЦІАЛЬНИЙ 
КОНСТРУКТИВІЗМ

як принцип освіти

Спецвипуск: «Змінитися за 7 днів». перевірено на собі
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Творення 
реальності
Соціальний конструктивізм — соціо-
логічна теорія пізнання, сформована 
Пітером Бергером і Томасом Лукма-
ном й описана в їхній книжці «Соціальне 
конструювання реальності».

Мета соціального конструктивізму — 
виявлення способів, за допомогою яких ін-
дивіди і групи людей беруть участь у ство-
ренні соціальної реальності.

Ця теорія розглядає способи створення 
людьми соціальних феноменів, які інсти-
туціоналізуються і перетворюються у тра-
диції.

Соціальне конструювання реальності 
відбувається постійно, це динамічний 
процес; реальність перевідтворюється 
людьми під впливом її інтерпретації і знань 
про неї.

Бергер і Лукман наводять докази на ко-
ристь того, що будь-яке знання, зокрема 
базове, виходячи зі здорового глузду, 
відбувається і підтримується за рахунок 
соціальних відносин.

Коли люди спілкуються між собою, вони 
роблять це з упевненості в тому, що 
їхнє сприйняття реальності схоже, і ді-
ють у згоді з цим переконанням. Їхнє 
сприйняття цього як істини у повсякден-
ному житті тільки закріплюється.

Оскільки повсякденні знання є продуктом 
домовленості людей, то будь-які людські 
типології, системи цінностей і соціальні 
утворення представляються людям як 
частина об’єктивної реальності. Отож 
реальність конструюється самим суспіль-
ством.

Пітер Людвіг Бергер — 
австрійський і американський 

соціолог та теолог, ідеолог 
неоконсерватизму, 

представник соціального 
конструктивізму в соціології, 

професор соціології та 
релігієзнавства Бостонського 

університету, був 
багаторічним директором 

Інституту вивчення 
економічної культури (ISEC) 

при цьому ж університеті.
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Конструктивізм 
в освіті
У контексті освіти конструктивізм — це 
педагогічна філософія, головна ідея якої 
полягає в тому, що знання не можна пе-
редати тому, кого навчають, у готовому 
вигляді. Тому важливо і необхідно ство-
рити педагогічні умови для успішного са-
моконструювання і самозростання знань 
учнів.

Конструктивізм відображає досить просту 
істину: протягом усього життя кожен із 
нас конструює власне розуміння навко-
лишнього світу. Саме тому кожен із нас 
унікальний своїм баченням світу, своїми 
переконаннями, своїм світоглядом. Саме 
тому нам цікава оригінальна думка іншої 
людини, саме тому дуже важливо зали-
шатися самим собою, зі своїми особли-
востями і стилем.

У конструктивному навчанні як педаго-
гічній філософії в освіті важливою пере-
дусім є думка учня, якою б «сирою», не-
зрілою вона не була на цей момент.

За Ж.-Ж. Піаже, це саме та стартова по-
зиція, із якої і починається конструювання 
нового знання в дитини через подолання 
когнітивного конфлікту між внутрішньою 
структурою, що склалася (досвідом), і зо-
внішньою невідомою реальністю.

Усунення цього конфлікту відновлює так 
звану тимчасову когнітивну стабільність 
(або когнітивну рівновагу), що характери-
зується сконструйованим знанням на базі 
колишньої когнітивної структури.

Система конструктивного навчання пе-
редбачає, що процес руху до істини 
важливіший, ніж сама істина.

Для того щоб зрозуміти сутнісні характе-
ристики феномену, звернемося до праці 
кандидата педагогічних наук Ліни 

Томас Лукман — професор 
соціології Констанцького 
університету (Німеччина), 
учень та послідовник 
Альфреда Шюца, 
провідний представник 
феноменологічної 
соціології знання, один із 
найвідоміших соціологів 
світу. Основними напрямами 
його досліджень є соціологія 
комунікацій, соціологія 
повсякденності, соціологія 
моралі, соціологія знання, 
соціологія релігії та філософія 
науки.
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Смірнової «Розвиток конструктивізму в су-
часній педагогічній думці Болгарії».

Дослідниця зосереджує увагу на певних 
аспектах.

Конструктивізм поступово трансформу-
ється в освітню модель, ключова ідея якої 
полягає в тому, що процес навчання роз-
глядається як процес адаптації молодої 
людини та створення педагогічних умов 
для активного засвоєння студентами но-
вого досвіду та конструювання власного 
розуміння навколишнього світу.

В основі такого навчання лежить перед- 
умова, що учень формує знання у власній 
свідомості, на основі власного розуміння. 
Водночас питання, що виникають у про-
цесі навчання, спонукають до активного 
осмислення та пошуку оптимальних рі-
шень.

Розрізняють кілька конструктивістських 
настановчих принципів:

1. Навчання є процес пошуку та ство-
рення знань самою особистістю учня.

2. Процес створення знань грунтується на 
розумінні єдності частини і цілого, інтег- 
рації знань; фокусується на фундамен-
тальних поняттях взаємозв’язку процесу 
навчання із життям, а не на окремі факти.

3. Гуманізація процесу навчання на основі 
ознайомлення учнів із різними моделями 
ментальної поведінки; самоаналіз та пе-
ревірка цих моделей на практиці.

4. Нівелювання авторитарності навчаль-
ного процесу та ставлення до оцінювання 
знань як до частини цього процесу.

Як зазначає автор, одним із найпошире-
ніших методів навчання, сформованим на 
основі конструктивістської теорії, є метод 
співпраці. Його мета — в побудові процесу 
навчання так, щоб він став соціально ак-
тивний. Це досягається через заохочення 

співпраці між студентами в групах. Отже, 
основна мета полягає в організації гру-
пового навчання та його індивідуалізації.

Окрім освітніх цілей, які передбачають 
розвиток пізнавальних здібностей сту-
дентів із фаху, важливими є соціальні — 
формування певних соціальних навичок 
на засадах співпраці. У цьому процесі 
варто притримуватися таких основних 
принципів:

 • різноманітні формати комунікації 
(багатостороння взаємодія між пе-
дагогом і учнем під час навчального 
процесу, що забезпечує вищий рі-
вень активності кожного учня, ніж 
зазвичай);

 • особистісна відповідальність (кожний 
учень, виконуючи певне завдання, 
підвищує загальну продуктивність 
заняття і відчуває відповідальність 
за це);

 • конструктивна взаємозалежність 
(індивідуальне зростання та розви-
ток напряму залежить від зусиль усієї 
групи);

 • рівномірний розподіл (учні беруть 
участь у навчальному процесі відпо-
відно до їхніх здібностей, що досяга-
ється за рахунок правильного добору 
та розподілу завдань).
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Переваги конструктивного навчання
Конструктивний підхід у навчанні, на 
думку дослідниці Наталії Шаталової, ці-
кавий із кількох причин.

По-перше, система конструктивного нав- 
чання прогресивна. Так, наприклад, кон-
структивне мислення допомагає тоді, коли 
виникає відхилення від зразка. Усвідом-
лення незадоволеності колишнім зраз-
ком призводить до зміни схем діяльності 
та думки.

У процесі конструктивного навчання це 
відхід від деяких традиційних прийо-
мів і методів, що спонукає до пошуку 
нових рішень на основі вивчення роз-
вивальних методик. Особистість із роз-
виненим конструктивним мисленням 
необхідна в будь-якій життєздатній гро-
мадській або економічній системі і, без 
сумніву, необхідна для системи освіти. 
Ніхто не може бути впевнений у тому, що 
його запас знань буде достатній завтра. 
Тому здатність до навчання залежить від 
здатності до конструктивних дій.

Новий стиль життя всього суспільства ви-
магає більшої самостійності, відповідаль-
ності та креативності. Щоб відповідати цій 
ситуації, необхідна особистість, здатна 
до конструювання і творчого зростання.

По-друге, конструктивне навчання охоп-
лює самопізнання проблеми. Це дуже 
важливо для самого процесу навчання, 
адже воно пов’язане з виконанням різних 
педагогічних завдань. Їх передусім важ-
ливо побачити, вивчити, зіставити з тими, 
що траплялися раніше.

По-третє, процес конструктивного нав- 
чання передбачає нові конструктивні 
відносини між учителем і учнем під час 
спільної діяльності. Саме конструктивне 
мислення і професійні конструктивні на-
вички є діловим регулятором взаємин 
педагога й учня.

Більшість змін у системі цінностей і, від-
повідно, завдання, які ставляться перед 
сучасною освітою, пов’язані з вихованням 
особистості, здатної конструктивно вза-
ємодіяти з іншими в колективі.

По-четверте, використання конструк-
тивного підходу допомагає глибше усві-
домити і структурувати саму навчальну 
діяльність. Із позиції вчителя — це під-
готовка до заняття: передбачення мож-
ливих питань, вибір основної і тактичних 
цілей, відбір навчального матеріалу; ор-
ганізація навчальних дій, коректне управ-
ління колективом учнів тощо.
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Поштовх до пошуку
Конструктивний підхід завжди розгляда-
ють крізь призму сприйняття, рефлексії 
та інтуїції під час спільної діяльності, а та-
кож з урахуванням отримання необхідних 
результатів.

З позиції учня — це усвідомлення плано-
ваного результату, структурування ал-
горитму діяльності для його досягнення. 
Оскільки конструктивне навчання зас- 
новане на осмисленні використаного до-
свіду, то можна сказати, що саме воно 
забезпечує осмислення минулого та пе-
редбачення майбутнього.

З позиції того, хто навчає, — конструк-
тивне навчання дає поштовх до пошуку 

нових технологій і прийомів у галузі нав- 
чання на основі самоаналізу діяльності 
учня, аналізу спільної діяльності та отри-
маних результатів.

Використані джерела
1. Виноградов О. Г., Поліщук О. О. Персональні 
ідеології як чинники прийняття освітніх іннова-
цій (на прикладі системи moodle) / Наукові за-
писки. Том 97, Педагогічні, психологічні науки 
та соціальна робота / Національний університет 
«Києво-Могилянська академія». Київ, 2009. 80 с.
2. Смірнова Л. Розвиток конструктивізму в су-
часній педагогічній думці Болгарії. URL: goo.
gl/3NcC7C
3. Шаталова Н. П. Конструктивизм в образова-
нии. URL: goo.gl/xAfvD9

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Традиційне заняття Конструктивістське заняття

 • Учень працює самостійно
 • Дидактичний підхід до викладання
 • Суворе дотримання навчальної 

програми та акцент на базових 
знаннях та уміннях

 • Увагу учнів звернено лише на ін-
формацію, яку подає педагог

 • Освітня діяльність опирається на 
рекомендований посібник тощо

 • Оцінювання відбувається за кіль-
кістю правильних відповідей

 • Навчальну програму побудовано 
за принципом «від частини до ці-
лого» з акцентом на базових зна-
ннях і уміннях

 • Учень — об’єкт процесу навчання, 
який отримує готові знання від 
учителя

 • Результати тестів і контрольних 
робіт — єдине джерело інформа-
ції про рівень знань і вмінь учнів

 • Контроль та оцінювання нав- 
чальних досягнень здійснюється 
окремо від процесу навчання

 • Учні працюють в умовах фрон-
тального навчання в класі та ін-
дивідуально вдома

 • Співпраця учнів у групах
 • Інтерактивний підхід до навчального процесу без 

нав’язування поглядів, знань тощо
 • Гнучкість та варіативність навчальної програми, зосере- 

дження уваги на узагальнені поняття та уміння
 • Надається додатковий матеріал, який змушує учнів роз-

мірковувати тощо
 • Підручник не є основним джерелом навчальної інформа-

ції; пріоритетом є оригінальні джерела, первинні дані, 
об’єкти і явища реальної дійсності

 • Цінуються самостійні, нехай не завжди правильні, мір-
кування учнів, «розумні» питання, свідомо виправлені 
помилки

 • Навчальну програму представлено за принципом від «за-
гального до конкретного» з акцентом на узагальнених 
поняттях і уміннях

 • Учень — повноправний учасник процесу навчання з влас-
ними поглядами і уявленнями про навколишній світ

 • Оцінюються всі продукти навчально-пізнавальної діяль-
ності учнів, що показують не тільки результати нав- 
чання, а й зусилля, докладені учнем до конструювання 
нового знання, його прогрес у навчанні

 • Контроль та оцінювання здійснюються в тісному 
зв’язку з тим, як реально відбувався процес навчання

 • Учні більшу частину часу як на уроці, так і під час ви-
конання домашніх завдань, працюють у малих групах, 
командах або парах
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раннє
пізнання,
експери-
менти

вперше вивчення
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Засновник і видавець — 
ТОВ „Видавнича група „Шкільний світ”.
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи 
до Державного реєстру видавців, виготівників 
і розповсюджувачів видавничої продукції 
серія ДК № 5100 від 17.05.2016.

Індекс у «Каталозі видань України» 21616
Вартість передплати (на 1 міс.) — 82,13 грн

Видається із січня 2001 року. Виходить 1раз на місяць.
Розповсюджується тільки за передплатою.
Передплатити наші газети ви можете в будь-якому відділенні зв’язку України.

Редакція залишає за собою право редагувати 
матеріали. Редакція може не поділяти погляду ав-
то ра.  За достовірність фактів, цитат, влас них назв, 
гео гра ф і ч них назв та інших відо мо с тей несуть 
відпо в і да льність автори пуб л і кацій. Рукописи 
не ре цен зує мо і не повертаємо. Рекламодавець 
відповідає за достовірність інфор мації, що в 
рекламі, за зміст та відповідність реклами за ко но-
дав ству. Претензії щодо публікацій приймаються 
в пись мо во му виг ляді впродовж 30 днів із часу 
виходу номера газети у світ.

Віддруковано в ПП «Житомироблдрукарня». Адреса: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 17         Замовлення №        Наклад 800

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 серія ДК № 3882 від 21.09.2010.

Довідка 
Тел.: (044) 537-32-00 

E-mail: newspaper-uog@osvitaua.com
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ВІННИЦЬКА
БАБАК Микола Іванович 

тел.: 097-912-42-02 
e-mail: babaknikolay@gmailo.com

НАРОЛЬСЬКА Катерина Володимирівна
тел.: 063-382-42-63 

e-mail: narolska@galaxy.vn.ua
Книжковий магазин «Книги»

м. Вінниця, вул. Оводова, 29 А 
тел.: 098-777-18-06

ВОЛИНСЬКА
«Дім книги» 

м. Луцьк, вул. Понятіна, 37 А 
тел.: 0332-73-01-59

Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

Книжкова крамничка

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
БАНКОВСЬКА Алла Аркадіївна 

сл. тел. : (056) 776-84-18; 
моб. тел. : 096-373-16-33

м. Дніпро,  вул. В. Дубініна,  12, 
НВК № 28,  каб. 220  

(2 поверх)
Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 
вул. Антоновича, 70  

(вул. Свердлова) 
Книжковий кіоск 

тел.: 097-040-259-38

ЖИТОМИРСЬКА
БІЛЕЦЬКА Леся Володимирівна

сл. тел. : (0412) 47-36-58;
моб. тел. : 097-325-82-16

м. Житомир,  вул. Щорса,  20 Б,  
ЖОІ ППО, кімната 5 (1 поверх)

Магазин «Мегакнига» 
М. Житомир, пров. Скорульського, 8 
тел.: 0412-41-83-39, 098-318-41-84

Інтернет-магазин megakniga.com.ua

ЗАКАРПАТСЬКА
КОБЕРНЮК Віктор

Мукачевський, Перечинський, Берегівський, 
Свалявський р-ни 

тел.: 050-675-72-81, 096-333-83-03
Хустський, Тячівський, Виноградів-

ський,  
Іршавський р-ни 

тел.: 096-740-38-36 (МОРОЗОВ Генна-
дій),

050-290-39-72

ЗАПОРІЗЬКА
Магазин «Учебная книга» 

м. Запоріжжя, вул. Українська, 143 
тел.: 050-735-44-67, 061-270-08-39

Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
Книжкова крамничка (кімната 305) 
м. Запоріжжя, пр. Соборний, 145  

тел.: 097-976-31-20 (Олена)
Чернігівський, Пологівський,  
Гуляйпільський, Розівський,  

Приморський, Бердянський р-ни 
тел.: 096-494-53-64, 066-535-55-71(Ан-

дрій)

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
Магазин «Школяр» 

м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 
29 

тел.: 0342-53-73-45, 067-750-35-41
Магазин «Світ знань» 

м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 10 
тел.: 0342-50-38-44

м. Івано-Франківськ та область 
тел.: 050-433-89-29, 097-823-69-32

КІРОВОГРАДСЬКА
1. Склад-магазин «Шкільний всесвіт»
м. Кропивницький, вул Поповича, 7 В 

тел.: 050-863-46-36 (Юля), 066-545-25-37 
(Олена)

2. Магазин «Шкільний всесвіт»
м. Кропивницький, вул. Тимірязєва, 63 

(вул. Кирпи) 
тел.: 050-973-78-50 (Оксана), 095-165-

49-33
Магазин «Маргарита» 

м. Помічна, Базарна площа  
тел.: 095-161-95-73 (Олена)

ЛЬВІВСЬКА
СИНЬОВА Ірина Іванівна
моб. тел. : 097-477-01-49

м. Львів,  вул. Огієнка,  18 А,  ЛОІ ППО

МИКОЛАЇВСЬКА
СТЕПАНЕЦЬ Геннадій 

моб. тел.: 050-490-64-24, 073-026-34-50 
e-mail: cnml.mk@inbox.ru 

Магазин навчальної та методичної 
лутератури 

м. Миколаїв, вул. Адміральська 4 А 
(МОІППО) 

тел.: 050-810-04-35, 073-810-04-35 
(Оксана)

ОДЕСЬКА
ОГУРЦОВ Віталій Вікторович

моб. тел. : 050-490-19-93,  063-365-99-
31,

096-232-28-90; 
e-mail: olga_od@i.ua

м. Одеса,  вул. Бригадна,  54 Б/3
Пеняев Сергій Миколайович 

моб. тел.: 098-771-28-14

ПОЛТАВСЬКА
СТАДНИК Світлана Михайлівна

моб. тел. : 050-246-85-42
м. Полтава,  вул. Жовтнева,  64,

ПОІ ППО,  каб. 8 (4 поверх)
Магазин «Роксолана» 

м. Кременчуг, вул. Перемоги, 26 
тел.: 05366-3-20-64

РІВНЕНСЬКА
Рівненський інститут післядипломної 

педагогічної освіти 
м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74 

Книжкова крамниця

СУМСЬКА
СОБІНА Ганна Дмитрівна

моб. тел.:  099-036-26-10; 098-661-22-19
м. Суми,  вул. Дем’яна Коротченка,  10 (1 

поверх)
Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти
Книжковий магазин «Шкільний світ» 

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 5
Книжковий магазин «Шкільний світ» 

м. Суми, вул. Івана Сірка, 5

ТЕРНОПІЛЬСЬКА
СІНЬКОВСЬКА Інна Михайлівна

сл. тел.:  (0352) 43-57-83;
моб. тел. : 097-523-59-39

м. Тернопіль,  вул. Кривоноса,  7 А,
ТОКІ ППО,  бібліотека

ХЕРСОНСЬКА
Магазин «Книжковий меридіан»

моб. тел. : 099-270-28-92 (Ірина), 066-
920-52-67

e-mail: kmeridian@ukr.net
м. Херсон,  вул. Покришева,  41,

КВ НЗ «Херсонська академія неперервної 
освіти»

Магазин «Чудова книга» 
м. Херсон, вул. Преображенська, 22 
тел.: 0552-22-25-10, 095-162-37-27

Магазин «Чудова книга» 
м. Херсон, вул. Кулика, 135 

тел.: 0552-34-22-90

ХМЕЛЬНИЦЬКА
Магазин «Флагман» 

м. Шепетівка, вул. М. Островського, 42 
 тел.: 067-528-50-12

ЧЕРКАСЬКА
БОНДАРЕНКО  Олена Андріївна

сл. тел. :  (0472) 64-76-22;  
моб. тел. : 097-773-79-50

м. Черкаси,  вул. Бидгощська,  38/1,  
ЧІО ПОПП,  101 (1 поверх)

Магазин «Навчальна література» 
м.Умань, вул. Європейська, 10 

тел.: 067-918-74-92

ЧЕРНІВЕЦЬКА
МОРОЧКОВСЬКА Лариса Анатоліївна

моб. тел. : 097-386-50-57
м. Чернівці,  вул. Івана Франка,  20, 

ЧОІППО 

ЧЕРНІГІВСЬКА
Магазин «Підручники» 

м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 29 
тел.: 0462-61-40-21

Склад-магазин навчальної літератури 
м. Чернігів, вул. Освіти, 6, кв. 77, 

тел.: 093-409-57-82

ШКІЛЬНИЙ СВІТ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

М. КИЇВ ТА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КВНЗКОР «Академія неперервної освіти» 
Книжкова крамниця 

м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 37 
тел.: 097-293-42-43

Магазин «Книги» 
м. Біла Церква, бул. 

Олександрійський, 10 А 
тел.: 067-859-94-11

Обухівський, Миронівський, Богуславський, 
Тетіївський, Володарський, Білоцерківський, 

Таращанський,  Ставищенський, 
Рокитнянський р-ни 

тел.: 093-247-96-15, 098-838-34-36

Відділ продажу: 
(044) 284-25-12, (068) 335-35-18

Адреса: вул. Бастіонна, 15, 
склад-магазин «Шкільний світ», 

м. Київ,  01014
www.osvitaua.com

www.facebook.com/school.ua

Газета «Управління освітою» 
Свідоцтво про державну реєстрацію друковано-
го ЗМІ серія КВ № 20286-10086 ПР від 12.09.2013
ШЕФ-РЕДАКТОР  
ДОЛГОВА Дар’я
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
Олена КАЛЮЖНА
РЕДАКТОР  
Наталія ХАРЧЕНКО
ДИЗАЙН  
Андрій РЯБУХА, Ольга ЯКИМЕНКО
ФОТО
Уляна Рудіч
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