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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ
РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ
ОБЛАСТНОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.А.Иванов,
ректор ГУО «Брестский областной институт развития образования»
Получить представление о системе дополнительного образования
педагогических работников Брестской области, обеспечиваемой областным
институтом развития образования, можно, изучая, например,
итоги
функционирования учреждения в разрезе любого завершившегося
календарного года: итоговые показатели работы, как правило, учитывают
многие
стороны профессионального совершенствования педагогов в
условиях учреждения дополнительного образования взрослых и
демонстрируют к тому же завершённость многих запланированных действий.
В таком случае удобно и уместно говорить о сделанном в истекшем 2017
году, в котором усилия педагогического коллектива были сосредоточены на:
совершенствовании
прогнозирования,
структуры,
содержания
дополнительного образования руководящих работников и специалистов
образования области;
- внедрении новых форм повышения их профессиональной культуры.
Реализация этой цели осуществлялась по многим направлениям: в 2017
году начато освоение педагогами-слушателями дистанционной формы
повышения квалификации (охват – 202 педагога); значительно расширена
тематическая сфера и количество мероприятий дополнительного образования
на хозрасчётной основе (всего проведённых семинаров – 61, в 2016 году - 21,
индивидуальных консультаций - 322 при 0 в 2016 году; всего получивших
образовательные услуги на хозрасчётной основе – 1194 человека, в 2016 году
– 522); сохранён высокий уровень (91%) удовлетворённости педагогических
работников области качеством услуг, предоставляемых институтом, прежде
всего – работой профессорско-преподавательского состава, учебнометодическим обеспечением образовательного процесса, библиотечным
обслуживанием,
применением
на
занятиях
информационнокоммуникационных технологий, реализованной возможностью изучить
эффективный опыт обучения и воспитания; методистами института во
взаимодействии с преподавательским составом кафедр на период 2018-2019
год разработано 65 единиц учебно-программной документации повышения
квалификации педагогических работников; значительно, до 29 (с грифом
Министерства образования Республики Беларусь – 1), возросло количество
методических работ (пособий, сборников, справочников, рекомендаций),
изданных для педагогов области (в 2016 году - 14), изданы также 2
монографии по проблемам современного школьного образования;
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институтом в 2017 году расширена зона международного сотрудничества с
учреждениями дополнительного образования: заключено соглашение о
сотрудничестве с Ровненским областным институтом последипломного
педагогического
образования
(Украина),
спланированы
основные
направления взаимодействия, делегация института в ноябре 2017 года
изучала организацию образовательного процесса, включая повышение
квалификации, на объектах Ровненской области.
В 2017 году, как и в предыдущие годы, перевыполнены контрольные
цифры повышения квалификации педагогических кадров, отделами
образования, спорта и туризма обеспечена полная явка педагогов на
обучение в установленные сроки: при плане 6501 человек в институте в
течение отчётного года прошли обучение 6963 педагогических работника (в
2016 году при плане 6558 - 6565 - 100, 3%). Запланированный на 2017 год
резерв повышения квалификации в количестве 10 групп (270 человек)
удалось превзойти удовлетворением заявок городских и районных систем
образования на проведение 19 повышений квалификации с охватом 512
педагогов, результат – выполнение институтом плана повышения
квалификации на 107, 1 %. Почти в два раза, если судить по цифрам 2017
года, увеличилось количество педагогов, прошедших повышение
квалификации на базе отделов или учреждений образования в районе или
городе проживания: в Кобринском, Брестском, Московском и Ленинском г.
Бреста, Столинском, Дрогичинском, Лунинецком, Барановичском районах,
гг. Барановичи, Пинск (30 групп, 826 педагогов, в 2016 году – 17 групп, 480
педагогов).
Из общего числа лекторского состава лиц с учёной степенью кандидата
наук - 61, докторов наук – 3. Всего преподавателями с учёной степенью
вычитано 30,9 % часов от общего числа, что значительно превышает
норматив, применяемый в дополнительном образовании взрослых.
Учреждениями образования области, местными органами управления
образованием во взаимодействии с ГУО «Брестский областной институт
развития образования» в полном объёме и в установленные сроки выполнен
годовой план проведения мероприятий дополнительного образования
руководящих работников и специалистов образования области (70
мероприятий).
В нынешнем, 2018, году в дополнительном образовании руководящих
работников и специалистов образования области решается ряд задач,
вытекающих из итогов, качества, проблем работы с педагогическими
кадрами в 2017-м. В частности, более расширенной по направлениям и
категориям и более требовательной по отношению к подразделениям,
отвечающим за повышение квалификации педагогических кадров, и местным
органам управления образованием должна быть работа, направленная на
внедрение дистанционной формы и кредитно-модульной системы
повышения квалификации: в городских и районных системах образования,
по имеющимся в институте сведениям, накопилось значительное количество
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педагогов, располагающих заметными достижениями в учебной и
методической работе, исследовательской деятельности и художественном
творчестве, инновационном и экспериментальном проектировании учащихся,
олимпиадном движении; на кредитном уровне их можно использовать в
качестве зачётных единиц для получения (по сумме набранных баллов)
документа о повышении квалификационного уровня; с дня на день
ожидается издание документа Министерства образования Республики
Беларусь, позволяющего, по усмотрению института, применять кредитномодульную систему повышения квалификационного уровня учителей и
воспитателей. В связи с этим более ощутимыми на данном этапе развития
этих форм дополнительного образования педагогов должны быть
информирование о реальных преимуществах новых подходов к повышению
квалификационного уровня, экономической выгоде от их использования,
конкретный отбор претендентов в отделах образования, спорта и туризма
горрайисполкомов, в первую очередь – педагогов высшей категории и
педагогов-обладателей категории «Учитель-методист».
В соответствии с рекомендациями Министерства образования
Республики
Беларусь,
сформулированными
к
Республиканскому
педагогическому совету в августе 2017 года, в ГУО «Брестский областной
институт развития образования» усиливается практическая составляющая
образовательной программы повышения квалификации и в связи с этой
обозначенной на уровне республики образовательной задачей внесены
изменения и дополнения в разработанную на 2018-2019 годы учебнопрограммную документацию, а также осуществляется непрерывный
мониторинг запросов слушателей повышения квалификации на темы занятий
опережающего характера и содержания.
ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ФАХІВЦІВ ОСВІТИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А.Л.ЧЕРНІЙ,
ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Актуальність оновлення змісту підвищення кваліфікації керівних
кадрів освіти зумовлена процесами модернізації та інтеграції вітчизняної
системи освіти у світовий освітній простір і вимагає приведення змісту
освіти до міжнародних стандартів.
Сьогодні на базі Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти послугу з підвищення кваліфікації отримують наступні
категорії керівних кадрів освіти: керівники та спеціалісти органів управління
освітою ОТГ; директори та їх заступники з навчально-виховної роботи
закладів вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації; директори закладів загальної
середньої освіти; директори опорних шкіл ОТГ; заступники директорів з
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навчально-виховної роботи; заступники директорів з виховної роботи;
завідувачі, методисти методичних служб опорних шкіл та ОТГ; резерв
керівних кадрів освіти.
Програми курсів підвищення кваліфікації керівних кадрів розроблено
відповідно до положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної
середньої освіти та інших документів, що складають нормативно-правову
базу післядипломної освіти кадрів закладів освіти.
Метою підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти є набуття ними
нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої
вищої освіти та практичного досвіду.
Завданням курсів підвищення кваліфікації менеджерів освіти є
формування їх методологічної та теоретичної компетентностей; поглиблення
соціо-гуманітарних знань; ознайомлення з психолого-педагогічними
основами управління; формування навичок використання інформаційнокомунікаційних
технологій;
ознайомлення
з
управлінськими
та
педагогічними інноваціями тощо.
Освітні програми складаються з наступних модулів: «соціогуманітарний», «професійний», «діагностичний».
Соціо-гуманітарний модуль виконує функцію удосконалення
компетентностейіз філософських, правових, економічних, політологічних та
інших актуальних питань діяльності менеджера освіти, яка потребує
високого рівня розвитку загальної культури, особистих і професійних
якостей педагога як людини, громадянина та фахівця.
Професійний модуль здійснює ключову функцію у підвищенні
кваліфікації керівних кадрів. Він забезпечує здобуття слухачами додаткових
знань і вмінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик
керівників закладів освіти й отримання ними найновішої інформації щодо
досягнень науки, світової та вітчизняної освіти. Професійний модуль
спрямовує знання слухачів на застосування та проектування способів дій, що
зумовлено актуальністю формування особистості. Даний модуль складається
з двох частин (інваріантної та варіативної) і враховує спеціалізацію та
професійну підготовку слухачів. Для забезпечення ефективного всебічного
особистісного розвитку педагога до варіативної частини введено цілий ряд
актуальних спецкурсів і факультативів.
Діагностичний блок є інваріантним. Передбачені в ньому форми
роботи надають можливість слухачам курсів підвищення кваліфікації
застосовувати набуті знання під час конференцій з обміну досвідом.
До програми включено три варіанти навчально-тематичних планів: за
очною, очно-дистанційною та дистанційною формами навчання. Таке
урізноманітнення форм навчання дає можливість якнайповніше задовольнити
потреби керівних кадрів відповідно до фахових зацікавлень та рівня
професійної підготовки; створити умови для системної самоосвіти протягом
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усього міжатестаційного періоду; забезпечити безперервність фахового
вдосконалення. Кількість годин на вивчення тем може бути диференційована
залежно від професійного досвіду управлінської діяльності слухачів курсів.
Перший і другий модулі навчально-тематичних планів курсів містять
інваріантну та варіативну частини. Варіативна частина дозволяє на практиці
найбільш ефективно підходити до організації підвищення кваліфікації з
врахуванням інтересів і запитів здобувачів освіти.
Освітні програми розроблені для підвищення кваліфікації керівних
кадрів із врахуванням їхнього стажу роботи.
МЕНЕДЖМЕНТ И МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ КАК АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИРО
Е.Д. АДАМЧУК,
ГУО «Брестский областной институт развития образования»
В последнее десятилетие учреждения дополнительного образования в
Республике Беларусь вовлечены в процесс формирования и поддержания в
актуальном состоянии систем менеджмента качества, которые позволяют
устанавливать соответствие международным требованиям стандартов серии
ИСО. Ежегодно Брестский областной ИРО проходит инспекционный аудит
на соответствие этим требованиям: начиная с 2013 года
4 аудита,
осуществляемые внешним государственным и полномочным органом,
показали это соответствие. В своё время на аудит институтом были
представлены 2 основных процесса: Повышение квалификации руководящих
работников и специалистов образования и оказание услуг по методическому
сопровождению меоприятий дополнительного образования педагогических
работников. В межинспекционный период менеджмент качества
образовательных услуг
педагогам Брестской области осуществляется
отделом менеджмента качества и информационной работы, который
функционирует с 2010 года.
В целом же качество образования поддерживается педагогическим
менеджментом и мониторингом качества образования, внутренними
аудитами, корректирующими действиями, аспектами на улучшение.
К основным функциям педагогического менеджмента в системе
образования Республики Беларусь и в системе образования Брестчины,
которые представляют собой цикл, относятся:
- планирование деятельности образовательного учреждения, в т.ч.
учебно-воспитательного процесса в каждом отдельном звене,
- создание условий для эффективной работы учреждения образования,
каждого участника образовательного процесса;
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- организация выполнения принятых решений, координация видов
деятельности, распределение необходимых мероприятий,
руководство
деятельностью
подчиненных,
делегирование
полномочий;
- обеспечение мотивов и стимулов деятельности участников
педагогического процесса;
- контроль и коррекция выполнения решений.
Для управления качеством образования, за которое мы несём
ответственность, используется: на уровне дополнительного образования
взрослых - мониторинг качества образовательных услуг повышения
квалификации в каждом ИРО, на уровне общего среднего образования –
республиканский мониторинг качества общего среднего образования.
В первом случае особая роль отводится вводной и итоговой
диагностикам слушателей, которые позволят обнаружить, в какой мере
повышается уровень компетентностной культуры педагогов за период
повышения квалификации, каков уровень удовлетворённости организацией
учебного процесса, лекторским составом, учебно-материальной базой,
информационно-библиотечными услугами, проживанием иногородних в
общежитии и качеством питания. Средний показатель удовлетворённости
комплексом всех услуг института, как правило, составляет все последние
годы от 80 до 90 %.
Получение объективной информации о состоянии и результативности
образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования,
соответствии требованиям образовательных стандартов и учебных программ,
образовательным запросам учащихся и их родителей достигается, как
отмечалось, благодаря республиканскому мониторингу.
Его основные направления - личностное развитие и уровень
воспитанности учащихся; качество образовательных услуг; уровень
утомления и работоспособности учащихся; уровень обученности учащихся
по учебным предметам; профессиональная компетентность педагогических
кадров.
За этот вид ослеживания качества отвечает Национальный институт
образования, в котором функционирует управление мониторинга качества
образования. Основные акценты качества образовательных услуг
расставлены по следующим позициям: нормативное правовое, учебнометодическое, кадровое обеспечение образовательного процесса в
учреждениях общего среднего образования; эффективность организации
шестого школьного дня, факультативных занятий в учреждениях общего
среднего
образования;
степень
удовлетворенности
участников
образовательного
процесса
качеством
образовательных
услуг;
эффективность взаимодействия учреждений общего среднего образования с
семьей.
Специалисты
управления
мониторинга
качества
образования
Национального института образования: разрабатывают диагностические и
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инструктивно-методические материалы для проведения мониторинга
качества общего среднего образования; проводят анкетирование,
диагностические срезы в учреждениях общего среднего образования;
осуществляют проверку и компьютерную обработку результатов
мониторинга; готовят информационно-аналитические материалы о
результатах мониторинга качества общего среднего образования;
разрабатывают рекомендации по совершенствованию управления качеством
образования
на основе результатов мониторинга. Для полноценной
реализации мониторинга в регионах на базе каждого областного ИРО
назначается региональный координатор. На этапах подготовки, проведения и
предоставления результатов мониторинговых исследований региональные
координаторы: - осуществляют взаимодействие с управлением мониторинга
качества общего среднего образования; обеспечивают связь между
учреждениями образования региона и управлением мониторинга; оказывают
консультативную поддержку координаторам проведения мониторинговых
исследований в учреждениях общего среднего образования и внешним
наблюдателем. Работа проводиться колоссальная и напряжённая, часто
приходится подключать основной состав методистов Брестского областного
ИРО. В 2017/2018 учебном году была проведена третья версия такого вида
мониторинга в режиме online. В деталях это выглядело так: с удаленного
доступа ресурса в день проведения мониторинга в определенное время и под
определенный электронный адрес
во избежание утечки информации
открывался доступ к диагностическому материалу. Точно также была
организована и независимая перекрестная проверка работ учащихся. После
окончания мониторинга каждая работа шифровалась, потом сканировалась и
скан-копии отправлялись с определенного электронного ящика, где в
облачном хранилище шла автоматическая рассылка на области для проверки
результатов работ. На базе каждого ИРО была сформирована команда
профессионалов из учителей-предметников высшей категории. Работы
проверялись в течениии 2-3 дней и результаты и скан-копии высылались уже
на респуболиканское управление мониторинга качества образования.
Ежегодно после проведения такого вида мониторинга остаются
диагностические срезы по учебным предметам, что потом активно
используется методистами института на повышении квалификации педагогов
по учебным предметам.
Второй год Брестский областной
ИРО принимает участие в
Международной программе по оценке образовательных достижений
учащихся
PISA
(ProgrammeforInternationalStudentAssessment)
как
мониторинговом исследовании качества общего среднего образования,
материалы которого позволяют найти ответ на вопрос: «Обладают ли
учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее образование,
знаниями
и
умениями,
необходимыми
им
для
полноценного
функционирования в современном обществе, т.е. для решения широкого
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диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений? ».
Результаты исследований публикуются каждые три года. Традиционно
исследование проходит по трем основным направлениям: «грамотность
чтения»,
«математическая
грамотность»
и
«естественнонаучная
грамотность».
В апреле-мае 2017 года состоялся пробный этап тестирования PISA, в
котором приняли участие 66 учреждений образования. В ходе пробного этапа
исследования PISA проведено тестирование компьютерной техники,
осуществлена апробация заданий, представленных международными
организаторами, и подготовка ответственных лиц для проведения основного
исследования. Пробный этап показал, что технически и организационно
Республика Беларусь готова к проведению основного этапа тестирования
PISA.
В этом году для основного исследования планировалось участие около
6000 учащихся из 200–220 учреждений образования. Причем это был не
диктант, контрольная, вопросы по теории и прочие привычные формы
проверки знаний - это были сформулированные специальным образом
задачи, которые помогают понять, умеют ли дети применять полученные
знания на практике. По итогам проверки Система образования Республики
Беларусь получит определенное место в международном рейтинге, который
проиллюстрирует, насколько ученики, завершающие обязательное
образование, приобрели знания и навыки, необходимые для полноценного
участия в жизни общества.
Таким образом, менеджмент и мониторинг качества образования
педагогов и учащихся были и остаются среди актуальных направлений
деятельности Брестского областного института развития образования,
отражающих его статусное название и призвание развивать, сопровождать
образовательную отрасль и квалификацию педагогов.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ
ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
І.В.ВЄТРОВ,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Місія системи освіти полягає у набутті випускниками закладів середньої
освіти ключових компетентностей суспільства сталого розвитку, що є
одночасно передумовою їх успішного майбутнього в сучасному світі й
успішності країни. Для того, щоб суспільство володіло достовірними даними,
а система освіти ефективно функціонувала і вдосконалювалася потрібна
національна система моніторингу якості освіти.
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Уявлення про успішність сучасної країни концептуалізовано в понятті
суспільства сталого розвитку: сталий розвиток економіки, екології та
соціальних відносин. Відповідно успішність громадянина в суспільстві
сталого розвитку концептуалізовано в поняттях ключових компетентностей
суспільства сталого розвитку: мовна, природничо-математична, загальна
навчальна, культурна, підприємницька, громадянська та ІКТкомпетентність
[7].
На міжнародному рівні інтерес у питаннях розробки міжнародного
інструментарію і механізмів моніторингу і оцінки систем освіти становлять
праці зарубіжних науковців таких як: Н. Боттані, Г. Валберг, Г. Жанг та ін.)
В останні десятиліття ХХ – на початку ХХІ століть поняття
«моніторинг» стало предметом наукового обґрунтування в педагогічній
галузі (Б. Бодряков, О. Боднар, Н. Вербицька, Г. Єльнікова, Є. Заїка, О.
Ляшенко, С. Раков, О. Сидоренко та інші). Л. Гриневич проаналізувала
індикатори освітньої статистики (INES, IndicatorsofEducationSystems) і на
основі проведеного аналізу запропонувала рекомендації щодо розвитку
освітньої статистики в Україні [2].
У Законі України «Про освіту» «Моніторинг якості освіти» закріплено
статтею 48, якою визначено, що «моніторинг якості освіти – це система
послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та
відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, на окремих
територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої діяльності),
встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її
заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень
від цілей»[3]. У ньому також йдеться про внутрішній моніторинг якості
освіти, що проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої
діяльності) та зовнішній, що може проводитися будь-якими органами,
підприємствами, установами, організаціями, іншими юридичними особами,
що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності
[3].
В Україні
поступово почала утворюватися національна система
моніторингу якості освіти (НС МЯО), засадничими принципами якої є
системність і комплексність, учнецентричність, операційність, ефективність,
збалансованість (внутрішнього і зовнішнього оцінювання), оцінювання для
навчання, відкритість, автономізація, взаємодія і взаємовідповідальність,
інтегрованість, перспективність, інтелектуальність.
Функціонування НС МЯО забезпечують Інститут модернізації змісту
освіти, Державна служба якості освіти, Національне агенство якості вищої
освіти, Український та регіональні (у нашому випадку – Львівського)центри
оцінювання якості освіти, на рівні області – підрозділ Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти– кабінет
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, які
утворені та регламентуються державними нормативно-правовими актами/
Напрямами діяльності НС МЯО є:
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- моніторинг якості умов освіти (кадрове, матеріальне, інформаційне
(підручники, посібники тощо) забезпечення;
- моніторинг якості навчальних досягнень (моніторинг рівня навчальних
досягнень учнів і студентів) і участь у міжнародних порівняльних
дослідженнях якості освіти (TIMSS, PISA, PIRLS тощо).
Так, зокрема Рівненським інститутом післядипломної педагогічної
освіти було організовано та проведено моніторингові дослідження якості
освітина замовлення Міністерства освіти і науки України та регіональні у
2006 – 2 моніторингових дослідження, у 2007 – 5, у 2008 – 3, у 2009 – 6, у
2011 – 11 (у т.ч. – 1 міжнародне TIMSS), у 2012 – 14, у 2013 році – 9, у 2014 –
10 (у т .ч. – 1 міжнародне TIMSS (пілотне), у 2015 році – 9, у 2016 – 6, у 2017
– 9. Серед тематики проведених досліджень переважає така:виконання
програм, стан у дошкільній,загальній середній, позашкільній освіті та
позакласній роботі; впровадження профільного навчання, зорієнтованість у
виборі профілю навчання;навчально-методичне та матеріально-технічне
забезпечення предметів природничо-математичного циклу;рівень фінансової
грамотності;стан впровадження інклюзивної освіти, інформаційнокомунікаційних технологій;стан превентивної освіти;якість навчальної
літератури для учнів закладів освіти (щорічний); питання здорового способу
життя, рухова активність, вплив Інтернету на здоров’я дітей;постійний
моніторинг тестових завдань для проведення зовнішнього незалежного
оцінювання з української мови, математики, історії України для випускників
старшої школи;стан навчально-методичного забезпечення громадянської
освіти;визначення рівня готовності старшокласників у виборі та досягненні
цілей у своєму майбутньому;відповідність результатів державної підсумкової
атестації та річного оцінювання з предметів; визначення інноваційного
потенціалу закладу освіти.
За результатами проведених моніторингових досліджень вносяться
відповідні зміни у навчальні програми, підручники, регіональні плани
діяльності установ та закладів освіти інше.
Уперше в Україні у грудні 2013 – січні 2014 року Інститутом було
ініційовано та проведено міжрегіональне порівняльне моніторингове
дослідження спільно із Миколаївським ОІППО «Адаптація молодого вчителя
до шкільного середовища». Результати засвідчили, що, зокрема в обох
областях недостатньо ведеться робота з питань наставництва та
функціонування школи молодого вчителя, бажано більше взаємовідвідувань
уроків у форматі «молодий вчитель – наставник». Результати моніторингу
були враховані Інститутами у подальшій роботі методичних служб.
З ініціативи Інституту у 2014 року проведено регіональний моніторинг
стану впровадження
та
рівня матеріально-технічного забезпечення
інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти Рівненської
області. За його результатами виявлено, що в цілому стан програмного,
операційного та матеріально-технічного забезпечення інформаційнокомунікаційних технологій суттєво погіршився, на 20 відсотків знизився
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рівень оновлення компʼютерної техніки, недостатній рівень володіння ІКТ
учителів. Дані моніторингу було використано при плануванні роботи з метою
покращення матеріально-технічної бази, методичного та кадрового
забезпечення закладів освіти Рівненської області, внесення змін до програм
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Інституту.
У квітні 2018 року в Україні разом із 80 країнами світу було проведено
тестування PISA-2018, в якому взяло участь понад 6 тис. учнів 15-ти років із
250 закладів освіти (на Рівненщині – 8). Загалом перевірялися знання та
вміння за трьома напрямами:
читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого
розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання,
інтерпретації змісту й формулювання власних умовиводів, осмислення й
оцінювання змісту та форми тексту тощо;
математична грамотність – це здатність особи до визначення й
усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре
обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих
цілях і в суспільному житті;
природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові
явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і
технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного
середовищ.
Також у квітні 2018 року на базі 19 закладів освіти області проведено
загальнодержавний моніторинг дослідження якості початкової освіти «Стан
сформованості читацької та математичної компетентностей випускників
початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року».
Поєднання даних про виконання учасниками тестових завдань і їх відповідей
на запитання анкет дозволить не лише отримати ґрунтовну й всебічну
інформацію про рівні сформованості читацької й математичної
компетентностей учнів на порозі Нової української школи, але й завчасно
усунути деякі негативні чинники, які впливають на освітній прогрес учнів.
Досвід Рівненщини з питань організації та проведення моніторингових
досліджень якості освіти вивчався та поширювався на Всеукраїнському рівні.
Отже, моніторинг якості освіти можна представити як інформаційну
систему, що постійно оновлюється і поповнюється на основі безперервного
стеження за станом і динамікою розвитку основних складових системи освіти
з метою покращення її якості, вироблення ефективних управлінських рішень,
коригуванню небажаних диспропорцій на основі аналізу зібраної інформації і
прогнозування подальшого розвитку освітянської галузі.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРИКОКРАЄЗНАВЧІЙ РОБОТІ ПЕДАГОГІВ РІВНЕНЩИНИ
О.В. ВЛАСЮК О.В
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Сучасний період розвитку історичної думки в світі характеризується
певним зміщенням акцентів з глобальних процесів на дослідження
регіональної та локальної історії, вивчення ролі видатних особистостей та
пересічних людей в історичних процесах. У вітчизняному контексті це
актуалізує поглиблення дослідження історії України та української
історичної думки в регіональному аспекті, з особливим акцентом на
проблемах локалізації населення і територіальних зв'язків, територіальної
специфіки господарства, специфіки регіональної культури, ментальності,
ідентичності. В той же час з моменту видання останньої загальноукраїнської
синтетичної праці з цієї проблематики (Історія міст і сіл Української РСР: В
26 т. РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ / Ред. кол. тому: Мяловицький А. В. (гол.
редкол.), Баєва Н. А., Бугайов О. Т. та ін. / АН УРСР. Інститут історії. – К.:
Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1973. – 680 с.) вже минуло понад 40 років, значна
частина поданого в ній матеріалу потребує доопрацювання. Крім того,
залучення учнівського загалу до вивчення історії рідного краю допоможе
значно активізувати пошуково-дослідницьку діяльність, сприятиме розвитку
у школярів компетенцій, пов’язаних із виконанням індивідуальних та
групових завдань, навчить застосовувати дослідницькі методи і прийоми.
Саме тому в освітній процес під час підвищення кваліфікації учителів
суспільних предметів у РОІППО було включено виконання проекту «Історія
рідного краю. Очима краєзнавця». Адже по суті у кожного вчителя історії
матеріали по історії свого населеного пункту вже є і постійно поповнюються,
у тому числі за участі учнів. Разом з учителями було розроблено методичний
інструментарій, орієнтовний план таких робіт, вимоги до їх оформлення,
визначено орієнтовні етапи втілення проекту.Зокрема, протягом 2017-2022
рр. заплановано втілення таких основних етапів:
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I етап (підготовчий) – розробка концепції, обгрунтування проекту,
визначення виконавців та плану заходів;
ІІ етап (накопичувальний) – організація роботи з підготовки
краєзнавчих матеріалів, їх накопичення та групування;
ІІІ етап (аналітично-узагальнюючий) – експертна оцінка та
опрацювання накопиченого масиву матеріалів, їх оформлення за єдиним
зразком, редакторська та додрукарська підготовка текстів, написання
вступної та узагальнюючої частин;
ІV етап (завершальний) – формування загальнодоступної електронної
бази даних з краєзнавчих матеріалів про населені пункти Рівненської області;
публікація книги «Історія рідного краю. Очима краєзнавця»; уможливлення
вільного доступу до матеріалів досліджень, в першу чергу в українському
сегменті Вікі-енциклопедії як найпопулярнішому інформаційному ресурсі.
Основна мета проекту – сформувати загальнодоступну електронну базу
даних з краєзнавчих матеріалів про населені пункти Рівненської області.
Після закінчення роботи над проектом видати книгу «Історія рідного краю.
Очима краєзнавця». Основна мета також дозволяє досягнути поточні цілі:
Організувати централізовану краєзнавчу роботу із вивчення
історії рідного краю;
Активізувати зацікавлення школярів історією свого населеного
пункту та залучити їх до науково-дослідницької роботи;
Підвищити рівень навчальних досягнень та компетентностей
учнів на уроках Історії рідного краю та Історії України.
Досягнення основної мети та цілей довгострокового проекту
передбачає виконання таких конкретних заходів та завдань:
Формування єдиного наукового та методичного інструментарію
щодо збору, узагальнення та форми подачі краєзнавчих матеріалів;
Збір необхідної інформації за єдиним узгодженим планом із
залученням учнів та місцевих активістів;
Аналіз та систематизація зібраних матеріалів;
Інформаційно-комунікативна взаємодія з іншими учасниками,
координаторами та науковим консультантом проекту;
Оформлення матеріалів за єдиним зразком;
Захист проекту.
Виконання проектних робіт кожним із учасників відбувається за
узгодженим орієнтовним планом:
Статистична інформація про населений пункт;
Походження назви міста (села);
Перша згадка;
Історіографія;
Археологічні пам’ятки;
Топоніміка;
Геральдика;
Архітектурні пам’ятки;
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Історія розвитку освіти та релігії;
Видатні постаті;
Соціально-економічна інфраструктура;
Список джерел та літератури.
У перспективі робота педагогічної та учнівської молоді області над
проектом дозволить досягнути таких очікуваних результатів:
- підвищення кваліфікації та професійного рівня учасника проекту;
- розвиток професійних компетентностей;
- активізація пошуково-дослідницької діяльності;
- застосування методів педагогічних досліджень;
- пошук шляхів вирішення педагогічних проблем та помилок;
- формування креативного, критичного та продуктивного мислення;
- інформаційно-комунікативна взаємодія професійних спільнот.
На сьогоднішній день проект перебуває на початкових етапах
реалізації, але незважаючи на це, уже сформовано масив із більше 200
краєзнавчих нарисів про населені пункти області, окремими книгами видано
близько 10 грунтовних краєзнавчих досліджень. Окремо слід згадати про
дослідні роботи, які стосуються поліського регіону, у тому числі українськобілоруського пограниччя. Так, учитель-методист Мутвицької ЗОШ
Зарічненського району Тумаш Валентина Миколаївна у ході краєзнавчих
досліджень виявила та грунтовно описала найдавнішу писемну пам’ятку
українського Полісся – Нобельське Четвероєвангеліє, перші згадки про яке
вона виявила під час роботи у музеї Білоруського Полісся, що в місті Пінськ,
та у краєзнавчому відділі Пінської районної бібліотеки, де зосереджені
польські видання про Полісся. А учитель-методист Залузького НВК
Дубровицького району Котяш Олександр Іванович нині готує до захисту
дисертаційне дослідження про архаїчні лексичні та семантичні елементи в
говірках українсько-білоруського пограниччя.
Спільними зусиллями ми зможемо і заповнити певні білі плями у
вітчизняній гуманітаристиці, і долучимо дітей та молодь до інтелектуальних
ініціатив, навчимо їх основ наукових досліджень, популяризуємо знання про
рідний край і в суспільстві, і в мережі Інтернет (через уможливлення вільного
доступу до матеріалів досліджень, в першу чергу в українському сегменті
Вікі-енциклопедії як найпопулярнішому інформаційному ресурсі).
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ
І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ОСВІТИ В РІВНЕНСЬКОМУ ОІППО
В.В. ДОЛІД,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів,
спрямованих на набуття здобувачем освіти нових компетентностей у межах
професійної діяльності або галузі знань.
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Освітній процес у Рівненському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти (далі – Інститут) базується на принципах науковості,
гуманізму, демократизму, наступності, що сприяє задоволенню інтересів
слухачів курсів у постійному підвищенні професійного рівня з урахуванням
можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується
на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до
постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої
адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки,
технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової
економіки.
Мета освітнього процесу – задоволення загальноосвітніх, професійних
потреб особистості на курсах підвищення кваліфікації, впровадження
різноманітних форм навчання, теоретичне, практичне, навчально-методичне,
організаційне й інформаційне його забезпечення.
Основними завдання освітнього процесу є:

провадження освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення
кваліфікації керівних та педагогічних працівників дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти;

забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення
кваліфікації з урахуванням установленого порядку атестації фахівців;

упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес
підвищення кваліфікації.
Учасниками освітнього процесу в Інституті є:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу;

інші працівники Інституту;

здобувачі освіти (слухачі).
Організація освітнього процесу здійснюється структурними підрозділами
Інституту (кафедри, кабінет навчальної роботи, інші навчально-методичні
кабінети) відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»,
державних стандартів освіти та інших актів законодавства України з питань
освіти.
Основними нормативними документами, що визначають організацію
освітнього процесу, є освітньо-професійні програми, типові навчальні плани,
робочі навчально-тематичні плани. Освітній процес на курсах підвищення
кваліфікації здійснюється за навчально-тематичним планом, що складається з
наступних модулів:
o
соціально-гуманітарного (загальноосвітнього);
o
професійного;
o
фахового;
o
діагностико-аналітичного.
Соціально-гуманітарний модуль спрямований на розкриття актуальних
проблем філософії та соціології освіти, українознавства, Конституції
України, основ громадянської освіти, культури мовлення, на формування
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методологічної та педагогічної культури освітян. Професійний модуль
забезпечує опрацювання актуальних проблем удосконалення освітнього
процесу (дидактика, теорія та практика виховання); основи педагогічних та
психологічних знань, педагогічна інноватика; сучасний стан розвитку
наукових дисциплін; інформаційно-комунікаційні технології навчання.
Фаховий модуль висвітлює сучасну методику викладання предметів; включає
спецкурси, факультативи за вибором, педагогічну практику. Діагностикоаналітичний (контрольні заходи) включає контрольно-оцінні заняття на
виявлення рівня знань слухачів із актуальних питань професійної діяльності,
які розглядаються в освітньому процесі; вхідне і вихідне діагностування,
конференції з обміну досвідом тощо.
Освітній процес забезпечується штатними науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, а також шляхом залучення (у тому числі за
контрактом
–
цивільно-правовою
угодою)
провідних
учених,
висококваліфікованих спеціалістів, керівників на умовах сумісництва або
погодинної оплати.
Навчально-тематичні плани курсів розраховані на 150 годин
(максимальний обсяг навчальних модулів/дисципліни складає 5 кредитів за
ЄКТС), з яких 72 години (двотижневі) припадає на аудиторну роботу, решта
78 – на самостійну; 108 годин (тритижневі) припадає на аудиторну роботу,
решта 42 – на самостійну; 144 години (місячні) припадає на аудиторну
роботу, решта 6 – на самостійну. Приблизний розподіл годин між модулями
становить – 10%, 80%, 10%. Розподіл годин при самостійній діяльності
залишається приблизно таким самим, як і при аудиторній роботі.
Після проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічні, науковопедагогічні працівники отримують посвідчення встановленого зразка, що
затверджується за місцем навчання.
Наказом ректора та з погодження проректора з науково-педагогічної та
навчальної роботи на кожні курси назначається куратор групи. Контроль за
організацією навчального процесу в Інституті, виконанням планів і програм,
термінами навчання, а також затвердження графіка приймання слухачів
здійснює ректор Інституту, профільний проректор, кафедри Інституту.
Тривалість навчального року на курсах підвищення кваліфікації в
Інституті – 10 місяців, які діляться на 2 півріччя. Перше півріччя: січень –
червень; друге півріччя: вересень – грудень; відпустка – липень, серпень.
Освітній процес в інституті реалізується згідно з розкладом занять.
Заняття проводяться в складі навчальних груп слухачів, сформованих за
категоріями або за проблемами, що вивчаються. Кількість слухачів у
навчальній групі від 20 до 30 осіб (як виняток група може налічувати 10
осіб).В окремих випадках, що обумовлено нормативними документами,
допускається поділ навчальних груп на підгрупи.
Основними формами організації освітнього процесу є: навчальні заняття
(лекція, семінарське (практичне) заняття, консультація, ділові, рольові,
імітаційні ігри, тренінги, майстер-класи тощо), виконання індивідуальних
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завдань, самостійна робота, практична підготовка і контрольні заходи.
Навчальні заняття проводяться у відповідно обладнаних приміщеннях –
аудиторіях для однієї або більше академічних груп здобувачів освіти.
Самостійна робота може виконуватися слухачами у навчальних кабінетах,
комп’ютерних класах, бібліотеці, гуртожитку, вдома тощо. Самостійна
робота включає опрацювання лекційного матеріалу, підготовку до
практичного, семінарського заняття, до захисту лабораторної роботи,
підготовку до контрольних заходів, індивідуальних завдань тощо.
Самостійна робота може виконуватися слухачами як без участі викладача,
так і під його керівництвом. Навчальний час, відведений для самостійної
роботи слухача, регламентується типовим навчальним планом і навчальнотематичним планом курсів підвищення кваліфікації. Формами звітності та
контролю за якістю вивчення слухачами змісту модулів є вихідне комплексне
діагностування. Поточний та підсумковий контроль результатів освітнього
процесу здійснюється за рейтинговою системою контролю знань слухачів
курсів відповідно до «Положення про рейтингову систему контролю знань
слухачів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів».
Рейтингова шкала оцінки якості підвищення кваліфікації слухачів
передбачає:

відвідування лекцій, практичних та індивідуальних занять слухачами
курсів;

участь у семінарських, практичних заняттях, конференціях тощо;

результати діагностування (тестування, опитування, виконання
спеціальних завдань).
Навчальний час слухача курсів визначається кількістю облікових одиниць
часу, відведених для реалізації програми підготовки на даному освітньому
або кваліфікаційному рівні.
Обліковими одиницями навчального часу слухача курсів є академічна
година, навчальний день, навчальний тиждень. Робочий час викладача
визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і
організаційних обов’язків у поточному навчальному році, відображених в
індивідуальному робочому плані.
Обсяг навчальних занять, доручених для проведення конкретному
викладачеві, виражений в облікових (академічних) годинах, визначає
навчальне навантаження викладача.
Види навчальних занять, що входять в обов’язковий обсяг навчального
навантаження викладача відповідно до його посади, встановлюються
кафедрою.
Навчання на курсах підвищення кваліфікації здійснюється за такими
формами:
o
очна (денна);
o
заочна (дистанційна). Форми навчання можуть поєднуватися.
Очна (денна) форма навчання є основною формою підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників з відривом від
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виробництва. Організація процесу на очній (денній) формі навчання
здійснюється Інститутом згідно з державними стандартами освіти та
Положенням «Про організацію освітнього процесу».
Підвищують кваліфікацію педагогічні та науково-педагогічні працівники
не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної
плати.
Дистанційна форма підвищення кваліфікації педагогічних та науковопедагогічних працівників проводиться без відриву від виробництва.
Організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання
здійснюється Інститутом згідно з державними стандартами освіти,
Положенням «Про організацію освітнього процесу» та Положеннями «Про
дистанційну форму навчання» з урахуванням передбачених законодавством
пільг для осіб, які поєднують роботу з навчанням.
Прийом слухачів на навчання здійснюється відповідно до плану-графіку
підвищення кваліфікаціїкерівних, науково-педагогічних і педагогічних кадрів
освіти – нормативний документ, який розробляється на підставі ліцензованих
напрямів і обсягів, за якими Інститут визнаний спроможним провадити
освітню діяльність, а також заявок на підвищення кваліфікації, затверджених
і погоджених відповідними інстанціями в установленому порядку не пізніше
ніж за два місяці до початку календарного року.
У плані-графіку визначаються категорії та кількість слухачів, які мають
проходити підвищення кваліфікації у поточному році, зазначаються форми,
етапи та терміни навчання.
Наказом визначаютьсястроки проведення підвищення кваліфікації, форма
навчання, етап підвищення кваліфікації, персональний склад груп за
відповідними напрямами та категоріями слухачів (із зазначенням
навчального закладу або установи освіти, що направляє слухача для
проходження підвищення кваліфікації). Наказ ректора Інститутупро
зарахуванняслухачів на курси підвищення кваліфікації видається відповідно
до плану-графіку підвищення кваліфікації на поточний рік, затвердженого й
погодженого в установленому порядку, та персональних направлень (наказів,
клопотань) на курси підвищення кваліфікації від закладів та установ освіти.
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ, ПОЧАТКОВОЇ,
СЕРЕДНЬОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В
РЕГІОНАЛЬНИХ УМОВАХ
Т.Л.КОВБАСЮК,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
На шляху до повноцінної інтеграції у світове співтовариство українське
суспільство має перетворитися на таке, що постійно вчиться, динамічно
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нагромаджує й ефективно використовує нові знання.Ця позиція особливо
важлива для педагогічної професії, що зумовлюється, по-перше, постійним
оновленням змісту освітнього процесу, по-друге, появою нових педагогічних
ідей, підходів, технологій, методик, а також зростанням обсягу науковометодичної інформації.
Для
закладів післядипломної педагогічної
освітив
основу
реформування всіх ланок освіти покладений європейський досвід. «Освіта
впродовж життя» концептуально стали принциповими і закономірними
явищами всієї системи.
Основним компонентом і головним завданням післядипломної
педагогічної освіти є підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як
цілеспрямований, спеціально організований процес систематичного
оновлення професійної компетентності працівників освіти. Метою цього
процесу є приведення професійної компетентності педагогів у відповідність
до визнаних стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих потреб;
удосконалення їх наукового та загальнокультурного рівня; стимулювання та
розвиток творчого і духовного потенціалу особистості.
Рівненський ОІППО традиційно в області забезпечує право педагогів
на неперервну освіту, спрямовує процес на з’ясування сутності нових
стратегічних завдань дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
професійно-технічної освіти, характеристик результатів навчання та
виховання випускників початкової, основної та старшої школи, посилення на
практиці інноваційних компонентів навчання через поєднання особистісно
зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів, оновлення та
суттєве доповнення отриманих психолого-педагогічних знань, опанування
новими технологіями організації освітнього процесу, узагальнення та
впровадження перспективного педагогічного досвіду.
Формування стратегії післядипломної педагогічної освіти має
відбуватись на основі узгодження мети, місії та цілей підвищення
кваліфікації, підготовки і перепідготовки педагогічних працівників, щой
здійснює Рівненський ОІППО.
Основною метою діяльності Рівненського ОІППО є виявлення потреб
особистості у професійному розвитку та набутті професійної кваліфікації для
можливостей адаптації до умов професійної та особистої діяльності протягом
життя.А місія полягає у забезпеченні доступності оволодіння максимально
широким спектром професійних компетентностей для тих, хто їх потребує
упродовж професійної практики та особистого життя.
Підвищення фахової компетентності, зростання професійного
розвитку, рівня психолого-педагогічної підготовки є одними з важливих та
актуальних завдань, що постають перед педагогами незалежно від їх
кваліфікації та досвіду роботи. Педагогічний працівник, який зіставляє
суб’єктивні уявлення про свою професійну діяльність із об’єктивною
оцінкою її ефективності, зможе зорієнтуватись у своїх фахових потребах і
можливостях, шляхах їх реалізації.
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Перспективним напрямом підвищення ефективності професійної
підготовки фахівців в умовах післядипломної педагогічної освіти є
андрагогічний підхід, сутність якого полягає у стимулюванні, навчанні та
самовдосконаленні дорослої людини у процесі професійної підготовки,
врахуванні принципів, форм і методів навчання, соціального й
індивідуального досвіду дорослої людини.
Діяльністьу Рівненському ОІППО спрямована на організацію такого
освітнього процесу, який готує адаптованого до проблем сучасного
суспільства педагога, формує його загальні й фахові компетенції для роботи
в профільній школі та для активної громадянської позиції. Науковопедагогічні працівники закладу забезпечують практичне спрямування
підвищення кваліфікації, слухачам, студентам пропонується обирати
спецкурси, модулі, дисципліни практичного спрямування, активно
використовуються дистанційні технології.
Освітній процес будується на засадах особистісного підходу, в основі
якого лежить принцип визнання індивідуальності і самостійності слухача як
індивіда, суб’єкта професійної діяльності, пізнання, а також унікальності
особистості, яка має свій суб’єктивний досвід. В особистісно орієнтованому
підході закладена функція проектування й розвитку активної особистості
професіонала [1, с.27-28].
У реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання слухачів на
курсах підвищення кваліфікації дотримуємося принципу компліментарності
(доповненості), суть якого у взаємному доповненні компромісу. Це
передбачає заміну монологічної лекції діалогом, діалогічною взаємодією,
партнерством викладача і слухачів. Тому головними методами в особистісно
орієнтованому навчанні є діалогічні. Вони підтримують ініціативу,
допомагають робити слухачів повноправними партнерами в умовах
співробітництва.
У змісті діяльності Рівненського ОІППО використовуються
інформаційний, проблемно-пошуковий тадиференційованийпідходи до
освіти дорослих.
Інформаційний підхід полягає у модернізації навчальних програм та
змісту освіти за рахунок доповнення традиційних курсів новими. За такого
підходу слухачі мають можливість удосконалювати й поглиблювати знання
психолого-педагогічної
складової,
підвищувати
фаховий
рівень,
розширювати соціологічну та економічну підготовку, усвідомлювати
філософську сутність процесу гуманізації освіти.
Проблемно-пошуковий підхід спрямовується на розвиток у слухачів
можливостей самостійно засвоювати нові знання. Важливим у цьому підході
є розвиток творчого і критичного мислення, формування досвіду та
інструментарію дослідницької діяльності, рольове та імітаційне
моделювання, пошук себе як особистості.
Диференційованийпідхід допомагає суб’єкту швидше адаптуватись до
соціальних вимог дійсності та реалізувати особистісний потенціал.
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Науковець Н.І. Клокар наголошує, що диференціаціюважливо
розглядати як систему. Її можна здійснювати:за пріоритетними напрямами;за
спеціальністю;за індивідуальними запитами;за груповими інтересами; як
елективну диференціацію, що реалізується за рівнями.
Диференціація за пріоритетними напрямами передбачає організацію
навчального процесу відповідно до вимог сьогодення: нові технології в галузі
освіти (використання інформаційних та інтерактивних технологій в
освітньому процесі; навчання дітейіз особливими освітніми потребами
тощо), інновації в освіті (перехід на нову структуру та зміст навчання,
особливості оцінювання навчальної діяльності учнів і т.ін.).
Диференціація за спеціальністю – це навчання за програмою,
розробленою відповідно до кваліфікаційних вимог із конкретної педагогічної
спеціальності, наприклад підвищення кваліфікації за напрямом підготовки:
вихователі ЗДО, учителі фізики, керівники гуртків тощо.
Диференціація за індивідуальними запитами найбільш наближена до
індивідуалізації, оскільки передбачає особистісний вибір слухачем як
конкретної проблеми, так і форми навчання (наприклад навчання за
дистанційною формою, здобуття другої спеціальності, навчання за певною
програмою підготовки та інше).
Диференціація за груповими інтересами передбачає організацію
навчання в групах за окремими проблемами: проблемно-тематичні, авторські
курси, пролонговані за накопичувальною системою навчальних годин.
Елективна диференціація – особлива форма диференціації за
інтересами слухачів, що характеризується правом вибору ряду спецкурсів. У
число обраних не входять обов’язкові дисципліни: філософія освіти,
програмно-методичне забезпечення викладання предмета тощо. Спецкурси за
вибором мають розширювати й поглиблювати компетенціїї педагога не
тільки за спеціальністю, а й сприяти розвитку його культури, задовольняти
особливі освітні інтереси (організація інклюзивної освіти) [2, с.592-593].
Реалізація таких підходів до організації процесу підвищення
кваліфікації сприяє: оновленню змісту освіти; докорінному переосмисленню
технологій навчання і виховання; створення умов для реалізації особистості;
оновленню складових педагогічного процесу – мети, змісту, методів і засобів
діяльності; вмінню вибудовувати концептуальні засади педагогічних
нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і
рефлексію інноваційних дій; підвищенню рівня компетентності освітян;
створенню атмосфери творчості і емоційного комфорту.
Уся система роботи як у курсовий, так і уміжкурсовий періоди
відноситься до зовнішніх чинників формування професійної компетентності.
Крім них, є ще і внутрішні, до яких ми насамперед відносимо саму
особистість педагога: силу його характеру, рівень розвитку інтелектуальних
здібностей, рівень креативності, який полягає в здатності приймати
нестандартні рішення, висловлювати оригінальні ідеї, швидко знаходити
вихід із проблемних ситуацій.
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Отже, сучасне суспільство характеризується швидкоплинністю змін,
тому його особливістю є безперервне формування особистості, здатної до
сприйняття змін й усвідомлення суспільних перетворень. Важливим
чинником, що сприяє розв’язанню цієї проблеми є освіта дорослих,
функціонування й розвиток якої має свою змістову специфіку, зумовлену
особливостями контингенту, інноваційними підходами, сукупністю завдань.
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ЭЛЕМЕНТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИННОВАТИКИ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БРЕСТЧИНЫ
А.Б. ЛЕВИЦКАЯ,
М.В. КРИВУШИНА, И.А. КУЗНЕЦОВА,
ГУО «Брестский областной институт развития образования»
Обеспечение качества повышения квалификации – проблема, которая
не утрачивает своей актуальности на протяжении последних десятилетий.
Одним из важнейших является вопрос усиления практической составляющей
образовательных программ повышения квалификации. Практическая
подготовка рассматривается нами в качестве ведущего структурного
элемента обучения.
Повышение квалификации воспитателей дошкольного образования и
учителей начальных классов основывается на дифференцированном подходе
по категорийному уровню. Содержание повышения квалификации
направлено на компенсацию недостающих теоретических знаний,
приобретение практических умений и навыков, необходимых для
деятельности педагогов. Особое место в повышении квалификации занимает
вопрос формирования инновационной культуры педагогов. Вводная
диагностика позволяет выделить три группы педагогических работников:
первая группа – это педагоги, обладающие высоким уровнем
инновационной культуры и реализующие себя в инновационном процессе
как учреждения образования, так и района (являются руководителями
методических объединений, имеют собственные научные публикации и т.д.);
вторая группа – педагоги, обладающие хорошим инновационным
потенциалом, но не полностью реализующие его;
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третья группа – педагоги, не реализующие свой инновационный
потенциал.
Исходя из результатов анкетирования педагогов, выстраивается
система повышения квалификации с учетом степени их подготовленности.
Непременным элементом выступает использование опыта инновационной
деятельности учреждений дошкольного образования Брестской области.
Так, для педагогов, обладающих высоким потенциалом инновационной
культуры, предлагаются формы работы, позволяющие им занять активную
позицию в создании продуктов инновационной деятельности. Учебнотематическим планом предусмотрены такие практические занятия, как
конференция по теме «Авторские модели повышения качества
образовательного процесса», круглые столы по темам: «Развитие
профессиональной компетентности педагога как условие качества
образования», «Формирование готовности педагога к профессиональному
саморазвитию». Для педагогических работников, имеющих инновационный
потенциал, но не в полной мере его реализующих, приоритетными
направлениями в повышении квалификации являются повышение уровня
компетенции в вопросах нормативного правового обеспечения и
организационно-методических
основ
инновационной
деятельности.
Содержанием повышения квалификации предусмотрена такая тема, как
«Научно-методическое обеспечение инновационной и экспериментальной
деятельности в учреждении дошкольного образования».
Особое место в повышении квалификации занимают технологии
изучения, обобщения и внедрения инновационного педагогического опыта,
презентации результатов инновационной деятельности. Занятия, проводимые
руководителями инновационных проектов, такие, как «Внедрение модели
организации процесса патриотического воспитания в учреждении
дошкольного образования», «Внедрение модели развития речевых
творческих способностей детей дошкольного возраста средствами
театрально-игровой деятельности», «Внедрение модели программнометодического обеспечения образовательного процесса для групп
кратковременного пребывания детей в учреждении дошкольного
образования»;
«Внедрение
модели
психолого-педагогического
сопровождения обучения, воспитания и развития учащихся с высоким
уровнем учебной мотивации на I ступени общего среднего образования»;
«Внедрение модели формирования проектных умений учащихся I ступени
общего среднего образования средствами набора ЛЕГО»; «Внедрение
методики решения текстовых задач как средства систематизации содержания
математического образования в контексте реальной математики» позволяют
слушателям не только погрузиться в проблему, но и на практике изучить
результативность представленных моделей. На базе учреждений
образования, реализующих инновационные проекты, со слушателями
предусмотрены такие практические занятия, как «Современные методики и
педагогические технологии в образовательном процессе», «Повышение
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качества профессиональной деятельности на основе педагогического анализа
и самооценки», в ходе которых формируется внутренняя мотивация
педагогов к инновационной деятельности, создаются условия формирования
инновационной
культуры.
Практическим
воплощением
принципа
непрерывности образования является соблюдение преемственности в
процессе освоения учебных программ повышения квалификации и
мероприятий
дополнительного
образования
взрослых.
Ежегодно
организуются на областном уровне фестивали инновационных проектов,
семинары-практикумы,
на
которых
представляются
результаты
инновационной деятельности учреждений образования Брестской области.
Таким образом, в системе повышения квалификации в Брестском
областном ИРО определены ориентиры, обеспечивающие формирование у
педагогов инновационной культуры: сотрудничество с учреждениями
дошкольного образования, осуществляющими инновационную деятельность,
основанное на единстве педагогической теории и практики;
учёт
образовательных запросов педагогов-слушателей; активное использование
андрагогических технологий и приемов обучения. Это обеспечивает такой
подход к образовательному процессу при реализации образовательных
программ дополнительного образования взрослых, когда практический опыт
доминирует.
Итоговая диагностика слушателей повышения квалификации, как
правило,
показывает
устойчивую
положительную
динамику
сформированности инновационной культуры педагогов, характеризующуюся
такими показателями, как восприимчивость к новым идеям, творческая
продуктивность.
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
О.М. ЛЮТКО,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Бажання працювати продуктивно стає одним з ключових факторів у
досягненні успіху закладу. Не секрет, що можна поставити привабливі та
перспективні плани перевтілення (реорганізації) школи, обладнати її самим
сучасним обладнанням і все виявиться марним, якщо педагоги не захочуть
працювати у повну силу. Звідси випливають логічні запитання: що спонукає
педагогів добре працювати; чому працівники з однаковою кваліфікацією
працюють із різною ефективністю; чому один і той самий учитель в різних
ситуаціях працює по-різному; що потрібно зробити, щоб працівники краще
працювали.
Усі означені запитання пов’язані з проблемою мотивації. Мотиваційний
менеджмент - це мистецтво змусити людей працювати, використовуючи не тільки
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ресурси авторитетного менеджера, але і внутрішні ресурси працівників - їх
бажання і потреби. Базується мотиваційний менеджмент на виборі ефективної
мотиваційної моделі. Найбільш відомими є три мотиваційні моделі:
1) раціональна, в основі якої лежить використання матеріальних стимулів;
2) самореалізації, суть якої полягає в активізації внутрішніх мотивів людини;
3) співучасті, що реалізується через розвиток співробітництва, партнерства,
співучасті в управлінні та делегуванні.
Раціональна мотиваційна модель ґрунтується на використанні фінансових
нагород і покарань, тобто передбачає тактику «батога і пряника» (див. Рисунок 1).
Оцінка,
покращення
виконання

Нагорода
Покарання

Рис.1. Раціональна мотиваційна модель
Класичний раціоналістичний підхід в управлінні (Ф. Тейлор, А. Файоль, М.
Вебер та ін.) визначає економічні стимули як найбільш бажані для працівника,
проте сучасні дослідження (наприклад, експерименти К. Дункера) доводять, що
стимули діють лише тоді, коли зрозуміла ціль і є чіткий набір матеріалів для її
досягнення. Коли ж завдання творче, стимули не допоможуть у вирішенні
проблеми, навпаки, вони блокують творчі стратегії. Стимулам притаманна
значна кількість побічних ефектів (наслідків), а дія під впливом мотивів їх
практично не містить – це і є розвиток людини.
Модель самореалізації – передбачає активізацію внутрішніх мотивів людини
(див. Рисунок 2).

Визнання
Внутрішні
комунікації

Задоволення
соціальних
потреб

Задоволення
роботою

Покращення
якості
виконання

Рис.2. Модель самореалізації

Проаналізувавши літературу, ми виокремили шість найважливіших
внутрішніх мотивів, які під силу активізувати будь-якому керівникові: визнання,
осмисленість, внутрішні комунікації, стратегія «зеленої ручки», ефект
звикання,закон Йеркса – Додсона [2, с.16-17]. Проте у кожної людини свій
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власний набір внутрішніх мотивів, власне тому у мотиваційному менеджменті
більше уваги слід приділяти не впливу, а дослідженням: якщо хочеш мотивувати
правильно та ефективно – спочатку досліди того, з ким працюєш. Для цього варто
скористатися інструментами мотиваційного менеджменту (див. таблицю), які
дозволять керівникові закладу освіти не лише проаналізувати діяльність
конкретного педагогічного працівника, а й мотивувати його трудову поведінку,
визначивши механізми «збагачення» різних параметрів роботи.
Таблиця
Інструменти мотиваційного менеджменту
та цілі, на досягнення яких вони спрямовані
Цілі
Виявлення
індивідуальних
мотиваційних
факторів
Аналіз мотиваційного
клімату в закладі,
визначення набору
ефективних факторів
мотиваційного
клімату

Інструменти
- ціннісно зорієнтовані інтерв’ю;
- тести на виявлення індивідуальних мотиваторів;
- тести на визначення спрямованості особистості;
- спостереження
- опитування
працівників
щодо
ступеня
задоволеності;
- багатофакторний
аналіз
ієрархії
мотивів
колективу;
- аудит мотиваційного клімату;
- аудит корпоративної культури (системи цінностей
та переконань працівників)
Розробка ефективної - проведення аналізу посадових обов’язків кожного
довготривалої
члена колективу;
системи
- проведення
рейтингової
оцінки
діяльності
стимулювання
педагогічних працівників;
- інструменти забезпечення справедливості
Реалізація
- управління згідно з цілями;
мотиваційного
- зворотний зв’язок із визнанням досягнень;
менеджменту в
- наставництво;
щоденному
- лідерство;
управлінні; методи - колективне визнання досягнень;
внутрішньої
- залучення працівників до прийняття рішень;
мотивації
- аналіз діяльності кожного працівника за
допомогою формули мотивації Хекмана-Олдхема та
збагачення різних параметрів роботи [2]
Профілактика
- аудит готовності (мотивації) колективу до змін;
демотивації в період - трансформаційне лідерство;
змін; забезпечення
- проективні методики управління змінами
прийняття змін

29

Модель
співучасті(причетності)реалізується
через
розвиток
співробітництва, партнерства, співучасті в управлінні,делегуванні й передбачає
використання партисипації. Термін «participative management» запозичений із
зарубіжної теорії, дослівно означає керівництво, що засноване на співучасті
працівників в управлінні закладом. Спочатку партисипативне управління
пов’язувалося тільки із запровадженням нових методів мотивації праці. Проте
нині його розглядають як ефективний засіб використання потенціалу людських
ресурсів організації, його розвитку та управління ним [1, с. 38].
Отже, ефективне управління людьми в будь-якому закладі чи організації
неможливе без управління мотивацією працівників, без створення атмосфери, що
згуртовує колектив і сприяє підвищенню якості праці. Це передбачає формування
в колективі сучасних управлінських взаємовідносин, які базуються на
мотиваційному менеджменті, виборі ефективної мотиваційної моделі.
Обираючи мотиваційну модель керівнику варто звернути увагу на те, що
директивні методи управління ефективні у тих випадках, коли необхідно
терміново діяти. Однак у довгостроковій перспективі вони демотивують
працівників. Саме тому в управлінській діяльності варто постійно «міксувати»
методи та інструменти різних стилів керівництва. Завдяки партисипації,
наприклад, можна досягти підвищення рівня задоволення працівників своєю
діяльністю в закладі та забезпечити найефективніше його функціонування [3]. Подруге, ми підкреслили, що мотиваційний менеджмент передбачає мотивацію як
дію, як процес і суть його полягає в тому, щоб проаналізувати й активізувати саме
ті мотиви, які у певної людини вже є. Менеджер, який володіє такими навичками,
допомагає працівникам досягати значних результатів.
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Новые социально-экономические условия развития Беларуси требуют
значительного повышения качества подготовки кадрового потенциала
страны на основе модернизации системы непрерывного образования.
Ключевой фигурой в системе образования всегда был и остаётся
учитель.
Однако
современная
педагогическая
действительность
характеризуется высоким темпом изменений, усложнением содержания
профессиональной роли педагога, требований к его деятельности и личности.
Поэтому молодой учитель должен быть способен гибко реагировать на
изменение образовательной ситуации, учитывать специфику существующих
педагогических систем, в максимально короткие сроки адаптироваться к
новым условиям профессиональной деятельности, для того чтобы
реализовать свой профессиональный и личностный потенциал.
Именно поэтому акцент в методической работе должен быть сделан на
профессиональное становление, эффективную работу и создание условий,
побуждающих к такой работе начинающего педагога. Помочь молодым
педагогам в организации эффективного взаимодействия со всеми субъектами
педагогического процесса (коллегами, детьми и их родителями) – важная
цель методической работы. Прохождение этапов профессионального
становления
для
каждого
молодого
педагога
индивидуально.
Профессиональные качества во многом зависят от характера, темперамента.
От характера вступления в профессию зависит будущая
профессиональная успешность педагога, психологический комфорт и
развитие его обучающихся. К недавним выпускникам, пришедшим на работу
в учреждение образования, предъявляются те же требования, что и к
опытным педагогам, от них требуется профессионализм и высокие
результаты работы. Вместе с тем подготовка, полученная в учреждениях
высшего образования и среднего специального образования, не может
решить проблемы формирования мастерства. Успешному педагогу
необходим синтез научных знаний, методического мастерства и личных
качеств педагога, эффективное владение педагогическими технологиями.
В связи с этим в каждом учреждении образования района проводится
целенаправленная работа с молодыми специалистами: каждому молодому
педагогу назначается наставник из числа опытных педагогов, вместе с
которыми составляется индивидуальный план профессионального
становления молодого учителя. В план включены мероприятия, которые
помогают молодому учителю проявить себя во всех направлениях
педагогической деятельности – на уроке, во внеклассной работе, в общении с
родителями, коллективом.
Для создания возможности молодым специалистам реализации
потребностей в профессиональном общении, обмена мнениями, проведения
дискуссий в районе ежегодно работает Школа молодого учителя (далее –
Школа), которая способствует процессу профессионального становления
молодого
учителя
и
формированию
у
него
мотивации
к
самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
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Школа молодого учителя призвана решать следующие задачи:
 оказывать практическую помощь молодым специалистам в вопросах
планирования и проведения учебных занятий в соответствии с современными
требованиями;
 совершенствовать деятельность молодых специалистов по развитию
познавательной активности учащихся в урочной и внеурочной деятельности,
коммуникативных навыков молодых специалистов;
 формировать индивидуальный стиль педагогической деятельности;
 содействовать развитию их мотивации к профессиональной
деятельности [1].
В работе Школы принимают участие наставники, педагоги-психологи,
руководители районных методических формирований, творческие педагоги.
Организация работы Школы осуществляется на основании Положения
о школе молодого учителя и плана работы на учебный год. Занятия
проводятся 4 раза в год. Формы проведения разнообразные: семинарыпрактикумы, тренинги, деловые игры, мастер-классы.
Работа Школы молодого учителя планируется на основе диагностики
профессионального уровня начинающих учителей, их запросов и
потребностей; анкетирования с целью выявления уровня методической
подготовленности к организации образовательного процесса.
Основной упор в работе с молодыми педагогами делается на развитие
психолого-педагогической
компетентности
педагогов
в
процессе
педагогической деятельности, в центре которой ребенок, личность, его
нравственные позиции.
Психологическая направленность занятий с молодыми специалистами
предусматривает развитие навыков самопознания учителей, саморегуляции,
эмпатии, эмоциональной устойчивости и эмоциональной гибкости [2]. Для
молодых педагогов проводятся тренинги по темам: «Эмоциональная
разгрузка педагога», «Работа педагогов с детьми девиантного поведения, как
условия успешности обучения и развития учащихся», «Как справляться с
трудными ситуациями на уроке» и др.
В рамках проведения круглого стола «Компетентность учителя –
основа успешного развития компетентностей учащихся», молодые педагоги
просматривают видеофрагменты уроков, проведенные с использованием
компетентностного подхода.В процессе совместной работы, с опытными
наставниками,вырабатывается алгоритм построения технологической карты
учебного занятия с использованием компетентностного подхода.
В рамках работы Школы молодого учителя ежегодно проводится
неделя педагогического мастерства молодых специалистов, целью, которой
является обмен опытом, новыми приёмами и идеями. С целью выявления и
стимулированияформирования
профессиональной
и
гражданской
позициимолодых учителей, в районе проводятся конкурсы методических
разработок и педагогического эссе. В ходе проведения конкурса
педагогических эссе молодым специалистам,на выбор,предлагаются
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различные темы: «Я выбрал путь», «Мой первый урок». «Молодой педагог –
преимущества и трудности», «Я и мои ученики», «Я –молодой специалист»,
«Когда я вхожу в класс», «Учитель, который нашел во мне свое отражение»
и др.
Целенаправленная разностороння работа с молодыми специалистами
способствует: пополнению молодыми специалистами своих знаний;
формированию навыка осуществления глубокого и детального анализа
возникающих в работе с детьми трудностей; формированию гибкости
мышления, умению моделировать и прогнозировать воспитательнообразовательный процесс, раскрывать творческий потенциал.
Анализ работы районной школы молодого учителя, позволяет сделать
вывод, что комплекс методических мероприятий способствует успешной
социально-педагогической и личностной адаптации начинающих педагогов,
помогает им в преодолении возникающих трудностей, повышает уровень их
профессионализма, создаёт единое образовательное пространство для
опытных и молодых педагогов.
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МУЗЕЙНА-ПЕДАГАГІЧНЫ КОМПЛЕКС
«АДУКАЦЫЯ БРЭСТЧЫНЫ” Ў СІСТЭМЕ
ДАДАТКОВАЙ АДУКАЦЫІ І ПРАКТЫЧНАЙ ПАДРЫХТОЎКІ
ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАЎ
СТ. Р. РАЧЭЎСКІ,
ДУА “Брэсцкі абласны інстытут развіцця адукацыі”
У дадатковай адукацыі педагагічных работнікаў сёння справядліва
падымаецца пытанне аб узрастанні ролі практыкі, практычнай часткі
павышэння кваліфікацыі, што, відаць, трэба патлумачыць наступным:
- прабелы настаўніка ці выхавацеля ў педагагічнай тэорыі, у псіхолагапедагагічнай падрыхтоўцы (пры адкрытасці, лёгкай даступнасці
інфармацыйных крыніц, магчымасцях Інтэрнета) ліквідуюцца намнога
хутчэй, чым практычныя недапрацоўкі;
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- непасрэдная ж практыка, з аднаго боку, больш рухомая, насычаная
пошукам, творчасцю, выніковасцю, з другога – гэта сфера, абмежаваная
канкрэтнай адукацыйнай прасторай і асяроддзем, індывідуалізаваная, больш
замкнёная, і таму патрабуе адкрытасці, папулярызацыі. Можа, адсюль і
жаданне – асабліва пры запатрабаванасці кампетэнтнаснага падыходу паставіць педагагічную практыку на плоскасць, роўную тэарэтычнай
падрыхтоўцы. Нездарма ж педагагічная тэорыя няспынна насычаецца
дасягненнямі практыкі навучання і выхавання.
Практычная падрыхтоўка настаўніцтва ва ўмовах Брэсцкага абласнога
інстытута развіцця адукацыі сёння складваецца і паступова павялічваецца
так:
- вучэбна-праграмнай дакументацыяй для педагогаў ўсіх профіляў
прадугледжваецца практычная падрыхтоўка на базе адной з устаноў
адукацыі (пераважна – г.Брэста) па канкрэтнай праграме;
- кожнай праграмай і вучэбна-тэматычным планам павышэння
кваліфікацыі прадугледжаны і праводзяцца выкладчыкамі інстытута заняткі
практычнай накіраванасці;
- для пераважнай большасці груп слухачоў заняткі праводзяцца
вопытнымі настаўнікамі і выхавацелямі, што дабіліся значных вынікаў у
працы з дзецьмі;
- эфектыўная практыка акцэнтавана таксама галерэяй вопыту
“Эфектыўная адукацыя Брэсцкай вобласці”, яна абнаўляецца свежымі
матэрыяламі 1 раз у 2 гады і адкрытая для самастойнага вывучэння
матэрыялаў педагогамі, што павышаюць кваліфікацыю;
- у кожным заездзе на павышэнне кваліфікацыі для педагагічнай
аўдыторыі наладжана сустрэча з кіраўніцтвам адукацыі вобласці па
актуальных пытаннях развіцця адукацыйнай галіны;
- штогадова інстытутам рэалізуецца абласны план правядзення,
пераважна у практычнай форме, мерапрыемстваў дадатковай адукацыі
педагогаў на базе канкрэтных раёнаў і ўстаноў.
Патрабаванне
нарошчваць пласт практычнай падрыхтоўкі пры
павышэнні кваліфікацыі педагогаў прывяло кіраўніцтва інстытута да намеру і
рашэння больш прадуктыўна і мэтанакіравана выкарыстоўваць магчымасці
музейных матэрыялаў, у якіх таксама сканцэнтравана эфектыўная
адукацыйная практыка розных часоў, больш таго - вырысавалася канкрэтная
задача: з маленькага памяшкання пераўтварыць былы сціплы музей гісторыі
адукацыі Брэсцкай вобласці у музейна-педагагічны комплекс, на базе якога
можна было б праводзіць вучэбныя заняткі з педагагічнымі кадрамі. Сёння
існуючы комплекс цалкам займае адзін з паверхаў і мае ёмкую назву
“Адукацыя Брэстчыны”, за якой – і гісторыя, і старонкі пра развіццё адукацыі
на паўднёва-заходніх прыгранічных землях Беларусі.
Варта патлумачыць выбар віду музейнага новаўтварэння – “Музейнапедагагічны комплекс”. Справа ў тым, што на яго базе інстытуту ўдаецца
аказваць педагогам вобласці сапраўды комплекс адукацыйных паслуг:
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- тут настаўнікі, выхавацелі, кіраўнікі ўстаноў адукацыі знаёмяцца з
асноўнымі этапамі развіцця абласной адукацыйнай сістэмы на працягу 1000гадовай гісторыі і масавай школы ў гэтай сістэме: ад навучання дзетак пры
княскіх дварах і манастырах у XI стагоддзі – да сённяшніх школ, ліцэяў і
гімназій;
- педагагічным работнікам прапануецца спасцігнуць уклад многіх
мецэнатаў у асвету, адукацыю краю і яго люду на працягу некалькіх
стагоддзяў з кароткіх жыццяпісаў К.Лышчынскага, М. Чорнага, Т.Касцюшкі,
Л. Зізанія, А.Нарушэвіча, Н. Орды; рэдка хто з педагогаў да наведвання
комплексу добра знаёмы з фактам: Тадэвуш Касцюшка выехаў у Івердонію
(Італія) і дабіўся сустрэчы з Песталоцці, каб атрымаць ад знакамітага
педагога канкрэтныя парады наконт навучання дзяцей у сваіх уладаннях;
- толькі тут, падчас экскурсіі, можна пачуць пра ахвярныя ўчынкі педагогаў
Брэстчыны ў хвіліны цяжкіх ваенных выпрабаванняў (напрыклад,
выхавацеляў Паліны Грахольскай і Аляксандры Пачэрнікавай, былога
палоннага педагога вышэйшай школы Мікалая Фурсава, групы настаўнікаў,
што часова служылі ў Брэсцкай крэпасці і загінулі, адстойваючы рубяжы
Радзімы);
- толькі ў гэтым комплексе сучасным педагогам даецца магчымасць
ўбачыць кагорту ўстаноў адукацыі з больш як 300-гадовай гісторыяй,
перачытаць фрагменты гісторыі адукацыі ў кожным горадзе і раёне вобласці;
- менавіта тут (многімі педагогамі – упершыню) асэнсоўваецца
каштоўнасць вопыту звыш 300 педагагічных дынастый, на якія багата сістэма
адукацыі Брэстчыны;
- у комплексе, пра які гаворка, і толькі тут, сабрана і візуальна пададзена
зробленае для адукацыі адным педагагічным пакаленнем (ваеннага і
пасляваеннага часу), а таксама – дасягнутае ў разрэзах ”Адна школа”, “Адзін
клас”, “Адзін настаўнік”, “Адзін вучань”;
- у комплексе можна здабыць звесткі пра вынікі кіравання ў адукацыі
Брэсцкай вобласці: коратка ахарактарызаваны ўклад многіх кіраўнікоў
адукацыі ў гарадах і раёнах прыгранічнага краю; ёсць фотагалерэя,
прысвечаная міністрам адукацыі Беларусі, што нарадзіліся і вучыліся на
Брэстчыне; ёсць фотоагалерэя, прысвечаная пяці ўладальнікам тытула
“Настаўнік года Рэспублікі Беларусь”, якія сталі пераможцамі
Рэспубліканскага конкурсу, працуючы ў школах Брэсцкай вобласці; ёсць
што вывучыць, разглядаючы экспазіцыю “Плеяда першых: настаўнікіметадысты Брэскай вобласці”.
Безумоўна, што такім значным комплексам сабраных і аформленых
музейных матэрыялаў (усяго - 1524 экспанаты, асноўнага фонду – 552,
экспазіцый - 10) можна і варта ўздзейнічаць на свядомасць як сталых
прафесіяналаў, так і дэбютантаў педагагічнай справы, уплываць на
замацаванне ў педагагічных радах зместам, формай, вярбальнымі і
невярбальнымі сродкамі, надаваць педагагічным намерам эмацыянальны
зарад, арыентаваць на далейшае ўзвядзенне, “будаўніцтва” сябе ў прафесіі
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педагога, спрыяць магчымаму з’яўленню педагагічных ідэалаў. Якраз гэта і
робіцца на практычных занятках на базе комплекса, па выніках якіх відаць:
работнікі адукацыі (часта – упершыню, у чым прызнаюцца) пачынаюць
пачуваць свой канкрэтны ўдзел у вялікай, сацыяльна важкай справе
адукацыі, сваю педагагічную самасць.
Зараз музейна-педагагічны комплекс – гэта адно памяшканне-запаснік, у
якім былы дырэктар інстытута М.Я. Крашаніннікава з калегамі пачынала
збіральніцкую працу, і 3 калідорныя памяшканні, на базе якіх рэалізуецца
прынцып адкрытасці музейнага асяроддзя. Колькасць груп, што прашлі тут
навучанне па тэме “Гістарычныя карані і духоўна-маральныя асновы
адукацыі Брэсцкай вобласці”, 381, колькасць наведвальнікаў, што
фіксуецца з 2014 года, - 9536.
Бліжэйшыя планы функцыянавання комплексу накіраваны на прыцягненне
педагагічных класаў вобласці і студэнтаў педагагічных спецыяльнасцяў, на
папаўненне новай экспазіцыяй “Педагогі Брэстчыны – аўтары вучэбных
выданняў”, на магчымае прысвячэнне маладых педагогаў у спецыялістаў
адукацыі ў асяроддзі комплексу на першым годзе іх працы, і гэтыя планы
бачацца дасягальнымі.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКА
ЯК ФАКТОР УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Г. Є.ТРИГУБЕЦЬ,
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
За успішним розвитком кожної школи стоїть наполеглива праця цілої
команди людей: директор, педагогічні працівники, техперсонал, батьки та
учні. Найбільш відповідальною постаттю у цьому процесі є керівник закладу.
Директор сьогодні – це ефективний менеджер, харизматичний лідер, фаховий
психолог; має бути добре обізнаним у законодавстві та фінансах.
Законом України «Про освіту» передбачено формування стратегії
розвитку закладу освіти. Директорам шкіл доведеться вчититись, освоювати
нові знання, набувати нових компетенцій задля бачення перспективи
розвитку та довгострокової орієнтації закладу майбутнє.
Для керівника важливо усвідомити, що робота з розвитку школи
полягає у вмілому розподілі повноважень та відповідальності. Директор
відіграє ключову роль у розвитку своєї школи: ставлення до роботи,
дотримання моральних принципів, інші засоби – це те, що створює
позитивне середовище у школі. А це дозволяє забезпечити таку культуру
робочого процесу, де кожен учасник шкільної команди впливає на розвиток
школи.
Основним інструментом розвитку закладу загальної середньої освіти є
високопрофесійний персонал, адже розвиток кадрів – базовий засіб
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досягнення стратегічних цілей, найважливіший засіб підвищення цінності
людських ресурсів організації та забезпечення зростання її інтелектуальної
вартості; а проведення організаційних змін без професійного розвитку –
практично неможливе або може мати негативний ефект.
Професійний розвиток педагогічних кадрів варто розглядати з двох
позицій: з позиції людського фактора та з позиції формування і розвитку
кадрового потенціалу організації, що має бути відображено як у стратегії
розвитку закладу освіти, так і в річному плані. Зокрема, на рівні стратегії – це
поліпшення адаптаційних здібностей і розвиток інноваційних якостей, що
сприятиме розвитку потенціалу особистості, забезпеченню власної безпеки і
стабільності (працівник), розвитку кадрового потенціалу та команди як
аспекту групового управління (організація); на рівні операційної діяльності –
вдосконалення професійних знань і здібностей, традиційна робота з
педагогічними кадрами, їх навчання, що зумовить орієнтацію працівників на
особистісний професійний ріст та розвиток кадрів відповідно до змін
організації.
Якісне формулювання цілей професійного розвитку – ключовий фактор
для досягнення цілей розвитку освітньої організації та мотивації працівників,
тісно взаємопов’язане з діяльністю закладу освіти, інтересами педагогів та
досягненням якісних результатів.
Висхідна точка – оцінка, яка допоможе виявити проблемні
ділянки/зони і визначити конкретні цілі розвитку. Для визначення цілей
професійного розвитку використовують критерії SMART: S (specific – точні)
– Чи зрозуміло, чого я хочу досягти?; M(measurable – вимірювані) – Чи можу
я виміряти досягнутий результат?; A(ambitious – амбіційні) – Який
додатковий внесок принесе досягнення цієї цілі?; R(realistic – реалістичні) –
Чи є в мене достатньо ресурсів, знань та навичок, щоб досягти цілі?;
T(timebound – зафіксовані в часі) – До якого часу необхідно виконати цю
ціль?
Це
допоможе
укласти
план
персонального
професійного
розвитку/індивідуальний план розвитку, який відповідає на два основних
питання: Що саме необхідно розвивати для ефективного виконання своїх
обов’язків та подальшого професійного розвитку? та Як, тобто, які для
цього потрібні дії, яких особистих зусиль необхідно докласти, щоб
розвиватися
У Законі «Про освіту» окреслено вісім основних напрямків діяльності
керівника закладу освіти: організовує діяльність закладу освіти; вирішує
питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; призначає на
посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні
обов’язки; забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення
контролю за виконанням освітніх програм; забезпечує функціонування
внутрішньої системи забезпечення якості освіти; забезпечує умови для
здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю
закладу освіти; сприяє та створює умови для діяльності органів
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самоврядування закладу освіти; сприяє здоровому способу життя здобувачів
освіти та працівників закладу освіти.
Поява автономії у вирішенні академічних, організаційних, кадрових
питань є ще одним викликом для директора школи, як і певна фінансовогосподарча самостійність(складання кошторису, затвердження штатного
розпису), яка супроводжується запровадженням фінансової публічності,
прозорості та інформаційної відкритості.
Останнім часом проблему професійного розвитку керівника закладу
освітиактивно почалирозроблятинауковці на методологічному, теоретичному
та технологічномурівнях.
Важливу роль у професійному розвитку керівників закладів освіти
відіграють інститути післядипломної педагогічної освіти, адже фахову
(менеджерську) підготовку мають далеко не всі керівники закладів освіти.
КенРобінсон, всесвітньо відомий експерт у галузі освіти у своїй книзі
«Школа майбутнього» наголошує: «Досвідчений директор школи знає, що
його найважливіше завдання – не поліпшувати показники тестувань, а
сформувати спільноту, до якої увійдуть учні, вчителі, батьки й працівники
шкільної адміністрації, які працюватимуть гуртом заради спільної мети».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ
КАДРОВ ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Я.В. УГЛЯНИЦА,
ГУО «Брестский областной институт развития образования»
Управлять – значит вести других к успеху. Это не просто цитата, это
аксиома руководителя. В управлении образованием главной характеристикой
деятельности
руководителя
является
высокая
профессиональная
квалификация, которая проявляется в его способности эффективно решать
комплексные управленческие задачи, направленные на повышение качества
образовательного
процесса,
сохранение
и
укрепление
здоровья
обучающихся, их воспитание и разностороннее развитие.
Деятельность
учебно-методического
центра
(далее
УМЦ)
управленческой деятельности в образовании направлена на обеспечение
условий для формирования и развития управленческих компетенций
курируемых
категорий
руководящих
кадров,
повышение
их
общекультурного, методического уровня через систему повышения
квалификации,
дополнительного
образования
и
предоставление
качественных консалтинговых услуг.
Реализация этих целевых установок в системе образования Брестской
области
и в Брестском областном ИРО обеспечивается комплексом
следующих действий:
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 мотивация курируемых категорий руководящих кадров на освоение
теоретических знаний и современных практических подходов к обеспечению
качества образовательного процесса;
 содействие
формированию
инновационной
культуры
и
информационной грамотности управленческих кадров, внедрению в
практику управленческой деятельности современных идей и технологий;
 пропаганду эффективных практик методической работы с
руководящими кадрами.
Особое внимание в нашей области уделяется непосредственному
повышению квалификации как педагогов, так и руководителей учреждений
образования.
Ежегодно
курсовую
подготовку
(при
Академии
последипломного
образования
–
нашем
ведущем
учреждении
дополнительного образования педработников в г. Минске) проходят до 35%
руководящих работников образования области.
Непрерывное образование руководителей разного ранга в межкурсовой
период обеспечивается на базе ГУО «Брестский областной институт развития
образования» - через мероприятия дополнительного образования.
Актуальность
тематики
мероприятий
определяется
результатами
предварительного анкетирования.
Система
методической
работы
с
руководящими
кадрами
структурирована следующим образом:
а) для начальников и заместителей начальников районных и городских
отделов по образованию, совместно с главным управлением по образованию
Брестского облисполкома организована работа 2 выездных, постоянно
действующих, областных семинаров (2 раза в год для каждой категории).
При проведении семинарских занятий приоритетными являются
вопросы:
- деятельности региональных систем образования по реализации
государственной политики в области образования;
- формирования и развития профессиональных компетенций
современного руководителя;
- использования информационных ресурсов в управлении системой
образования;
- системной работы отделов образования по обеспечению
здоровьесберегающего
образовательного
процесса
на
основе
межведомственного взаимодействия и др.
б) для заведующих районных (городских) учебно-методических
кабинетов (далее - УМК) организована работа постоянно действующего
областного семинара (2 раза в год). Методическая учеба с заведующими
кабинетами дифференцирована. С учетом обновления их качественного
состава акцент, как правило, делается на организацию групповой
методической учебы с учетом реальных запросов, а также – на оказание
оперативной консультативной помощи. Содержание методической учебы с
заведующими УМК, не имеющими опыта работы, включает вопросы анализа
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и планирования деятельности кабинетов с учетом их статуса, новых
направлений деятельности и, следовательно, необходимости их грамотного
содержательного отражения в годовом плане, а также - осуществления
системного
информационно-аналитического
сопровождения.
Рассматриваются вопросы организации и проведения методических дней в
учреждениях образования, организации работы с педагогическими кадрами с
использованием возможностей современной информационной среды и др.
В целях консолидации работы ГУО «Брестский областной институт
развития образования» и районных (городских) учебно-методических
кабинетов создан областной методический совет, основной функцией
которого является мобильное информационно-аналитическое и методическое
обеспечение образования области. В состав областного методического
совета, наряду с представителями института, входят заведующие районными
(городскими) учебно-методическими кабинетами, учителя-методисты,
руководители методических формирований заместителей руководителей
учреждений образования. Заседания областного методического совета
проводятся как на базе ГУО «Брестский областной институт развития
образования», так и в выездном формате с целью изучения лучшего опыта
организации методической работы с кадрами. Результатом работы
областного методического совета являются разработки
тематических
методических рекомендаций; экспертиза направляемых в печатные издания
методических материалов из учреждений образования региона; отбор
материалов в галерею опыта педагогических работников «Эффективное
образование Брестской области» и др.
в) для руководителей методических формирований руководителей и
заместителей руководителей учреждений образования организуются
обучающие, инструктивные семинары, фестивали, семинары-тренинги,
семинары-практикумы и др. Дополнительное образование руководителей
методических формирований директоров учреждений общего среднего
образования и их заместителей по учебной работе направлено на
формирование у них ключевых управленческих компетенций, необходимых
для обеспечения высокого качества работы учреждений, на развитие их
деловой инициативы и творчества.
г) для руководителей учреждений образования проводятся: постоянно
действующий семинар, тематические e-mail-семинары, e-mail-консультации,
вебинары и др. В ходе семинаров для руководителей учреждений
образования области со стажем работы до 1 года рассматриваются вопросы,
возникающие в деятельности руководителя, который только начинает
приобретать управленческий опыт:
 нормативно-правовые основы управления учреждением образования;
 обеспечение оптимальных условий функционирования школы как
целостной социально-педагогической системы;
 руководство педагогическим коллективом и
организация работы
коллегиальных органов управления;
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 аттестация педагогических работников,
 формирование и развитие имиджа учреждения образования и др.
Одним из приоритетных направлений государственной кадровой
политики является создание действенного резерва руководящих кадров и
организация работы с ним. Высокие требования, предъявляемые к
профессионализму руководящих кадров, обусловливают необходимость
использования комплексной оценки профессионально-деловых и личностных
качеств лиц, рекомендуемых в резерв на определенную руководящую
должность.
Курсовая подготовка резерва руководящих кадров, осуществляемая на
базе института, позволяет слушателям приобретать теоретические и
специальные знания по выработке практических умений и навыков
руководства на уровне современных требований. У слушателей имеется
возможность пройти данный вид курсовой подготовки как очно, так и в
дистанционной форме.
Организационные формы методической работы с руководителями
динамичны. Они постоянно изменяются и обновляются в зависимости от
запроса, от имеющегося эффективного опыта практической деятельности и
активности руководящих работников образования. Формы проведения
межкурсовых мероприятий достаточно разнообразны: обобщающие
семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, e-mailсеминары, постоянно действующие семинары, областные методические
советы, творческие группы, исследовательские лаборатории, областные
выставки методической продукции и передового педагогического опыта;
научно-практические mail-конференции; конкурсы профессионального
мастерства и др.
Показатель удовлетворенности слушателей проведенными на базе
УМЦ мероприятиями (по результатам анализа анкетирования) составляет 96
– 99 %.
При УМЦ управленческой деятельности в образовании налажена
работа консультационного пункта, который позволяет организовать
информационно-методическое сопровождение курируемых категорий
руководящих работников, а также установить с ними обратную связь. За год
сотрудниками центра поводится порядка 200 консультаций (дистанционно и
с выездом в районы) по различной тематике.
В своей деятельности УМЦ, делая акцент на образовательный
маркетинг,
предлагает специалистам образования широкий спектр
обучающих (хозрасчетных) курсов, чтобы решать главную задачу –
повышение профессионального и социокультурного уровня руководителей.
Есть основания утверждать: сформировавшаяся в Брестском областном
ИРО система повышения квалификации предоставляет все необходимые
условия для самообразования и совершенствования профессионального
уровня руководителей образовательной отрасли.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ:
НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ТУРЕЦКО-БОЛГАРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
В. ВАВУЛИЧ,
Ровенский государственный гуманитарный университет
На протяжении более пяти веков Балканский полуостров был
"сердцем Османской империи". На Балканах до сих пор сохранились
последствия ее господства (в Боснии, на юге Болгарии, в Албании и
Косово). Согласно статистике агентства Туркстат, на Балканах
проживает около миллиона турок, а от 16 до 20 млн. жителей Турции
имеют балканские корни. Такой уровень межэтнического пересечения
усилил ощущение исторической ответственности. Наиболее остро эта
проблема воспринималась во времена правления Ататюрка
(Балканский пакт 1932 года). Вступление Турции в НАТО в 1952 году
привел к нарастанию напряженности между Турцией и балканскими
странами, но с приходом Р. Эрдогана к власти снова в регионе
наблюдается присутствие Турции.
Начиная с 1990-х годов стали налаживаться контакты с
мусульманской частью Балкан, что дополнялись активизацией
экономических отношений, а с конца 1990-х Балканы стали более чем
когда-либо приоритетным направлением политики для Анкары. Как
заявил министр иностранных дел Давидоглу, Турция является одной из
балканских стран, и по отношению к своим соседям она должна
осуществлять внешнюю политику, основанную на четырех принципах:
безопасность, политический диалог, экономическая интеграция и
сохранение мультиэтнических структур. Таким образом, определен
сценарий, учитывающий "общую судьбу турецкого и других народов,
объединенных Турецким наследием на полуострове" [1].
В октябре 2009 года на церемонии открытия в Сараево
международной конференции Ахмед Давидоглу назвал Балканы
"буферной геополитической зоной безопасности Турции". Численность
лиц турецкой национальности, живших и живущих на Балканах, и
людей из балканских стран, населяющих Турцию, - все это и
определяет то повышенное внимание Турции к политике региональной
безопасности, потому что любой кризис на Балканах мог бы отразиться
и на территориях по ту сторону проливов. Вот почему, осознавая свою
ответственность в отношении этой "буферной" зоны, Анкара в
последние двадцать лет увеличила свой военный потенциал, делая
вклад в инициативы, осуществляемые в этой зоне по стабилизации
этнических конфликтов. После заключения Дейтонских соглашений
турецкий военный контингент (1400 чел.) принял участие в SFOR.
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Турецкое присутствие на Балканах проявляется в "миссии Альба" в
Албании, Македонии и Косово, где Турция открывает школы и военные
академии, поддерживая образование и военную подготовку албанских и
боснийских офицеров. Будучи членом НАТО, Турция очень заинтересована
во вступлении Западных Балкан в Северо-Атлантический пакт. Она
инвестирует в "буферной" зоне в культуру и образование, приветствует
создание начальных и средних школ в мусульманских районах, участвует в
восстановлении архитектурного наследия Османской империи и
строительстве новых мечетей [1].
Проникновение smart power - пока еще не очень заметное явление, но
оно постепенно создает на Балканах новую ориентацию, сглаживает
воспоминания о наследстве тяжкого османского ига, а в целом все это
облегчает проникновение Турции в политику Балкан.
Сначала турецкое проникновение распространялось на Македонию и
Болгарию. С 2005 года стали заметны попытки влиять на Сербию с помощью
инвестиций (только в 2010 году сербы получили 30 млн. Евро.). Босния,
Албания и Косово - главные объекты распространения турецкого влияния, в
том числе и в сфере торговли. После создания зоны свободной торговли и
открытия соответствующих рынков в мусульманских зонах Боснии экспорт
Турции вырос с 28 млн. дол. в 2001 до 224 млн. в 2010 году [4].
Сегодня 75% албанцев относятся к своим "братьям по вере" как к
дружественной стране; Турция же считает Албанию своим стратегическим
партнером в деле достижения длительной стабильности на Балканах. Цель
Анкары - не только проникать в "мусульманские Балканы", но также влиять и
на Македонию, Черногорию, Сербию и Хорватию, в которых доля
мусульманского населения составляет соответственно 33,3%, 17,7%, 3,2%, 1,
3% [2]. Из всех этих стран Македония была исторически наиболее привязана
к Османской империи. К тому же Мустафа Кемаль Ататюрк родился в
Греции в македонской семье, там же он получил высшее военное
образование, а 6 млн. турок имеют македонские корни [2].
Но Турция не может претендовать на преимущественные позиции,
поскольку США и НАТО этого не допустят. Более того - расширение
"османского" присутствия на Балканах должна учитывать интересы
Евросоюза, на который ориентируются правительства большинства
западнобалканских стран. Поэтому Турция предпочитает завоевывать свои
позиции посредством предоставления инвестиций и расширения торговых
обменов [1].
После натовских бомбардировок в 1999 году отношения Турции с
Сербией были заморожены и снова ухудшились, особенно после того, как
Турция вынуждена была под давлением признать независимость Косово. В
октябре 2009 года были налажены коммерческие связи с Сербией. После
визита в Белград торговой делегации Турции подписаны соглашения о
финансировании проектов в области инфраструктуры.
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За последнее десятилетие отношения Турции с регионом
Западных Балкан существенно расширились, прежде всего - в сфере
экономических обменов. Общий объем инвестиций вырос на 530%,
торговый оборот - на 535% [2].
В соответствии с этим постепенно улучшаются и политические
отношения. Таким образом, smart power действует в соответствии с
основными принципами турецкой внешней политики "ноль проблем с
соседями". Экономический аспект политики Турции со странами
Западных Балкан стал важной частью ее нынешней "углубленной
стратегии" в качестве основного принципа внешней политики.
Для современной внешней политики Турции Балканский
полуостров является приоритетным регионом. В основе этой политики
лежит идеология неоосманизма. Глава турецкого правительства Реджеп
Тайип Эрдоган заявил, что Фракия, историческая и географическая
область на Балканском полуострове, которая в настоящее время
разделена между Турцией, Грецией и Болгарией, это «один флаг, один
народ, одно государство». Эрдоган уточнил, какая часть Балкан
исторически принадлежит Турции. По его мнению, это часть
Македонии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, а также Западная
Фракия [1].
Анкара довольно успешно возвращается на Балканы, причем все
это происходит при попустительстве и даже содействии балканских
стран. В некотором отношении это повторение уже пройденного
исторического пути. Глава турецкого правительства также сообщил,
что Турция будет продолжать инвестиции во Фракию, работать по
направлениям, которые, прежде всего, связаны с изучением турецкого
языка, культуры и поддержки культовых сооружений. Заявление
Эрдогана вызвало гневную реакцию греческих и болгарских
политиков. Внешнеполитическое ведомство Болгарии заявило, что
меседж турецкого премьер-министра «не способствует развитию
двустороннего диалога», направленного на решение спорных проблем.
Балканы пытаются раздробить и позлотить, и этот процесс развивается.
Балканские страны становятся сферой осуществления западного и
исламского проектов [3].
В рамках концепции неоосманизма Турция пытается
доминировать на Балканах. Балканские страны плотно входят в график
внешнеполитических визитов первых лиц Турции. Турция отменила
или облегчила визовый режим с рядом стран балканского региона Албанией, Македонией, Черногорией, Боснией и Герцеговиной и
Хорватией. Кроме того, Турция активно пытается вмешаться в решение
конфликтных ситуаций в регионе, стать посредником. Так, Анкара
успешно включилась в мирный переговорный процесс между Сербией,
Хорватией и Боснией и Герцеговиной. Одновременно Анкара взяла на
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себя роль посредника между Евросоюзом и странами балканского региона
[5].
Турция является проводником евроинтеграции и более тесной
интеграции балканских государств в структуры ЕС и НАТО. Местных
политиков активно включают в различные интеграционные программы. По
наиболее важным вопросам, вроде транзита грузов в Европу через Балканы,
энергетического сотрудничества, совместного освоения природных ресурсов
и полезных ископаемых, создаются наднациональные структуры. Можно
предположить, что в будущем возможно и усиление военного аспекта
балканской политики Анкары. Турция уже участвовала в совместных с
НАТО операциях на территории бывшей Югославии, поддерживала
боснийских мусульман, косовских албанцев, стала одной из первых стран,
признавших независимость Косово. Турция активно привлекает государства
региона в военные программы Североатлантического альянса. В частности,
идет выработка общей стратегии действий в регионе.
Местные вооруженные силы реорганизуются по стандартам НАТО с
помощью турецких советников. Одновременно в турецких военных
училищах проводятся курсы изучения сербского, хорватского и албанского
языка. Особенно интенсивно развиваются военные связи с Албанией, которая
в 2009 году стала членом НАТО [1].
В рамках развития экономических отношений развивается торговоэкономическое сотрудничество, идет скупка недвижимости, турецкие фирмы
получают подряды на строительство стратегически важных объектов в
регионе. Турецкие товары быстро освоили регион, и баланс внешней
торговли складывается в пользу Турции.
В культурно-религиозном и научно-образовательном направлении
Турция финансирует исламские религиозные движения, в том числе
радикальне. Анкара выступает за «возрождение» ислама в регионе.
Финансируется массовое строительство мечетей в Боснии и Герцеговине, в
сербской области Рашка (Санджак), где ускоренными темпами формируется
новый мусульманский анклав. Одновременно создаются научноаналитические, культурные организации для изучения прошлого и будущего
Балкан - вроде Балканского института тюркологических исследований в
Призрене. На постоянной основе организуются дискуссионные площадки для
экспертного обмена мнениями. Так, ежегодно работает Международный
балканский конгресс [2].
Много внимания уделяется сотрудничеству в области науки и
образования, медицины, благотворительности. Создаются совместные
учебники истории с Македонией, Албанией, Боснией и Герцеговиной. Идет
создание сети совместных университетов и школ, происходит обмен
студентами и научно-педагогическими кадрами. Турки финансируют
создание международных школ и университетов, в которых превалируют
западные стандарты образования. Таким образом, происходит интеграция
местной молодежи в западную структуру образования.
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Сами по себе отдельные элементы политики проникновения
исламского проекта на Балканах не кажутся опасными и даже полезны
для экономики, культурно-образовательной сферы региона. Молодежь
получает образование, строятся предприятия, школы, культурные и
религиозные объекты, развивается инфраструктура балканских
государств. Однако в целом все это нацеливает на мысли об утрате
позиций христианства и славянства в регионе в перспективе. Западный
и исламский проекты активно колонизируют Балканы, перестраивая их
под свои нужды. Важным фактором вмешательства Турции в их дела
стало наличие конфликтов с соседями: в Албании конфликт с Грецией
(через спорные шельфовые зоны), в Косово - с Сербией, в Боснии и
Герцеговины - с Сербией и Хорватией [2].
Сербия и Черногория - исторические противники, поэтому с
ними отношения противоречивы. Многие сербы и черногорцы
подозрительно относятся к турецкой экспансии. Турция активно
пытается закрепиться в этих государствах. Так, в 2011 году на юге
Сербии в Санджае был создан торгово-экономический центр с жилыми
и административными кварталами, а также с зоной свободной торговли
общей стоимостью в 1,6 млрд. евро (85% средств выделяла Турция, а
15% - Сербия). В Санджаке на турецкие средства построена
автомобильная магистраль. Глава турецкого МИД Давутоглу уже
открыто предлагал «посредничество в урегулировании проблем
Санджака». В 2012 году сербские власти продемонстрировала курс на
особые отношения с Турцией. Главные оппоненты Турции в регионе Болгария и Греция, наиболее целостные государства на Балканах.
Остальные раздроблены, враждуют между собой, имея слабую
экономику и такие же вооруженные силы. Дехристианизация и
деславянизация региона полностью вписываются в планы хозяев
западного мира [2].
Исходя из вышесказанного, новую позицию и формат отношений
Турции с международным сообществом можно определить как
логическую и целесообразную. Современная внешнеполитическая
парадигма направлена на усиление лидерских позиций прежде всего в
территориально близких регионах, родственных культурно и
религиозно. Новая администрация Эрдогана сделала своевременный
выбор в пользу этих направлений, где политика страны является
желанной, а основа для ее реализации благоприятна. Учитывая рост
экономического потенциала страны, можно сделать прогноз, что
правительство успешно будет продолжать политику на Балканах, где
Турция будет играть ведущую роль лидера, центра и примера для
других.
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