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І РОЗДІЛ.  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ

В статье рассмотрен проект административно-правового регулирования дифференцированного об-
разования в Украине для поддержки способностей учеников в пределах и за пределами учебного заведения. 
Отстаивается мнение, что кроме учебных заведений, предоставлять образовательные услуги частично 
могут и другие предприятия, учреждения, организации в пределах сферы своей деятельности. В связи с 
этим предлагается проект правового регулирования этих вопросов.

Ключевые слова: дифференцированное образование, способности, ученик, закон.
The article discusses the project of administrative and legal regulation of the differentiated education in 

Ukraine to support the abilities of students within and outside the school. Maintains that in addition to educa-
tional institutions provide educational services can enterprises, institutions and organizations within the scope of 
its activities. It is proposed the legal regulation of this issues.
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Сприяння професійній орієнтації, професійному розвитку має постати одним із клю-
чових питань для суспільства в цілому та освіти зокрема, адже це запорука благополучного 
входження (невідставання) суспільства у «високопрофесійну», «компетентнісну» соціальну 
дійсність. Таке положення – це резюме правильної постановки освітнього питання. У чому ж 
воно полягає?

У Конституції України закріплено право кожного на освіту [1], а освіта містить комп-
лекс надання (освітніх) послуг, необхідних кожній людині, яка реалізує своє право на освіту. 
Освітні послуги мають сприяти розвитку особистості (що, до речі, також є конституційним 
правом [1]). Необхідно зазначити, що якщо надаються освітні послуги, то існують освітні по-
треби, які ці послуги мають задовольняти. 

Необхідно наголосити, що не послуга визначає потребу, а, навпаки. Людина не оби-
рає освітні послуги, оскільки це їй не потрібно. Вона обирає лише ті, які відповідають її  
здібностям, сильним сторонам. Таким чином, робимо висновок, що освітні потреби пов’язані 
з розвитком здібностей, а освітні послуги повинні сприяти цьому. Таку логіку розуміння про-
цесу потрібно перенести і на юридичне тлумачення права на освіту, як права на освіту від-
повідно до здібностей. Очевидним є те, що підтримка та розвиток здібностей, обдарованості 
особистості безпосередньо впливає на адекватний (нахилам та здібностям) вибір професії.

Отже, за змістом освіта обов’язково має бути диференційованою, здатною виявляти (а 
не просто встановлювати) і задовольняти дійсні освітні потреби особистості. Такий підхід до 
освіти і до права на освіту закріплюється у законодавстві практично в усіх розвинених краї-
нах. Диференційований підхід до освіти давно є ознакою прогресивності освіти у державах 
Євросоюзу [2; 3; 4]. Запровадження цього підходу означає системні зміни в освітній сфері, її 
перебудову і адміністративно-правові зміни, як підставу для подальших освітніх новацій.
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У нашій статті ми розглянемо проекти адміністративно-правових змін у вітчизняній 
освіті в напрямі більшої диференціації, як у межах навчального закладу, так і поза ним.

На нашу думку, в Україні необхідно розробити та прийняти принципово новий освітній 
закон, який би на системному рівні впроваджував механізми виявлення та підтримки силь-
них сторін учнів (розвивав обдарованість). Такі механізми на законодавчому рівні закріплено 
у багатьох країнах Євросоюзу, США, Канади [5; 6; 7]. Такі зміни мають бути відображені в 
законодавстві, тому що: по-перше, вони мають суттєво змінити розуміння освіти і навчально-
виховного процесу; по-друге, вони повинні мати загальнодержавний характер. Ми вважаємо, 
що такий закон повинен здійснити повноцінну освітню реформу у середній освіті.

Отже, з’ясуємо, які впровадження має закріпити законодавчий акт про диференційовану освіту.
1. Спеціалізовані освітні програми з підтримки обдарованості.
Закон має запровадити необхідність розроблення для основних навчальних дисциплін та 

вікових категорій дітей спеціалізованих освітніх програм, що мають відрізнятися від загаль-
них навчальних програм спрямованістю на розвиток здібностей з конкретного навчального 
предмету. Законодавчий акт має регулювати встановлення загальних вимог до таких програм 
(необхідні структурні складові, що містяться у програмі та процесуальні питання пов’язані з 
її реалізацією), а також порядок їх затвердження. Необхідно розробити та прийняти окреме 
положення про спеціалізовані освітні програми, де б визначались державні стандарти щодо 
таких програм, а також відповідні процедурні аспекти пов’язані з їх впровадженням (встанов-
лення відповідальних суб’єктів).

2. Система підготовки фахівців для роботи з дітьми за спеціалізованими освітніми 
програмами. 

Закон має передбачати створення та впровадження системи підготовки спеціалістів з ди-
ференційованої освіти. Також необхідним є створення науково-методичного центру, наприк-
лад, на базі Інституту обдарованої дитини НАПН України. Така необхідність пов’язана з 
новизною цього питання, а тому, окрім встановлення адміністративних функцій, необхідно 
розв’язати питання забезпечення необхідними матеріалами для навчання (інструментарієм). 
Система підготовки фахівців повинна містити наступне: по-перше, створення відповідних 
спеціальностей для первісної підготовки у педагогічних ВНЗ; по-друге, організацію діяль-
ності у закладах післядипломної освіти; по-третє, організацію органами управління освіти, 
а також керівництвом навчальних закладів різних заходів із підвищення кваліфікації. Система 
підготовки фахівців має обов’язково бути формалізована, а тому закон повинен закріплювати 
видання вчителям, які пройшли підвищення кваліфікації, відповідного документа державно-
го зразка, що надає право працювати з дітьми за спеціалізованими освітніми програмами.

3. Система ідентифікації здібностей.
Одним із ключових механізмів диференційованої освіти для створення можливості об-

рання учнем майбутньої професії відповідно до здібностей, є ідентифікація цих здібностей. 
Це процес виявлення учнів, які можуть навчатися за спеціалізованими освітніми програма-
ми. Закон має передбачати розроблення та впровадження тестування (чи інших інструментів 
виявлення нахилів, здібностей), за допомогою якого можливе здійснення відбору учнів для 
навчання за спеціалізованими освітніми програмами. Система ідентифікації має діяти на те-
риторії всієї України, а тому, необхідним є розроблення організаційно-адміністративного ас-
пекту: формування у кожній області спеціальних комісій, які мають у встановленому законом 
порядку та у визначений термін здійснювати виявлення здібностей учнів. В цілому систе-
ма ідентифікації має містити наступне: кожен учень має право пройти процедуру виявлення 
здібностей, якщо його батьки подали відповідну заяву; за результатами проведених заходів 
складається рейтинговий список дітей. які можуть навчатися за спеціалізованими освітніми 
програмами на безоплатній чи платній основі. Таким чином, буде забезпечуватись також  пи-
тання «самофінансування» системи диференційованої освіти за рахунок можливості укладан-
ня контрактів на надання платних спеціалізованих освітніх послуг.
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4. Планування навчально-виховного процесу.
Після виявлення та залучення учня до навчання за спеціалізованою освітньою про-

грамою, постає необхідність планування навчально-виховного процесу та правового регу-
лювання цього питання. Це законодавче встановлення вимог щодо розроблення та затвер-
дження типових диференційованих (групових) та індивідуальних навчальних планів для 
здібних учнів, встановлення інваріантної та варіативної частини планування навчально- 
виховного процесу. Законодавчо має визначатися структура планування: пункти, що обов’язково 
мають містити диференційований та індивідуальний навчальні плани. Це має забезпечити сис-
темність та універсальність процесу планування. Має також передбачатись відповідальність 
вчителя, який надає спеціалізовані освітні послуги, за виконання навчального плану, що може 
бути оформлено у вигляді звітування ним про виконання учнем навчального плану.

5. Підтримка учнів після закінчення навчання за спеціалізованою освітньою програмою 
і навчального закладу взагалі. 

Необхідно врегулювати питання можливості укладання угод між ЗНЗ, що реалізує  
спеціалізовані освітні програми та іншими підприємствами, установами, організаціями про 
співпрацю і підтримку здібних дітей. Таким чином, має розв’язатися питання надання гаран-
тій обдарованим учням у тому, що вони у подальшому зможуть розвивати власні здібності.

6. Координування системи диференційованої освіти.
Питання координації пов’язано з можливими численними впровадженнями освітніх но-

вацій у системі освіти. Тому особливо на початковому етапі необхідна установа, що могла б 
забезпечити реалізацію цих новацій за допомогою надання підтримки навчальним закладам 
з реалізації спеціалізованих освітніх програм. На нашу думку, необхідно запровадити на базі 
науково-дослідної установи (наприклад – Інституту обдарованої дитини) «координаційний 
центр», що стане суб’єктом, який має забезпечити належне функціонування системи диферен-
ційованої освіти (науково-методичне забезпечення, розв’язання питання підготовки фахівців, 
видання їм документів, що засвідчують кваліфікацію, формування комісій з виявлення здібних 
учнів, впровадження науково-педагогічних новацій у систему диференційованої освіти тощо). 

7. Адміністративні впровадження.
Для таких масштабних системних оновлень необхідними є зміни адміністративного 

характеру. Серед них можна назвати закріплення додаткової функції за адміністративними 
органами та призначення відповідальних осіб. Таким чином, законодавство має передбача-
ти створення структурних підрозділів (посад) з питань диференційованої освіти у системі 
центральних та місцевих органів управління освітою та у ЗНЗ (рад з підтримки обдарованих 
учнів), які надають освітні послуги обдарованим учням. Основними функціями цих підрозді-
лів мають бути: нагляд та контроль за належним функціонуванням системи диференційованої 
освіти і видання необхідних підзаконних нормативно-правових актів, що потрібні для кращо-
го регулювання цього питання. 

Резюмуючи вищесказане, потрібно описати те, як має виглядати система підтримки об-
дарованості в Україні. Передусім мають впроваджуватися структурні підрозділи та посади 
в органах управління освіти та навчальних закладах, що надають спеціалізовані освітні по-
слуги з питань підтримки обдарованих учнів; у кожному регіоні організовуються ради з іден-
тифікації обдарованих учнів, які здійснюють відповідну процедуру щороку. Після отримання 
заяви батьків учня долучають до проходження процедури ідентифікації. За результатами тес-
тування (та інших заходів) складають рейтинги учнів, які можуть навчатись за спеціалізова-
ною освітньою програмою на безоплатній та платній основі. Наступним кроком є зарахуван-
ня учня до спеціалізованої освітньої програми. Навчальну діяльність з учнями здійснюють 
фахівці, які мають право працювати з обдарованими учнями, тобто мають відповідний ди-
плом (вища освіта) чи інший документ, що підтверджує їхню кваліфікацію (післядиплом-
на освіта). Початковим кроком є складання диференційованих (групових) та індивідуальних  
(у випадках, коли це дійсно потрібно) навчальних планів. Потім такі плани затверджують  



9

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

відповідним шкільним органом, після чого за ними здійснюється навчання. Визначається звітний  
період щодо підведення підсумків успішності учня та з’ясування питання про продовження 
(чи відрахування) навчання за програмою. Учню, який успішно пройшов навчання за спеціа-
лізованою освітньою програмою, видають відповідний документ державного зразка. Також 
законодавством може бути встановлено окремі можливості щодо вступу таких дітей до ВНЗ.

Таким чином, ми коротко розглянули те, як, на нашу думку, має виглядати система ди-
ференційованої освіти в Україні в адміністративно-правовому вимірі. Така система класично 
бере за основу принцип «навчального закладу». Ми вважаємо, що такий механізм підтримки 
може бути ефективний, тому що він не вичерпує «освітні можливості» нашого суспільства. 
На прикладі провідних країн світу, ми маємо можливість розширити горизонти освіти за межі 
навчального закладу. Основна ідея такого підходу полягає в тому, що крім навчальних закладів, 
надавати освітні послуги частково можуть й інші організації, установи у межах сфери означе-
ної діяльності, і, безумовно, такі можливості потрібно використовувати. Такі механізми можуть 
бути впроваджено в Україні, зважаючи, що на локальному рівні (співпраця ЗНЗ з різними ор-
ганізаціями) вони вже існують і функціонують. Для того, щоб це отримало загальнодержавний 
системний характер необхідно розробити та прийняти нормативно-правовий документ, що ре-
гулював би поведінку суб’єктів з цього питання. Викладемо бачення змісту такого документу.

Орієнтовна назва: «Про освітньо-наукову діяльність обдарованих учнів поза загально-
освітнім навчальним закладом».

Такий документ має дати відповіді на такі питання та визначити певні положення:
 – можливість надання освітніх послуг учням поза навчальним закладом:
 – правові підстави освітньо-наукової співпраці;
 – суб’єкти, які можуть бути залучені до цього процесу, їх правовий статус;
 – планування освітньо-наукової діяльності з дітьми;
 – зміст навчально-виховної діяльності з дітьми.

Освітньо-наукова співпраця ЗНЗ з підприємством, установою, організацією передбачає 
залучення учнів до сфери діяльності, якою вона займається. Така взаємодія відбувається за 
допомогою надання учням комплексу освітніх послуг з боку підприємства, установи, органі-
зації. Організація такої співпраці має вказувати на вектор розвитку освітньої сфери у напря-
мі диференціації. Надання таких освітніх послуг покликано сприяти професійній орієнтації 
учнів. Така освітньо-наукова співпраця дозволяє чітко визначити суспільний запит на певні 
професії та здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів з юного віку.

Така співпраця є угодою між навчальним закладом і підприємством, установою, орга-
нізацією, тому очевидним виглядає передбачення положенням необхідності укладання до-
говору «Про освітньо-наукову співпрацю». Окрема декларація такого договору зумовлена 
тим, що це міжгалузеві відносини, що потребують правової конкретизації, оскільки суто 
цивільного права тут очевидно недостатньо. Таким чином, договір «Про освітньо-наукову 
співпрацю» це договір, що укладається між ЗНЗ та підприємством, установою, організацією 
для залучення здібних учнів до певного виду діяльності. Відповідно до такого документу, 
підприємство, установа, організація надає учням, які пройшли необхідний відбір, комплекс 
освітньо-наукових послуг, пов’язаних зі сферою їхньої діяльності. Отже, ми з’ясували зміст 
та суб’єктний склад суспільних відноси: з одного боку, це навчальний заклад, з іншого – під-
приємства, науково-дослідні та освітні установи, громадські організації тощо, які мають змо-
гу надавати освітні послуги, третьою стороною цих цивільно-правових відносин постають 
учні та їхні батьки. У випадку, коли сторони погоджуються на співпрацю, вони укладають  
вищезгаданий договір.

Договір про освітньо-наукову співпрацю має відповідати певній структурі:
 – сторони, між якими укладається договір;
 – завдання, що ставляться при здійсненні навчально-виховної діяльності з учнями на 

підприємстві, установі, організації;
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 – зміст освітньо-наукової діяльності (який мають виконувати сторони за реалізації 
договору);

 – планування освітньо-наукової співпраці (перед початком проведення освіньо-наукової 
діяльності з дітьми необхідно розробити та погодити план такої діяльності);

 – права та обов’язки сторін (які пов’язані з дотриманням освітніх норм та принципів, 
заохоченням учнів, виданням документів щодо діяльності учня у цій організації, науково-ме-
тодичним забезпеченням такої діяльності, а також консультативною роботою з боку навчаль-
ного закладу);

 – терміни угоди про співпрацю;
 – відповідальність сторін.

Також положення має передбачати види робіт, що можуть здійснюватися з учнями. На-
приклад, освітня, науково-дослідна та практична діяльність, залежно від виду діяльності 
суб’єкта, з яким навчальний заклад укладає договір.

Ми вважаємо, що такі механізми зможуть працювати, адже вони не потребують бю-
джетних витрат і суттєвих структурних змін. Правове регулювання такої діяльності покли-
кано її уніфікувати, поширити на території України, а також використовувати величезний 
освітній ресурс, що здатен суттєво вплинути на якість освіти і зробити цю сферу дійсно  
«суспільною» справою.

Таким чином, якщо українська освіта має розвиватись європейським шляхом, то необ-
хідно починати диференціацію. Причому, ця диференціація має розповсюджуватись, як на 
професійну освіту, що здійснюється у навчальних закладах за спеціалізованими навчальними 
програмами, так і поза межами навчального закладу, за допомогою залучення професійних 
ресурсів різних підприємств, установ, організацій, що мають право надавати освітні послуги.  

Використані літературні джерела
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Текст] // Відомості Верховної Ради Украї-

ни (ВВР). – 1996. – № 30.  – С. 141.  
2. Zirkel, P. A. The law on gifted education. Storrs, CT: National Research Center on the Gifted and 

Talented [Electronic resource]. – 2003. – Access Mode: http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt.html. – Title 
screen. 

3. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397; K. u. 
U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2006 (GBl. S. 378; K. u. U. 2007 S. 38).

4. Former U. S. Commissioner of Education Sidney P. Marland, Report to Congress august [Electronic 
resource]. – 1971. – Access Mode: http://www.cec.sped.org. – Title screen.

5. Begabtenförderung; Kreisarbeitsgemeinschaften in Sachsen-Anhalt RdErl. des MK vom 18.10.2004-
24-83 011 Bezug: RdErl. des MK vom 10. 4. 2002 (SVBl. LSA S. 168).

6. The Education Act on Special Education / Ontario, Canada // [Electronic resource]. − Access Mode:  
www.e-laws.gov.on.ca. – Title screen.

7. Georgia Board of Education, State Education Rules 160-4-2-.38 Education program for gifted 
students [Electronic resource]. − Access Mode: http://www.gadoe.org. – Title screen.

Bibliography
1. Konstytutsiia Ukrаiny vid 28.06.1996 № 254k/96-VR [Tekst] // Vidomosti Verkhovnoi Rаdy Ukrаiny 

(VVR), − 1996. − № 30. − S. 141.
2. Zirkel, P. A. The law on gifted education. Storrs, CT: National Research Center on the Gifted 

and Talented [Electronic resource]. – 2003. – Access Mode: http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt.html. –  
Title screen. 

3. Schulgesetz für Baden-Württemberg (SchG) in der Fassung vom 1. August 1983 (GBl. S. 397; K. u. 
U. S. 584), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2006 (GBl. S. 378; K. u. U. 2007 S. 38).



11

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА»

4. Former U. S. Commissioner of Education Sidney P. Marland, Report to Congress august [Electronic 
resource]. – 1971. – Access Mode: http://www.cec.sped.org. – Title screen.

5. Begabtenförderung; Kreisarbeitsgemeinschaften in Sachsen-Anhalt RdErl. des MK vom 18.10.2004-
24-83 011 Bezug: RdErl. des MK vom 10. 4. 2002 (SVBl. LSA S. 168).

6. The Education Act on Special Education / Ontario, Canada // [Electronic resource]. − Access Mode:   
www.e-laws.gov.on.ca. – Title screen.

7. Georgia Board of Education, State Education Rules 160-4-2-.38 Education program for gifted 
students [Electronic resource]. − Access Mode: http://www.gadoe.org. – Title screen.


