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На зазначений у назві статті історичний період припадає діяльність 

міністра освіти України (18 листопада 1994 р. – 14 січня 1999 р.) Михайла 
Захаровича Згуровського, який обійняв цю посаду вже як відомий учений у 
галузі теорії системного аналізу [15].  Його внесок у розвиток освітньої галузі 
характеризують як початок «системних реформ» [2, с.64-65], однак згадують 
при цьому переважно галузь вищої освіти. Академік НАПН України, філософ 
В.Андрущенко вважає, що з 1995 р. в Україні розпочався другий етап 
розвитку освітньої політики, для якого характерним стало співробітництво 
Міністерства з Академією педагогічних наук України [1, с.16]. 

 Метою нашого дослідження стало визначення внеску М.Згуровського у 
розвиток шкільної освітньої політики. Встановлено, що одним з  
найвагомішим  у діяльності Міністерства освіти під його керівництвом стало 
розроблення (і згодом прийняття) Закону України «Про професійну 
(професійно-технічну) освіту» (1998). До мети здійснення профтехосвіти 
увійшла теза про забезпечення «громадянам України, у тому числі особам з 
особливими освітніми потребами, а також іноземцям та особам без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, права на 
здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до їх 
покликань, інтересів і здібностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації» 
[4], що безперечно свідчить про узасаднення особистісного підходу в 
середній професійній освіті, про продовження реалізації принципу гуманізації 
освіти.  

Водночас з’ясовано, що у роки роботи міністра М.Згуровського істотної 
модернізації зазнала й організація навчального процесу в середній школі та 
зміст шкільної освіти. Для  забезпечення індивідуального розвитку школярів до 
навчальних планів було введено варіативний складник. Надзвичайно плідним 
видався 1995 р.,  протягом якого Міністерством освіти України було 
розроблено низку концепцій, пов’язаних з навчанням окремих шкільних 
предметів («Концепція безперервної базової хімічної освіти» [6]; «Концепція 
безперервної біологічної освіти»  [7, 3-5]; “Концепція безперервної історичної 
освіти в Україні» [там само, с.6-8] «Концепція шкільної математичної освіти» 
[9], якими передбачалися інваріантна (базисна) та варіативна частини 
навчального плану; забезпечення на різних ступенях навчання рівневої та 
профільної диференціації навчально-виховного процесу на основі базового 
змісту освіти; модульний принцип добору змісту; широка варіативність 
навчальних планів і навчальних програм, можливість використання 
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різнорівневих програми для навчальних закладів різного типу; забезпечення 
диференційованого навчання учнів при використанні форм і методів 
організації навчально-виховного процесу.  

Подальшого розвитку в шкільній освітній політиці України набуло 
піклування про обдарованих дітей і молодь. Так, рішенням колегії Міністерства 
освіти України № 9/5-4 від 26.06.1996 р. було затверджено «Концепцію 
становлення мережі середніх закладів освіти для розвитку творчої 
обдарованості» [12], в якій визначалися оптимальні норми кількості 
навчальних закладів для обдарованих дітей та алгоритм їх створення . 

Наголосимо, що було також продовжено роботу з відродження історико-
культурних традицій українського козацтва [8], підтримки руху учнівської 
молоді «Моя земля – земля моїх батьків» [5]. 

Важливо відмітити й започаткування Міністерством у 1995 р. 
всеукраїнського конкурсу «Учитель року» [13], який цілеспрямовано 
проводили протягом 1995-1998 навчальних років [11]. До спроби підняти 
соціальну важливість учительської професії відносимо й затвердження 
цільової комплексної програми «Вчитель»  [10].  

З документів Міністерства постає й продовження орієнтації на 
розширення психологізації середньої освіти як вияву її реальної гуманізації, 
про що свідчить створення у 1998 р. Українського науково-методичного 
центру практичної психології і соціальної роботи [14]. 

До нових тенденцій в освітній політиці, у тому числі й шкільній, 
відносимо посилення уваги до інформатизації освіти, чому сприяв Закон 
України «Про Концепцію національної програми інформатизації» від 4 лютого 
1998 року № 75/98-ВР [3], в якому підкреслювалося, що створення глобальної 
комп'ютерної мережі освіти та науки, як першочергове завдання 
інформатизації освіти, повинно стимулювати розвиток системи 
індивідуального безперервного навчання на основі інтелектуальних 
комп'ютерних і дистанційних технологій. Відповідно до цього закону в 
«Комплексному плані заходів щодо розвитку загальної середньої освіти в 
1999-2012 роках» (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 
березня 1999 р. № 348) зазначена необхідність створення умов для 
оволодіння персональним комп'ютером кожним випускником загальноосвітніх 
навчальних закладів (2007-2012 роки) [16, с. 325]. 

Водночас у другій половині 1990-х років наростали й кризові явища в 
освіті, що було й віддзеркаленням загальної суспільно-економічної кризи в 
Україні, і виявом неспроможності керівництва галуззю протистояти згортанню 
мережі позашкільних навчально-виховних закладів, запровадженню режиму 
суворої економії для збереження існуючого обладнання, устаткування і 
продовження строків їх експлуатації [17]. У ці роки фіксується невиконання 
планів з видання навчальної літератури,  зростання заборгованість заробітної 
плати учителям. Як засвідчив аналіз архівних матеріалів засідань колегії 
Міністерства освіти України у 1990-х роках, здійснений М.Семеновою [17], хоча 
постійна увага керівництво постійно приділяло увагу розгортанню 
реформаційних процесів в освітній сфері, однак низка проблем освіти (стан 
мережі освітніх закладів, їх матеріально-технічне та кадрове забезпечення, 
низька заробітна плата освітян, і та виплачувана з істотним запізненням) 
«набули хронічного характеру … . Дієвого механізму їх вирішення Міністерство 
освіти не створило» [17, с.12]. 
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У статті обґрунтовуються теоретичні основи готовності майбутніх 

педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій у професійній діяльності. Розроблено критерії, 
показники, рівні сформованості готовності до застосування інтерактивних 
педагогічних технологій навчання у закладах дошкільної освіти майбутніми 
педагогами. З’ясовано, що застосування інтерактивних педагогічних 
технологій в освітній  процес є однією зі складових загальної системи 
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