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Актуальність статті визначається непересічною цінністю освіти, яка має першо
рядне значення для успішного функціонування всіх сфер людської життєдіяльної 
ті. Досвід Ізраїлю з децентралізації системи освіти як  одного зі способів підви
щення ефективності та якості надання послуг усіма навчальними закладами моя, 
стати корисним і в Україні. При цьому підкреслимо, що надання загальноосвітні? 
школам автономії як  на організаційному, так і на педагогічному рівні слід розгля
дати в рамках розвитку суспільства в умовах глобалізації.

На сучасному етапі розвитку єврейської держави система освітім функціонує 
тісному взаємозв’язку з державними, громадськими, релігійними, культурними та 
політичними структурами, серед яких головна роль належить центральним та міс
цевим органам влади. Цей складний взаємозв’язок між центральною владою, міс
цевими органами влади й шкільними установами розвивається завдяки автоном
ності, високий рівень якої можливий лише в разі децентралізації. Д ля успішноп 
її проведення та проведення інших реформ у системі освіти Ізраїлю особливе зна
чення відіграли організаційні параметри освітніх установ, а саме: ступінь залучен
ня викладацьких колективів у процес децентралізації управління навчальних закла
дів, що поліпшило рівень викладання, а також гарантувало іайнятість педагогічних 
кадрів. Статистика свідчить, що успішна взаємодія між шкільним керівництвом та 
викладацькими колективами в поєднанні з широкою організаційною автономією дає 
можливість рядовим викладачам чіткіше уявляти соб; мету й способи реорганіза
ції освітніх послуг. Зазначимо, що децентралізація й надання шкільним установам 
більшої автономії не обмежуються лише школою як окремою одиницею. Загалом, 
суб’єктом автономії є окремий працівник навчального закладу [7, 3].

Одним із завдань розвитку країни є оптимізація системи освіти, що не випад
ково, оскільки відсутність енергоресурсів спонукає до розроблення нових техно
логій, які визначають розвиток сучасного суспільства.

М е т а  с т а т т і  — проаналізувати зарубіжні й вітчизняні джерела з питань 
особливостей побудови системи освіти Ізраїлю та державного управління надан
ням освітніх послуг у цій країні.

В и к л а д  о с н о в н о г о  м а т е р і а л у .  Протягом 65-річної історії Ізраїлю 
його громадяни використовували як  світовий досвід, так і багатовікові традиції 
в розвитку освітньої галузі. Нині країна має розвинену систему освіти та най
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вищий рівень грамотності в Південно-Західній Азії [11]. Кожний п’ятий ізра
їльтянин віком від 20 до 29 років — студент вищого навчального закладу [18]. 
Вперше відразу три ізраїльських університети потрапили до першої сотні світо
вого рейтингу китайського університету Джао Тонг [17]. За  10 років (із 2002 до 
2011 рр.) шестеро громадян Ізраїлю стали лауреатами Нобелівської премії в на
укових дисциплінах, окрім цього, країна посідає третє місце у світі за кількістю 
наукових публікацій на душу населення [15]. Та попри такі високі досягнення в 
системі освіти Ізраїлю є низка певних нерозв’язаних проблем, спричинених труд
нощами в реалізації внутрішньої державної політики, а також ворожим ставлен
ням переважної більшості арабських країн-сусідів.

Вагомі досягнення освітньої галузі викликають непересічну зацікавленість сві
тової науково-педагогічної спільноти у вивченні відповідного досвіду Ізраїлю. 
Належну увагу приділяють йому й українські вчені. Такі розвідки суттєво зба
гачують скарбницю порівняльно-педагогічних досліджень та дають можливість 
знаходити раціональні зерна для вітчизняної педагогічної науки. Значною мірою 
вивченню ізраїльського освітнього досвіду сприяють публікації ізраїльських пе
дагогів, зокрема на сторінках російської наукової періодики.

В історичному аспекті ізраїльські освітні процеси вивчав німецький учений 
Г. Хілліг, який дослідив феномен такої форми місцевого самоврядування, як кібу
ци, що стали осередками виховання й навчання дітей у єврейських громадах [20]. 
Сучасну систему освітніх послуг висвітлив білоруський педагог В. О. Бейзеров [8], 
який окреслив загальні тенденції дошкільної, шкільної та вищої освіти, розглянув 
питання реформування школи. Зокрема, систему освіти Ізраїлю він представляє як 
типовий при-чіад британської освітньої моделі з деякими національними особли
востями (релігію не відокремлено від держави, тому більшість навчальних закла
дів мають у навчальних планах відповідні просвітницькі заняття, на яких суворо 
додержують єврейських традицій). Освітою управляє уряд (зокрема Міністерство 
освіти та культури), а субсидує її Міністерство праці та соціального забезпечен
ня. Дошкільна освіта обов’язкова для дітей віком 5—6 років. Більшістю дош кіль
них закладів керують органи місцевої влади (муніципалітети, ради).

Повний курс середньої школи в Ізраїлі триває 12 років. Н авчання в школі з 6 
до 14 років (1 —9-й класи) обов’язкове, а з 15 до 16 років (10 і 12-й класи) - на 
вибір. Середня школа в країні диференційована. Її поділено на початкову (1—6-й 
класи), середню (7—10-й класи) та гімназію (в англомовних країнах — аналог 
Нщк ЗсНооІ). П ісля закінчення 12 класів випускник у разі успішного складання 
іспитів отримує атестат зрілості. М айже 15 % усіх ш колярів віком 13—18 ро
ків навчається в спеціальних школах-пансіонах (інтернатах), де вони здобувають 
глибші й міцніші знання порівняно зі звичайними муніципальними школами. У 
декотрих середніх школах крім загальноосвітньої програми введено і програми 
з професійною орієнтацією. Наприклад, існують технологічні школи, які дають 
можливість отримати робітничу професію. Вони, за звичай, охоплюють три рівні 
підготовки. П ісля першого, вищого, рівня учні можуть продовжити навчання на 
профільних факультетах вищих навчальних закладів. Сільськогосподарські шко- 
ш поєднують основні предмети навчання з агрономічними дисциплінами. В ій

ськові училищ а готують майбутніх кадрових офіцерів і техніків у галузях, по
грібних армії. Н а курс підготовки кадрових офіцерів приймають тільки юнаків, 
а на курс підготовки техніків — і дівчат. Ієшиви -  це гімназії, в яких світське
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навчання поєднується з інтенсивним релігійним. Більш ість із них — інтерна-»! 
головно для хлопчиків.

Структура вищої освіти повністю відповідає Болонській системі. Ф ахівців ге  
ють за схемою: бакалавр — В5с  (В А ) (3 -4  роки навчання), магістр — М5с ( М щ  
(1 -2  роки) і доктор філософії - Р кБ  (2 -3  роки).

Вищі навчальні заклади перебувають в управлінні Ради з вищої освіти, ясі І  
призначає президент за рекомендацією уряду. До складу очолюваної Мініст>-, І 
ством освіти і культури Ради входять учені, представники громадськості та пр*- І  
наймні один студент. Рада уповноважена присуджувати наукові ступені й на І 
вати рекомендації урядові з питань розвитку та фінансування вищих н авчальн п  І  
закладів, а також наукових досліджень [8].

Серед вітчизняних дослідників-компаративістів слід відзначити Л. В. Лохвиць-ч І  
яка детально розглядає типологію груп дошкільних установ Ізраїлю, зокрема та*.:.! 
як  «маон Йом» (виховуються діти віком від 3 місяців до 5 років), «мішпахтон • І 
(сімейні центри-ясла тимчасового перебування), «паутон» (приватні нечисельні Я 
клади для дітей до 3 років), «кдам хова» (перепідготовчі групи, призначені д .^ 1  
дітей репатріантів віком від 4 років), «ган хова» (обов’язкові підготовчі групи д,: | 
тячого садка, призначені для відвідування дітьми віком від 5 років) [3].

Досвід організації ізраїльської школи грунтовно досліджує В. В. Громовий. Ув | 
жаючи за головне завдання реформування управління системи середньої освіти 
перехід від зовнішнього до внутрішнього управління школами, -  він звертає ув- 
гу на те, що в Ізраїлі зміни в освіті відбуваються через реалізацію експеримент » 1 
у пілотних школах, де апробують інновації державної освітньої політики. Окре- 
зазначає, що на відміну від СШ А і Західної Європи, де більшість програм д 
обдарованих дітей реалізують приватні особи, в Ізраїлі це робить держава [1;

Російські вчені М. Л. і Б. М. Портнові розкривають структуру й типологіє, 
єврейської загальноосвітньої школи, її зміст, методи навчання. На їхню думк 
основні проблеми в побудові навчального процесу такі: пріоритетність вивченн; І  
давньої історії та релігії над природничо-науковими предметами; невдалий ви 
бір методів навчання, скопійованих із досвіду країн Болонської системи, а такод. 1 
США; слабка система контролю знань; вільний вибір підручників (викладачі 
адміністрація навчального закладу самостійно визначають підручники, за якимі; І 
проводять заняття). Окрім того, вважають Портнові, проблеми середньої освіті; І 
лиш аються нерозв’язаними через низький рівень підготовки більшості вчителів, і 
також брак дисципліни в школах, де процвітають безвідповідальність, грубість 
повна неповага до вчителя і дорослих загалом [19]. Ставлення педагогів до дис 
ципліни учнів досліджує і ізраїльський учений 3. Ю. Гельман [9].

Уплив матеріального стимулю вання вчителів на успішність учнів в ізраїльськії! І 
школі вивчав В. Лаві. Дослідник описав експеримент М іністерства освіти, про
ведений в 49 ізраїльських середніх школах з апробації заохочувальної системи 
оплати праці вчителів [16].

Розвиток державного управління системою неформальної освіти висвітлено в І 
статті Д. І. Привалко. Він аналізує її основні етапи розвитку, розглядає неформаль
ну освіту в контексті реалізації громадської діяльності, молодіжних програм [4].

Систему вищої освіти досліджувало багато і українських, і ізраїльських учених. 
Н айбільш  значущ ими є праці О. В. Глузмана і А. Д. Епштейна. Перший розгля
дає її стан у загальному контексті вивчення особливостей сучасної вищої школи
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за кордоном. Визначає роль і місце університетів Англії, Бельгії, Ф ранції, США, 
Ізраїлю в загальній системі вищої школи, типи університетів, зміст, структуру та 
функції університетської освіти, особливості багаторівневої системи підготовки 
фахівців, організації навчального процесу та післядипломного підвищ ення ква
ліфікації викладачів, виокремлює найважливіш і тенденції розвитку систем зару
біжної вищої освіти [10]. Натомість другий характеризує перетворення в ізраїль
ській системі вищої освіти, аналізує становлення мережі В Н З [21; 22].

Відома ізраїльська дослідниця Н. Давидович проаналізувала роль педагогічної 
та дослідницької складових у системі вищої освіти Ізраїлю в процесі її станов
лення. Вона зазначає, що на розвиток освіти вплинули три головні моделі: ні
мецька, американська і британська. [12; 13].

Становлення й сучасний сґан вищої педагогічної освіти в Ізраїлі розглянуто в 
дисертації М. Г. Дреєрмана. Автор висвітлює методологічні, історико-педагогічні 
й методичні аспекти розвитку, а також аналізує основні положення етапів її ре
формування порівняно з системами підготовки педагогічних кадрів у США, Ан
глії, Франції, Німеччини та Японії [14].

Ю. А. Руденко наголошує на актуальності інтеграційних процесів у вищій осві
ті України та Ізраїлю, аналізує підходи до впровадження кредитно-модульної сис
теми в цих країнах, робить порівняльний аналіз її функціонування, характеризує 
загальні й відмінні ознаки [5].

Як зазначає Т. В. Семченко, ізраїльські В Н З мають повну академічну й адмі
ністративну автономію. Вищий орган академічного інституту — опікунська рада, 
яка складається чз визнаних ізраїльських і зарубіжних учених та громадських д і
ячів. Рада збирається один раз на рік для ухвалення рішень у галузі освітньої 
політики, бюджету та структури інституту, а також затверджує президента ін
ституту та його заступників. Повну академічну свободу має і вищ ий науковий 
орган — сенат. До нього входять декани факультетів і всі ординарні професори, 
які обирають ректора [6].

В и с н о в к и :  Д ля ізраїльської системи освіти характерна тенденція до децен
тралізації, перевагу якої над централізованим управлінням доведено практикою. 
Дуже часто виникають проблеми й суперечності між загальнодержавною політи
кою в галузі освіти та політикою окремих шкіл, оскільки державна політика не 
завжди враховує потреби окремих навчальних закладів.

Щ оби в Україні шкільна автономія не залиш алася тільки на папері, треба зм і
нити розуміння на центральному рівні того, що сучасна освіта є стратегічним на
прямом діяльності суб’єктів державної політики, а також інститутів влади всіх 
рівнів з регулювання та оптимізації соціально-гуманітарних цінностей. Керівни
цтво самоврядних шкіл, отримуючи більшу автономію від органів місцевої влади, 
має й більшу підтримку з боку громадськості. У самоврядних школах повсякден
на робота директора стає ефективнішою, а педагогічна діяльність учителів розш и
рюється, стає більш різноманітною й значущою, в педагогічному колективі зро
стає почуття обов’язку та особистої відповідальності за всю систему освіти.
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