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Проблема якості шкільної освіти знаходить-ся зараз в епіцентрі уваги освітян, батьків і сус-пільства загалом, хоча саме поняття якість осві-ти у педагогічному мовленні вживається порів-няно недавно. Ще десятиліття тому у цьому контексті говорили про якість знань, контроль, перевірку, оцінювання, відсоток успішності, від-соток учнів, які вступили до ВНЗ, тобто йшлося про окремі результати навчальної діяльності учнів, а не про якість освіти в цілому. Лише на початку XXI століття цей термін з’явився у нормативних і довідникових видан-нях. Так, у вперше виданій в Україні “Енцикло-педії освіти” (2008) вміщено велику серію ста-тей з цієї проблеми: якість вищої освіти, якість дошкільної освіти, якості особистості, моніто-ринг якості освіти, оцінювання навчальних до-сягнень учнів, критерії та показники якості на-вчальної діяльності та ін. Що засвідчує цей пе-релік? Широке введення нової термінології у мовний обіг насамперед відображає зміну цілей освіти загалом і шкільної зокрема, а отже нові підходи до розуміння, якою має бути якісна освіта і як оцінювати її результативність. Досягнення якіснішої і доступнішої для всіх дітей початкової освіти є гострою потребою ча-су. У цьому процесі наша школа відчуває супере-

чливий вплив як зовнішніх, так і внутрішніх тисків. Коротко зазначимо основні. На якості шкільної освіти негативно позна-чились такі зовнішні тиски: 
− тривала невизначеність ідеологічних уста-новок розвитку держави (затягнувся процес пошуку національної ідеї, консолідації суспі-льства); нарощування відкритої соціальної нерівності, яка нівелює права частини гро-мадян на забезпечення дітям якісної освіти, медичне обслуговування, правовий захист, змістовне дозвілля; 
− демографічна та економічна кризи, що зумо-вили значні зміни у шкільній мережі, особ-ливо у сільській місцевості, зменшення ви-трат на всі організації навчально-виховного процесу; 
− постійне погіршення екологічної ситуації, частотність екологічних катастроф, епідемій збільшили ризики для дитячого здоров’я і виконання у повному обсязі навчального навантаження згідно з вимогами закону “Про загальну середню освіту”; розхитуван-ня ролі сім’ї як найважливішого соціального інституту стабільного розвитку держави зумовило поширення безвідповідального батьківства, насильства над дітьми; бурхли-вий розвиток ЗМІ, доступ дітей навіть моло-дшого віку до неякісної інформації, засилля реклами безмежного споживання, еротиза-ція свідомості тощо. 
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Р о з д і л  1 
Педагогічна освіта України: європейський вимір 

НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

З якими внутрішніми викликами зустрілась початкова школа у XXI столітті? По-перше, змі-нився світ дитинства, до школи приходять інші діти, (більш інформовані, розкуті, але нерідко непідготовлені до навчання і спілкування з ро-весниками, з ослабленою увагою, здоров’ям та ін.), яких вчити і виховувати значно складніше, ніж попередні покоління. На вчителя тисне стереотип сприймання мо-лодшого школяра, який хоче в усьому слухатись учителя; сучасних психологічних знань, діагнос-тичних матеріалів і умінь йому бракує. По-друге, початкова школа працює в умовах постійних змін, які запроваджуються зверху че-рез модернізацію програм і нові нормативні документи або ініціюються знизу школами, тво-рчими педагогами. Нестабільність, орієнтація на інновації зовні-шнього змісту нерідко посувають на периферію вчительської праці найважливіші цілі початко-вої ланки щодо навчання і розвитку молодших школярів, яких слід повноцінно досягти саме у ці роки (зокрема, предметні і ключові компетен-тності, адже без них подальше успішне навчан-ня неможливе). По-третє, підвищення кваліфікації вчителів в ОІППО відбувається за старою схемою – раз на п’ять років за скороченим терміном, без належ-ного диференційованого підходу і надання пе-дагогам ресурсного забезпечення для міжкурсо-вого професійного удосконалення. Особливої уваги потребують молоді вчителі, адже, щоб їх зберегти у школі, необхідно продумати спеціа-льний патронат професійної і соціальної підт-римки, бо зміни у підготовці майбутніх педаго-гів не встигають за темпами оновлення! По-четверте, низький економічний статус вчителя у суспільстві, де більш успішним в ма-теріальному плані можна бути, працюючи знач-но менше, знижує мотивацію і професійну від-повідальність педагога. Взаємовплив зовнішніх і внутрішніх тисків спричиняє особливу гостроту проблеми якості шкільної освіти. Стан і шляхи її поліпшення в останні роки розглядалися на різних рівнях: під час парламе-нтських слухань у Верховній Раді України (грудень 2005), на Колегії МОН України (“Якісна освіта – запорука самореалізації особистості”, К., 2007), у результатах соціологічних опитувань, експертних оцінках вітчизняних і зарубіжних фахівців (“Стратегія реформування освіти в Україні. Рекомендації з освітньої політики”, К., 2005), матеріалах АПН України (“Проблеми яко-сті освіти: теоретичні і практичні аспекти”, К., 2007) та ін. 

Наслідуючи європейський досвід, де наприкі-нці XX ст. були створені широковідомі книги про нагальні проблеми розвитку освіти в умо-вах глобалізації, посилення конкурентності дер-жав і ринків праці – “Зелена книга” (1993) і “Біла книга” (1995), українські вчені готують “Білу книгу” про кризові проблеми української, у то-му числі і початкової, освіти і визначення дієвих шляхів піднесення її якості, незамінної ролі в культурному. економічному і демократичному розвитку країни. Надзвичайно важливо, щоб кожен, від кого залежить якість шкільної освіти, усвідомлював її як пріоритет, бачив взаємозв’я-зок між усіма чинниками, що впливають на неї. 
Якість шкільної освіти є похідною від її цілей і 

завдань. Вона має відповідати як соціальним 
потребам держави, так і запитам особистості. 
Якість шкільної освіти – це насамперед її відпо-відність певним еталонам вимог, що визначені стандартами та нормативами і можуть вимірю-ватися. Крім того, якість освіти засвідчують різ-номанітні особисті досягнення учнів чи колек-тиву школи, які не завжди можна кількісно ви-міряти через нерозробленість відповідних кри-теріїв. Не можна виміряти,  наприклад, традиції, дух школи, емоційне благополуччя дітей, сту-пінь професійного вигорання педагогів, але во-ни є яскравими суб’єктивними аргументами що-до оцінювання реальної якості освіти. Підкреслимо, що якість початкової освіти батьками дуже часто оцінюється з позицій захи-щеності дитини і комфортного її перебування в школі. І це правильно, адже у цьому віці соціаль-на і здоров’язбережувальна функції не менш важливі, ніж навчальна, бо чим молодший учень, тим важче йому себе захистити.  Особливе значення у характеристиці якості початкової освіти має оволодіння молодших школярів такими новоутвореннями цього віку, як уміння вчитися, готовність (операційна, зміс-това) для продовження навчання в основній школі, моральна вихованість, позитивний соціа-льний досвід. На жаль, поки що немає офіційно визнаних наукою обґрунтованих критеріїв, які б можна було без застережень застосовувати у цій вельми складній справі, але у зазначеному напрямі психологи і педагоги АПН України про-водять інтенсивні дослідження. 

Чинники впливу  
на якість початкової освіти Якість освіти у початковій школі залежить від багатьох чинників, які неможливо розкрити у межах статті. Наша мета – визначити їх сукуп-
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ність, акцентувати на необхідності системних дій щодо поліпшення якості початкової освіти. 1. Найпершим чинником є забезпечення реа-льної доступності і обов’язковості масової поча-ткової освіти для всіх дітей молодшого шкіль-ного віку, незалежно від місця проживання, ет-нічного походження і матеріального становища батьків. За офіційною статистикою навчанням охоп-лено 99,9 відсотків дітей, але насправді ситуація не така райдужна. За умов вибору батьками на-вчального закладу, втрати контролю з боку школи за формуванням учнівських континген-тів, байдужості окремих селищних рад трапля-ються кричущі випадки, коли поза школою три-валий час залишаються повносправні діти 8–10 років. Масові виїзди батьків за кордон на заро-бітки, коли діти залишаються під наглядом рід-них, теж знижують відповідальність за обов’яз-ковість відвідування школи. Якби початкова школа була обов’язковою для всіх дітей, тоді не бігали б по вокзалах і базарах зграйки малих жебраків. І це у XXI столітті на тлі розмов про демократизацію, гуманізм і євроінтеграцію! За-безпечити реальне право всіх дітей на освіту, примусити батьків піклуватися про це – першо-рядний обов’язок державних органів управлін-ня, громадськості, вчителів, ЗМІ. Зараз в Україні здійснюються організаційні і наукові заходи щодо забезпечення права на освіту дітей з вадами розвитку за місцем прожи-вання, у тому числі у загальноосвітніх закладах, інтегроване (інклюзивне) навчання передбаче-не в освітніх системах розвинених країн світу, однак для цього треба виділяти до даткові фі-нанси і вводити до штату школи помічників учителя. 2. Як найповніше, використання досягнень дошкільного періоду дитинства. Зараз спостері-гається значний розрив між регіонами у забез-печенні дошкільників систематичною освітою. В окремих регіонах (скажімо, в Києві, Севастопо-лі) майже 75 відсотків малюків відвідують до-шкільні заклади, одержують повноцінну підго-товку до школи. Але все помітнішою стає него-товність мережі дошкільної освіти задовольни-ти зростання попиту батьків на виховання дітей у дошкільних закладах. І велике скорочення до-шкільних закладів впродовж попередніх деся-тиліть через економічну і демографічну кризи, а також зменшення ліцензованих обсягів прийо-му абітурієнтів на спеціальності з дошкільної освіти зумовили недоступність першої сходин-ки неперервної освіти для більшості дітей. Осо-бливо гостро постає ця проблема у сільській 

місцевості, де в окремих областях цей показник у межах 30-36% (наприклад, Івано-Франківська, Львівська обл.). Такі обставини створюють зна-ті труднощі в реалізації наступності, викорис-танні у початковій школі можливостей ранньо-го розвитку, що об’єктивно знижує якість поча-ткової освіти. Очевидно, слід поновлювати орга-нізацію при школах підготовчих груп з дифере-нційованим режимом перебування, адже відно-влення мережі дитячих садків і підготовка кад-рів є довготривалим процесом. Дошкільна під-готовка не повинна бути “міні-школою”, іннова-ції у вигляді всіляких платних курсів для малю-ків, які поширені у великих містах, переважно насичують дітей інформацією, а не розвивають здібності, пріоритетні саме для цього віку. 3. Створення і “окультурення” освітнього середовища на засадах загальнолюдських і наці-ональних цінностей. Середовище – це сукупність природних і со-ціальних умов і впливів, що оточують людину; це наш життєвий простір, який активно чи па-сивно діє на свідомість і почуття. Молодший школяр має прямі чи опосередковані зв’язки з природним, соціальним, навчальним, ігровим, технологічним і психопедагогічним середови-щами. Вихованість, навченість, розвиненість дитини – результат не лише діяльності вчителя, сім’ї, а й впливу усіх зазначених середовищ. Місце розташування школи, стан її будівлі, кількість дітей у  н і й ,  розміщення класів поча-ткової школи, їх наповненість, наявність груп продовженого дня, гарна їдальня, медичний кабінет – це базові передумови якісного навчан-ня молодших школярів. Саме середовище найбі-льше приваблює батьків у приватних навчаль-них закладах. З нашого погляду, оптимальною для молод-шого шкільного віку є автономна початкова школа або цей заклад у комплексі з дитячим садком. За умов однакового фінансування дер-жавних закладів дуже відрізняються ставлен-ням дирекції і вчителів до облаштування сере-довища для початкових класів. В одних закла-дах ще на подвір’ї видно, що для молодших шко-лярів немає ігрових і фізкультурних майданчи-ків, дослідних ділянок, в інших – впорядковано, устатковано кожну зону, враховано інтереси шестирічних першокласників. Особливу роль слід надавати створенню матеріальних умов для збереження і розвитку здоров’я дітей: від-повідність меблів, зони відпочинку, окремі сто-лики для харчування, безпечні туалети тощо. Психодидактичне середовище визначає стиль спілкування, прийоми педагогічної підт-
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римки дітей, комфортність перебування в освіт-ньому просторі класу і школи. Просторово-предметне оснащення класів для учнів початкової школи за останні роки ста-ло інноваційним полем, на якому реалізуються різноманітні способи його оснащення меблями, унаочненням, іграшками тощо. Освітнє середо-вище має бути зручним, цікавим, безпечним са-ме для дітей молодшого шкільного віку, щоб допомагало сповна реалізувати навчальні, вихо-вні та розвивальні функції. Важливо, щоб у його створенні брали активну участь діти, батьки. 4. Системоутворюючим чинником якості шкільної освіти є якість її змісту. Від того, яки-ми є мета і теорія відбору змісту, його структу-рування за освітніми галузями, предметами, наскільки точно він співвідноситься з потреба-ми і можливостями дітей конкретного класу, значною мірою залежить ефективність початко-вої освіти. У конструюванні змісту сучасної початкової освіти втілено такі ідеї: 1) визначення змісту усіх освітніх галузей на засадах гуманізації, цілі-сності, потреб загальнокультурного розвитку дітей; 2) застосування державного стандарту як основного механізму реалізації соціального за-питу держави щодо освіченості дітей, нормати-вного регулювання змісту, обсягів навчального матеріалу; 3) запровадження компетентнісного підходу до відбору змісту і визначення вимог до навчальних досягнень учнів; 4) інтеграція як принцип конструювання і реалізації змісту че-рез інтегровані курси, що дає змогу краще вра-хувати цілісність світу, розкрити дітям взаємоз-в’язки між різними явищами, подіями тощо; 5) цілеспрямоване збагачення змісту виховним і розвивальним матеріалом, який створює перед-умови різнобічного виховання і розвитку учнів; 6) варіативність реалізації державного стандар-ту шляхом створення авторських програм і від-повідних підручників. Робота над удосконаленням змісту триває, потрібне його розвантаження, узгодження ви-мог державного стандарту з потребами особис-тісного розвитку молодших школярів. Нове покоління навчальних книг, створене для 4-річної школи, відзначається комплексною реалізацією усіх функцій підручників: мотива-ційної, навчальної, розвивальної, виховної, тех-нологічної, естетичної. Нові підручники пройш-ли широку і тривалу апробацію, доопрацьовані за результатами експертизи і оновленою про-грамою (2006 р.). Але на їх перевидання держа-ва не виділяє кошти, тому, на жаль, початкова 

школа змушена працювати за підручниками, виданими понад п’ять років тому. Підкреслимо, що державний стандарт освіти залишається по-ки що без державних гарантій щодо створення умов його засвоєння учнями. 5. Повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти. Всебічне вивчення і розуміння внутрішнього світу учнів залишається аксіомою якісного на-вчання і виховання. “Без знання дитини, без глибокого розуміння всієї складності явищ, які відбуваються в її душі, виховання стає сліпим і тому беззмістовним” (Сухомлинський В. О. Сер-це віддаю дітям. — К. : Рад. шк., 1973. — С. 18). Реалізація особистісного підходу у навчально-виховному процесі здійснюється багатопланово; у врахуванні індивідуальних особливостей ді-тей, у тому числі стану здоров’я, психологічного, пізнавального і мовленнєвого розвитку, стате-вих відмінностей, взаємин з дорослими та інши-ми дітьми; шляхом гуманізації навчальної взає-модії, суб’єктності стосунків “вчитель- учні”. Це передбачає діалогічність і співробітництво у навчально-виховному процесі на засадах взаєм-ної поваги, взаємної залежності та відповідаль-ності, що спонукає дітей до активності, вільного вибору завдань, обміну думками, враженнями, визнає їх право на помилку і самооцінку. Особистісна орієнтація навчання зобов’язує вчителя брати до уваги, що діти мають різні стилі мислення. Учням з рефлексивним стилем потрібен час, щоб розпочати роботу, обдумати, для них важливим є комфорт у часі. Діти яскра-вого сенсорного типу жваві, активні, але незіб-рані, їм важко зосередитись. Дітям-візуалам обов’язково треба як слід роздивитися, прочи-тати, їм важко зосередитись на теоретичному матеріалі; для аудіалів більш важливим є слухо-ве сприймання; для дітей з тактильним стилем – рухова діяльність. Гуманізація виявляється і у ставленні вчите-ля до дисципліни на уроці, заохочення до на-вчання, оцінювання результатів праці учнів. Якщо його позицію учні розуміють, то дії вчите-ля сприймаються як справедливі, це стимулює їх бути кращими. Тому про що б не говорив учи-тель з дітьми, він має знаходити точні, справед-ливі, переконливі слова, адже нерозбірливість висловлювань, агресивний тон – знецінює най-кращі наміри. Емоційне благополуччя учнів у класі створює в них відчуття особистої захище-ності, за цих умов їхні позитивні якості зміцню-ються, а негативні блокуються. Освоєння ідей особистісно зорієнтованого навчання вимагає оновлення психологічних 
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знань учителя, оволодіння діагностичними уміннями, передбачає застосування природовід-повідних методик. Крім методичних результа-тів, це спрямовує зусилля педагогів на форму-вання в учнів важливих особистісних якостей щодо їх вихованості і розвитку. 6. Сформованість у молодших школярів клю-чових компетентностей. Якість початкової освіти визначається не лише засвоєнням учнями предметних компете-нтностей, а й ключових, які мають бути найваж-ливішим особистісним надбанням кожного ви-пускника початкової школи. Запровадження компетентнісного підходу в європейську освіту стартувало ще у 1996 році. Тоді в доповіді Міжнародної комісії ЮНЕСКО з освіти для XXI століття “Освіта. Прихований скарб” було сформульовано чотири принципи, на яких має базуватись освіта: навчитися жити разом, навчитися отримувати знання, навчити-ся працювати, навчитися жити (змістовно, дос-тойно). Ці принципи було розвинуто у подаль-ших тривалих дослідженнях, їх результати ви-світлено у доповіді ради Європи “Ключові ком-петентності для Європи” (2006), у якій стрижне-вою ідеєю є центрованість на практикоорієнто-ваних результатах усіх ланок освіти, переосмис-лення ролі знань (найважливіше для учнів “знаю, як”, ніж “знаю, що”). Це є особливо значу-щим для початкової ланки, де треба досягти обов’язкового засвоєння учнями широкого кола загальнонавчальних і загальнокультурних умінь. Грунтуючись на європейському досвіді, вра-ховуючи потреби адаптації учнів до швидкозмі-нюваного соціуму, підготовки до подальшого навчання, українські вчені визначили такі клю-чові компетентності: уміння вчитися, здоров’яз-бережувальна, загальнокультурна, громадянсь-ка, підприємницька (основи економічної куль-тури), соціальна, інформаційно-комунікативна. Кожна ключова компетентність дає учням “ключ” для розв’язання широкого кола навчаль-них і життєвих завдань, тому вони формуються на міжпредметній основі. Компетентнісний під-хід передбачає особистісно-діяльнісне навчан-ня, заохочуючи активність учнів. У формуванні ключових компетентностей на різному змісті необхідно забезпечити: 
− чітке усвідомлення дитиною мети роботи: 
− мотивацію на одержання виховного резуль-тату;  
− оволодіння загальнонавчальними уміннями і навичками; 
− рефлексію своїх досягнень; можливість ви-користання одержаних знань і умінь для 

розв’язання різних типів навчальних і життє-вих задач (серед яких є обов’язково творчі);  
− набування індивідуального досвіду заверше-ної справи;  
− успішної співпраці у різних групах, для вико-нання комплексних завдань (наприклад, участь у проектах, творчих роботах, вистав-ках, громадських дорученнях тощо), які ви-магають застосування різних компетентнос-тей, фізичної і вольової готовності до проду-ктивної праці;  
− навчання дітей приймати рішення, спираю-чись на знання, досвід, елементарне прогно-зування.  7. Технологічність методики початкового навчання. Задоволення вимог державного стандарту в умовах масової початкової освіти об’єктивно зумовлює потребу для кожного вчителя доско-налого оволодіння набором ефективних техно-логій предметного і загальнонавчального зна-чення. Технологічний підхід включає систему дій вчителя і учнів, спрямованих на досягнення на-перед визначеної мети шляхом послідовного та неухильного виконання певних навчальних дій в умовах оперативного зворотного зв’язку. Тех-нологія навчання повинна мати чіткі процесуа-льні характеристики (що, як і у якій послідовно-сті, у якому обсязі слід робити), щоб кожен учи-тель, застосувавши її, міг досягти заплановано-го результату. У цьому відмінність технологіч-ного підходу від звичайних методичних рекоме-ндацій, які пропонують описові орієнтири. Тех-нології можуть змінюватися у змістовій частині і частотності завдань, залежно від результатів оперативного зворотного зв’язку, але вони ма-ють бути застосовані повністю, а не за окреми-ми елементами. В умовах чіткого визначення у нових програмах вимог до навчальних досяг-нень учнів відбувається виразна переорієнтація методики з опису процесу діяльності на проце-дури досягнення конкретного результату. Ви-мога до вчителя не “вчити”, а “навчати” стає со-ціально і професійно обов’язковою в контексті запровадження моніторингу якості початкової освіти. Тому необхідно, щоб учитель, плануючи засвоєння того чи іншого матеріалу, глибоко обдумував, якої мети він має досягти і які саме засоби економно і цілеспрямовано приведуть учнів його класу до її досягнення: окремі мето-ди, інтерактивні прийоми чи цілісна предметна або загальнонавчальна технологія; який зміст попередньо дібрати для цього, які діагностичні завдання підготувати, скільки треба часу, щоб сповна пройти всі етапи навчання, як перевіри-ти, чи досягнуто результату тощо. 
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8. Моніторинг як інструмент управлінця якіс-тю початкової освіти. Процес моніторингу якості шкільної освіти поступово набуває в нашій країні організаційно-го, фінансового і наукового забезпечення. В нау-ковому значенні це система цілеспрямованого збирання, обробки і розповсюдження інформа-ції про діяльність освітньої системи або її окре-мих елементів, яка забезпечує неперервне відс-теження її стану для корекції та прогнозу розви-тку. Мета таких досліджень – зібрати матеріал для аналізу та оцінювання основних складових, які характеризують якість освіти: 1) ресурси, що вкладено в освіту (стан будівель, шкільне обла-днання, кількість учителів, витрати на одного учня та ін.); 2) організація освітнього процесу (якість змісту, кадрів, середовище навчання вчителів, інспектування тощо); 3) результат освітньої системи (індивідуальні досягнення учнів, стан виховання, соціалізації учнів в школі тощо); 4) прогноз подальшого розвитку освіти. (Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світо-вий досвід // Пед. і псих. — 2003. — № 1. — С. 108—116). Отже, у міжнародному досвіді використову-ється системний моніторинг, коли об’єктом ана-лізу є умови і результати діяльності. Такий під-хід слід розвивати і в Україні. Залежно від мети моніторингу і рівня управ-ління розрізняють шкільний, районний, облас-ний, національний, міжнародний моніторинг. За кілька останніх років набуто досвід участі вчи-телів і учнів початкової ланки у різних видах моніторингу, що здійснювався як складова захо-дів з виконання КМ України “Про деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та мо-ніторингу якості освіти” (2004). Важливо, що впродовж цього часу учні 4-х класів двічі брали участь у міжнародних дослідженнях ТІМЗЗ що-до оцінювання освітніх досягнень молодших школярів з математичної та природничої осві-ти, результати яких висвітлювались на сторін-ках журналу “Початкова школа”. МОН України запланувало у 2010 році участь випускників початкової школи у міжнародній програмі оцінювання освітніх досягнень учнів у сфері читання та розуміння тексту (РІНЬ8). По-рівняльний аналіз одержаних результатів у мі-жнародних програмах є надзвичайно важливим для уточнення цілей, змісту і методики вітчиз-няної початкової освіти. Напрацьовано успішний досвід моніторинго-вих досліджень якості початкової освіти в регіо-нах (Донецька, Харківська, Вінницька області, м. Київ), який варто оприлюднити на сторінках “Початкової школи”. 

З д і й с н е но науково-методичне забезпечен-ня державної підсумкової атестації учнів почат-кових класів, проводяться в регіонах монітори-нги вибіркових складових якості початкової освіти, у тому числі і підготовки вчителів. Разом з тим процес моніторингу в межах держави і окремих навчальних закладів ще не набув сис-темного рівня, об’єкти і процедури оцінювання якості початкової освіти визначаються локаль-но і стосуються, як правило, лише навчальних досягнень школярів, що є недостатнім д л я  оці-нювання якості освіти загалом. Бракує надійної і повної інформації як щодо характеристик окремих складових якості почат-кової освіти, так і матеріалу щодо цілісного уяв-лення про її якість в державі, в регіонах, в окре-мих школах. Це зумовлено різними обставина-ми; новизною і складністю проблеми, невизна-ченістю на державному рівні, що таке якість освіти і в якому обсязі слід її контролювати і вимірювати (крім знань, умінь і навичок), нес-формованістю базових критеріальних процедур, доступних для масового використання (скажі-мо, для внутрішкільного моніторингу), неготов-ність частини вчителів, методистів до його про-ведення. Моніторинг якості початкової освіти – це обов’язкова самостійна ланка управлінської дія-льності. Щоб бути ефективним, він має стати системою, у якій поєднано усі види контролю і оцінювання, упорядковано об’єкти, процедури й інформацію у часі і просторі, передбачено види, форми, критерії оброблення даних та їх подаль-ше використання з метою впливу на якість по-чаткової освіти на різних рівнях управління. У цьому разі можна буде відстежувати рівень реа-лізації цілей початкової освіти, у тому числі тих, які визначають особистісний розвиток дітей, їх здоров’я, помітити найважливіші зміни у її якос-ті і здійснити відповідні кроки як для корекції стану, так і обґрунтованого матеріального і мо-рального відзначення найкращих педагогів. Винятково важливо розвивати готовність учителів до самостійного проведення у своєму класі досліджень якості досягнень учнів з різ-них аспектів, залучати дітей до самооцінної дія-льності, привчати до складання “Освітнього портфоліо”, що різними засобами характеризує їхні індивідуальні здобутки. 9. Особистісна і професійна підготовка вчите-ля – локомотив якісних змін в освіті. Професійний гуманний учитель – велика цін-ність для дитини, держави, батьків. Дуже ускла-днилася робота вчителів початкової школи, роз-ширились професійні функції, підвищилась від-
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повідальність за результати державної підсум-кової атестації, зросли вимоги батьків, стрімко наступає інформаційне середовище... А тому треба постійно навчатися, а це вимагає вільного часу і коштів. Тож конче потрібно змінити під-ходи до обрахування всього педагогічного нава-нтаження класоводів, передбачити забезпечен-ня кожного вчителя фаховою пресою, відновити випуски “Бібліотеки вчителя початкових кла-сів” за кошти державного бюджету. Слід нареш-ті на місцевому рівні подбати про створення методичного ресурсу для педагогів у міжкурсо-вий період, розширити можливості для їхнього оздоровлення, у діалозі з владою домогтися ви-користання всіх пільг, які відповідають соціаль-ній ролі вчителя. Досягнення гармонії вимог і умов праці вчителя – це швидкий і надійний шлях до якісної початкової освіти. Таким чином, сучасна ситуація розвитку шкі-льної освіти потребує розуміння її якості як ці-лісного інтегрованого результату, на який впливає багато чинників: доступність одержан-ня початкової освіти, можливість використання здобутків дошкільної освіти, створення сприят-ливого освітнього середовища, якісний зміст і сучасні підручники, повноцінна реалізація ідей особистісно зорієнтованої освіти, сформова-ність ключових компетентностей, технологіза-ція методики, моніторинг як засіб управління якістю, особистісна і професійна підготовка вчителя. Високої якості початкової освіти мож-на досягти у кожній школі, якщо там працює колектив однодумців, панує дух партнерства, взаємної підтримки і надихаючого управління. 
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