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Шкільна громада альтернативної школи як сприятливе середовище 
формування цілісної особистості 

Постановка проблеми. Якість освітніх послуг, що пропонуються 
системою державної освіти США, викликає все більше нарікань збоку 
прихильників альтернативних шкіл. Спроби проведення реформ в освітній 
галузі робилися неодноразово та значного ефекту Міністерству Освіти США 
наразі досягнути не вдалося. Навчально-виховний процес, у якому діяла 
схема: учитель – носій та передавач знань, а учень – пасивний споживач не 
задовольняла потреб освітян, учнів і батьків. Альтернативні школи, що почали 
створюватися в кінці 60-х рр. ХХ ст., запровадили нові підходи до навчально-
виховного процесу. Однією з визначальних передумов формування цілісної 
особистості стало створення шкільної громади, побудованої на принципах 
холістичної освіти. Саме така громада може створити всі необхідні умови для 
повного розкриття потенціалу особистості та дати можливість набуття досвіду 
життя в суспільстві. 

Аналіз досліджень та публікацій свідчить про помітне зростання 
зацікавленості закордонних та вітчизняних науковців питаннями становлення 
та функціонування альтернативних шкіл в США. Філософські та психолого-
педагогічні засади альтернативної освіти досліджують Р. Міллер, Й. Накагава 
та С. Форбс. Здійснено порівняльний аналіз східної та західної філософських 
традицій в альтернативній освіті. Історією розвитку та класифікацію 
альтернативних шкіл займаються І. Вєтрова, Г. Джуринський, 
О. Джуринський, Р. Нойманн, М. Рейвід. Соціалізація учнівської молоді в 
загальноосвітніх та альтернативних закладах середньої освіти в США 
розглядалася О. Заболотною. Діяльність шкільних громад в США вивчають 
Т. Грегорі, Д. Ліман, Р. Е. Мартін, М. Рейвід, М. Свіні та ін. 

Метою даної статті є з’ясування ролі шкільної громади в процесі 
формування цілісної особистості, що передбачає вирішення таких завдань: 

1. Визначити суть поняття «шкільна громада». 
2. Виявити характерні особливості шкільної громади, що діє в 

альтернативній школі. 
У сучасних дослідженнях альтернативної освіти в США термін «школа» 

все частіше розглядається у ширшому значенні, ніж зазвичай. 

Деякі прихильники альтернативної освіти та активні учасники таких 
проектів і програм інколи, навіть, намагаються уникати слова «школа», 
оскільки їхня освітня та виховна діяльність не обмежена стінами самої будівлі, 



а розповсюджується на всю місцеву громаду, включаючи місця зібрань, клуби, 
бібліотеки, офіси, території промислових підприємств і т. ін. [5]. 

Все більшої популярності набуває словосполучення «шкільна громада» 
(school community), що позначає об’єднання педагогів, учнів та батьків. 
Власне, саме поняття «шкільна громада» визначає новий тип відносин 
учителів та учнів у навчально-виховному процесі, характерною рисою якого є 
взаємодія всіх його учасників заради досягнення спільної мети, а не 
формальне виконання своїх ролей. Якщо традиційна школа розглядає 
навчально-виховний процес як відносини між суб’єктом та об’єктом, то 
альтернативна школа своєю метою бачить трансформацію їхньої діяльності у 
взаємовигідну співпрацю. Стенлі Ароновіц у передмові до книги П. Фрейре 
«Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність» зазначає, що 
«навчання відбувається тоді, коли є двоє учнів, що займають дещо різні 
позиції в діалозі, що триває» [1, с. 31]. Під двома учнями маються на увазі 
учитель та учень, які на рівних умовах залучені до процесу створення нових 
знань. 

Перебування в школі не обмежується відвідуванням уроків чи 
позакласною активністю. Цей період для дітей не є просто підготовкою до 
дорослого життя, це і є життя, тому активна участь у громадській діяльності 
виступає на перше місце [4]. Здобуття такого досвіду, що виходить за межі 
стандартних навчальних планів, здійснюється різноманітними шляхами. 

У Відкритій школі округу Джефферсон (Jefferson County Open School) 
залучення учнів до участі у житті громади відбувається одразу ж після 
зарахування до школи. Нові учні прикріплюються до тимчасового радника 
(temporary advisor) та консультативної групи, а згодом мають можливість 
обрати постійного радника (permanent advisor). Група, яка складається близько 
з 14 осіб, збирається раз на тиждень для обговорення важливих для учнів 
питань пов’язаних із діяльністю школи, її управлінням, навчанням і т. ін. Крім 
того, учні мають індивідуальні зустрічі з радниками. Учителі, що виконують 
функції радників, як правило, витрачають третину свого робочого тижня на 
цей вид діяльності, проте це забезпечує виконання надзвичайно 
індивідуалізованої програми цієї школи. Також щотижня відбуваються 
загальношкільні збори, на яких при вирішенні будь-яких питань кожен має 
право голосу. Думка учнів враховується навіть при розгляді заяв на зайняття 
посад учителів. Том Ґрегорі та Мері Свіні зауважують, що «шкільна громада 
вважає управління школою частиною навчання; лідерські навички учнів 
здобуваються на об’єднаних учнівсько-учительських радах, які часто 
розглядаються як заняття, на які можна записатися» [2, с. 102]. 



Схожа система радників діє і у Відкритій школі Святого Павла (St. Paul 
Open School). Перегляд ролі вчителя у навчально-виховному процесі є 
характерним для переважної більшості альтернативних шкіл. Суто механічна 
передача знань від учителя до учня не відповідає новим викликам часу. Об’єм 
інформації, що з кожним роком накопичується суспільством, не може бути 
засвоєним за той час, який відводиться на отримання середньої освіти. 
Єдиним ефективним вирішенням цієї проблеми прихильники альтернативної 
освіти вважають навчання впродовж усього життя (life-long learning). Отже, 
головним завданням сучасної школи має стати навчання вчитися, самостійно 
опрацьовувати матеріал, аналізувати та систематизувати його і застосовувати 
на практиці. Прищепити учневі любов до навчання, пізнання невідомого, 
створити умови для опанування нового досвіду має учитель-радник, учитель-
помічник. В альтернативних школах функція вчителя-ментора змінюється на 
роль посередника, об’єднуючої ланки, що творить шкільну громаду. Не всі 
вчителі, які обирають викладання в альтернативній школі здатні адаптуватися 
до нових умов та вимог, тому, власне, участь учнівського самоврядування у 
прийнятті рішень по заповненню вакансій у вчительському складі є 
надзвичайно важливою, оскільки дає їм змогу реалізувати своє право на 
свободу вибору в питаннях освіти [6]. 

Окрім участі у керуванні та обговорення будь-яких змін в житті школи, 
створення шкільної громади вимагає якомога активнішої участі батьків. 
Альтернативна громадська школа Лімана (Lehman Alternative Community 
School) залучає до роботи груп радників батьків, тим самим формуючи малі 
громади в межах загальної шкільної громади. Зустрічі відбуваються двічі на 
тиждень, часом навіть за обідом, вечерею чи на вихідні, і є чимось на зразок 
«лабораторії людських відносин», де присутні обговорюють не лише питання 
пов’язані з навчанням, але і будь-які події власного життя. Такі зустрічі 
об’єднують учнів, їхніх батьків та вчителів, налагоджують контакти між ними 
та допомагають краще зрозуміти один одного [4]. 

Поєднання учнів, сім’ї та вчителів у єдину громаду, дозволяє створити в 
школі атмосферу безпеки та турботи, що значно покращує поведінку та 
результати навчання, дозволяє оперативніше реагувати на проблеми, які 
виникають, і створює сприятливі умови для повного розкриття потенціалу 
особистості та її самореалізації. 

Формування шкільної громади не обмежується участю всього колективу 
у внутрішньошкільній діяльності, але й полягає у налагодженні контактів із 
місцевою громадою (local community). Виховання почуття єдності з 
суспільством та отримання досвіду для подальшої соціалізації забезпечується 
виконанням громадських робіт (community service) або в межах школи, або в 
місті. Учні вільні обирати між допомогою молодшим з навчанням та роботою 
у центрах допомоги бездомним чи людям зі спеціальними потребами і т. ін. 
Так, наприклад, окрім традиційних уроків, проектів та незалежного навчання, 
Альтернативна громадська школа Лімана пропонує своїм учням як одну з 
п’яти можливостей отримання середньої освіти, так зване «навчання в 
громаді» (community studies), що передбачає участь старшокласників, а 



подеколи й учнів середніх класів у одній з трьох програм та отримання 
кредитів за її виконання: 

· «Навчання працюючи» (work study) доступне старшокласникам, які 
мають роботу із зарплатнею в місцевій громаді. 

· «Працевлаштування в громаді» (community placement) передбачає 
можливість спробувати себе на різних роботах у якості стажера, з метою 
вивчення кола своїх інтересів та кар’єрних можливостей. 

· «Академічне працевлаштування в громаді» (community academic 
placements) передбачає роботу в бізнесі, на виробництві, або в установах [3]. 

Висновки. Американські педагоги та науковці, які працюють у сфері 
альтернативної освіти розуміють суть поняття «шкільна громада», її роль і 
функції в навчально-виховному процесі дещо інакше, ніж представники 
традиційних шкіл. 

Шкільна громада в альтернативній школі це – учасники навчально-
виховного процесу (учителі, учні та батьки), які об’єднані спільною метою і 
завданнями та діють, виходячи зі спільних інтересів, заради забезпечення 
можливості повноцінного розвитку та самореалізації кожному учаснику. 

Характерними особливостями шкільної громади в альтернативній школі 
є: 

1. Спільна мета та завдання для учасників навчально-виховного 
процесу (співпраця учителів, учнів та батьків). 

2. Активна участь усіх членів в управлінні шкільною громадою (спільне 
прийняття рішень та відповідальність за їхнє виконання). 

3. Тісні взаємозв’язки шкільної та місцевої громад (активна участь у 
житті місцевої громади та залучення її членів до діяльності в школі). 

4. Створення сприятливого середовища для формування цілісної 
особистості (забезпечення відповідних умов для самопізнання та реалізації 
всього природного потенціалу особистості). 

Як свідчить аналіз діяльності шкільних громад, спрямованої на 
підвищення якості навчально-виховного процесу в альтернативних школах та 
сприяння соціалізації учнівської молоді, позитивного ефекту їм вдається 
досягти за рахунок впровадження ідей філософії холізму, де кожен учень 
розглядається як цілісна особистість та водночас невід’ємна складова таких 
утворень як сім’я, громада, соціум, всесвіт. 

Роль шкільних громад у процесі формування цілісної особистості є 
надзвичайно важливою, оскільки такі громади пропонують учням не лише 
нові шляхи засвоєння навчального матеріалу та отримання освіти, але й 
допомагають їм знайти своє місце в суспільстві. Діяльність шкільної громади 
не обмежується взаємодією з місцевою громадою на рівні навчально-
виховного процесу, а охоплює всі сторони її культурного життя. 

У наш час з’являються нові типи громад, що функціонують у сфері 
освіти та об’єднують молодь і дорослих, які прагнуть ширших можливостей у 
задоволенні своїх освітніх потреб: громадські школи (community schools), 



навчальні (learning communities) та віртуальні громади (virtual learning 
communities). Подальшого дослідження потребують передумови становлення 
та принципи організації таких громад. 
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