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ВВІІДД  РРЕЕДДААККЦЦІІЇЇ

НЕ�ЧИТАННЯ – ЗЛОЧИН?

Узявши до рук цей номер журналу, налаштуйтеся, шановний
читачу, на діалог із “Постметодикою” про небажання

сучасної молоді читати і можливості освітніх стратегій
долати цю нехіть.

“ПМ” не ставить за мету співати дифірамби книзі та читанню.
Тим більше не прагне ставати в позу проповідника, лише пояснюючи,

що читання – добро, а нечитання – зло. Такий підхід навряд чи має
сенс, бо для активних читачів лише повторили б те, що вони й самі

добре знають, а якщо хтось цурається книги, то ніякі вмовляння не
переконають його пройнятися відчуттям важливості читання.

“У загальній картині цивілізації місце кожного народу визначається
кількістю книг, які він прочитує”. Наскільки справедливі ці слова?

Сьогодні в Україні читають мало, погано, зовсім не читають, не
люблять читати. Б’ють на сполох німці, японці, американці: їхні

нації з кожним днем читають усе менше.

Й. Бродський у Нобелівській лекції відзначив цю проблему як
найголовнішу для всебічного розвитку не лише людини, а й цілої нації

взагалі. Один із найтяжчих злочинів, указував він, це зневаження
книг, їх не)читання. За це людина розплачується усім своїм

життям, а якщо цей злочин коїть нація, то вона платить своєю
історією.

Дозволимо засумніватися, чи ж таке важливе 
масове читання? 

І що це за феномен “небажання читати”? Невже він абсолютно
негативний? А чи стане краще, якщо всі будуть охоплені

пристрастю до читання?

До цього питання підходимо дуже обережно, щоб не склалося
враження, ніби “Постметодиці” відома відповідь. Єдине, що надихає
редколегію “ПМ”, – це необхідність пошуку таких сучасних освітніх

стратегій, щоб піднести, посилити 
в суспільстві ефект читання з метою консолідації, 

спрямування вражень від читання в систему взаємного полегшення
життя українського суспільства і примноження його енергії.

На жаль, багато проблем від небажання читати залишилося поза
увагою авторів цього номера “ПМ” і тих, котрі могли б ними стати.

Тож крапку не ставимо і надіємося на продовження розмови,
початок якої перед Вами, 

шановний читачу.
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ув час, коли люди жили хоч би яким, але своїм життям.
Тепер, схоже, не так. Можливо, історії потрібна пауза,
яку, напевне, заповнить деяке “не те” життя. В ситуації

загальної кризи людської ідентичності все і всі змушені жити
не так, як маркують себе, а маркувати себе не так, як живуть.
Доводиться, скоріше, не бути, а здаватися, тобто видаватися
не тим, ким є, а тим, що не є, та бути не тим, що здається, а
тим, що не здається. Та як би не перебирали люди
різноманітні маски: “не�”, “анти�”, “нео�”, “нон�”, “пост�”,
“постне�”, “ре�”, “де�”, “декон�” (ось, наприклад: “не
капіталістичний шлях”, “антикомунізм”, “неолібералізм”,
“нонконформізм”, “постхристиянство”, “постнеокласична нау
ка”, “реміфологізація”, “децентрація”, “деконструкція”), їм од$
наково не прослизнути повз чортівню життя, всупереч смерті,
що відбулася. Смерті чого? — от запитання, яке заслуговує
праці, щоб бути обміркованим.

Про “кінець без кінця”

Чому ж, здається, наступає кінець, кінця чому, здавалось би,
й бути не може? Чому ж замерехтів кінець, що викликає бояз$
ку надію на кінець усім “кінцям без кінця”? Щоб обговорити
це нині “питання всіх питань”, треба спочатку в згаданому
“без кінця” розмежувати два моменти.

По�перше, мається на увазі “без кінця” стосовно того, що не
видно кінця переліченню самих “кандидатів на кінець”, як то:
міф, божество, природа, матерія, побут, час, простір, небуття,
субстанція, сутність, тіло, душа, дух, свідомість, розум, істина,
добро, лихо, свобода, любов, краса, дружба, віра, сумління, надія,
цінність, зміст, ідеал, культ, варварство, освіта, культура, кни
га, цивілізація, праця, сім’я, релігія, мораль, мистецтво,
філософія, ідеологія, утопія, наука, школа, традиція, інновація,
університет, живопис, театр, опера, література, роман, логіка,
натхнення, інтуїція, гра, спорт, конкуренція, насильство, пану
вання, приватна власність, держава, влада, монополія, ієрархія,
авторитет, антагонізм, експлуатація, гноблення, відчуження,
товарногрошовий фетишизм, капіталізм, соціалізм, комунізм,
нації, класи та класова боротьба, рівність, нерівність, справед
ливість, свавілля, стихійність, планомірність, несвідоме, секс,
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ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ

Дехто дивується назві нашого
часопису, декому вона не
подобається, а декотрі взагалі не
можуть її спокійно сприймати.
Але її зміст виявився глибшим,
ніж здається на перший погляд з
“маніфесту” редколегії � “Цілься
на вершину � попадеш на
середину”.

Це переконливо доводить
Олександр Олександрович
Мамалуй, доктор філософських
наук, професор, завідуючий
кафедрою філософії Харківського
державного університету, у
статті, яка, на думку редколегії,
яскраво відображає ті настрої, що
сприяли виникненню неологізму
“Постметодика”.

Помістивши цю статтю в
рубриці “Філософія освіти”, ми
тим самим вважаємо її
прекрасною інтродукцією в
сучасну філософію освіти і
воднораз підсумком матеріалів
попередніх номерів
“Постметодики”.

Учитель сьогодні, як і раніше,
старанно готується до уроків, а
на душі в нього невимовний
смуток, “пост(недо)модерн”, про
який і веде мову Олександр
Олександрович. А описаний
смуток � це вже інша емоційна
забарвленість світовідчуття, що
переходить у добре відому
“світову скорботу”. Можливо,
після прочитання статті
багатьом буде легше жити,
оскільки філософ поставив усім
нам діагноз � “пост(недо)модерн”.
І, щоб позбутися цього “недо”,
кожному з нас треба, як тому
колісникові�ремісникові,
“вертіти, довбати і знову
забивати”.

Олександр Олександрович
вважає філософію елітарним
заняттям, але в його роботах
опосередковано міститься й інша
думка: світ зміниться, якщо
кожен не буде ухилятися від
індивідуального відповідального
філософування. Тож запрошуємо
читачів “ПМ” насолодитися
сучасним філософським, майже
детективним сюжетом.

KІНЦІ БЕЗ KІНЦЯ, 

АБО СИТУАЦІЯ 

“ПОСТ(НЕДО)МОДЕРНУ”

О.О. Мамалуй

Ми можемо прийти, торкнутися й піти, з усіма нашими атомами
та “якби”, але, більш ніж правильно, ми народжені не зводити кінці

з кінцями через відсутність кінців. 

(Д. Джойс)

Немає нічого абсолютно мертвого:
у кожного змісту буде своє свято відродження.

(М.М. Бахтін)

Б



стать, індивідуалізм, колективізм, патріотизм,
інтернаціоналізм, суб’єктивність, суб’єкт, осо
бистість, особа, автор, раціональність, система,
підстава, онтотеотелеофаллофонологоцен
тризм, метафізика, діалектика, знімання, розвиток,
прогрес, історія, людина, світ...

Припинимо цей перелік, інакше він загрожує за$
повнити весь простір статті. Бо хіба залишилося
ще що$небудь, чому б уже не встигли напророкува$
ти або відносно чого б прилюдно не поспішили
проголосити, а може, тихо, “про себе” наворожити
кінця? Та й було коли$небудь щось, істинність або
правоздатність існування чого не ставив би ніхто
під сумнів? І чи можна назвати
хоч би щось, я вже не кажу
життєве, буденне, повсякденне,
але навіть святе, прекрасне та
високе, у чому б не знайшлося б
своєї ледь$ледь помітної черво$
точинки або зворотного боку,
цілком достатніх, щоб
“підпільній людині” в кожному
з нас наполягати на своїх при$
мхах: “Чи світові провалитися,
чи мені ось чаю не пити? Я ска$
жу, що світові провалитися, а
мені щоб чай завжди пити” [6, с.
543]. Загалом, хіба не на всяке
“дещо” є своє “ніщо”, або, як
дозволив собі промовити вели$
кий, хіба ж не заслуговує заги$
белі все те, що існує?

По�друге, тому всі ці кінці са$
ме без кінця, що, як ведеться,
чутки про всіх та про кожного з
них, на щастя, як і, навпаки, на
нещастя, загалом не
підтвердилися, виявилися в
усіх без винятку випадках або
передчасними, або пе$
ребільшеними. Жодна із передбачуваних смер�
тей так досі й не сталася, із чого, однак, немож$
ливо зробити висновки, що навряд чи вже коли$не$
будь відбудеться. Не беруся теоретизувати, чи
можна бути трішки, тобто не до кінця, вагітною
(читач пам’ятає, як зовсім недавно ця тема завзято
обговорювалась нашими публіцистами, котрі жва$
во взялися поховати план і на його свіжовикопаній
могилі насадити ринок), але не до кінця за$ чи ви$
кінченим може бути, напевно, все.

Так що ж, саме час проголосити кінець кінцеві?
Атож, неодмінно, так, але, мабуть, теж...без кінця,
або не зовсім до кінця. Тут важливо не гарячкувати
та піймати себе на тому, що саме по собі
сподівання на закінчення страхіття — вже не
знаєш, як і казати: чи то “страхіття кінця”, чи
“страхіття без кінця” — первісно скроєно за міркою
все тієї ж логіки кінця, кінця котрої й прагнеш, що,

вочевидь, повинно вказати на некоректність, яка
прокралася у визначення завдання. Мабуть, у цьо$
му значенні Ж. Дерріда й говорить: “І хто б не
дійшов до того, щоб довести все до краю й прого$
лосити дещо найбільш вишукане, а саме: кінець
кінця..., то й він, хоче того чи ні, приєднується до
загального концерту” (Цит.за [2,с.30]).

Хтось, можливо, у цьому (вже хочеться сказати
“горезвісному”) “кінці кінця” знайде типовий зра$
зок діалектики заперечення заперечення (більш
близький до нашого випадку варіант: зникнення
зникнення) та відішле до Гегеля, хтось — суто
логічний парадокс із розряду тих, до яких нале$

жать відомі “Брехун” й
“Сільський перукар”, — відішле
до Б. Рассела або ще й далі — до
софістів. Ці відсилання в яко$
мусь зв’язку правомірні. І не
можна сказати, що вони відво$
лікають від теми. Але вируши$
ти за ними (у плані, що ціка$
вить нас) буде доречним лише
тоді, коли виявиться більш$
менш проясненим наше “питан$
ня всіх питань”. А на таке воно
перетворюється тому, що
вміщує в собі не що інше, як за$
питання про долю західного
проекту раціонального влашту$
вання світу, проекту, який на$
зивають Модерном, оскільки
саме він визначив характер,
сутність і межі сучасності.

“Питання всіх питань” — доля
Модерну

У своїй просто$таки прире$
ченій на гучний успіх статті “Kінець історії?” Ф.
Фукуяма побачив “кінець історії як такої” [1О,
с.134] в “тріумфі Заходу, західної ідеї” [1О, с.142]:
оскільки марксизм$ленінізм мертвий і вже заби$
тий останній цвях у віко його труни, то “в
лібералізму не залишилося ніяких життєздатних
альтернатив” [1О, с. 147]. Не будемо занадто
прискіпливі до слів, свідомо розрахованих на вуха
тих, хто давно бажає їх почути. Не будемо уточню$
вати, наскільки сама тональність у дусі “хто кого
закопає” відповідає поняттю лібералізму. Зреш$
тою, завжди можна відступити й виправитися:
“Цілком зрозуміло, що ніхто на Заході не сприй$
має лібералізм, особливо економічний, у чистому
вигляді. Всі висловлюються за деякий перероз$
поділ прибутку, спробу соціального зрівнювання,
за використання з цією метою держави” [9, с.234],
так і не помітивши, що “бруд” такого лібералізму
виразно соціалістичного походження. Та ось пара$
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докс “тріумф Заходу, західної ідеї” — “кінець
історії як такої” дійсно вартий уваги.

Проте до недавнього часу більш звичними були
інший тон та інші оцінки. Як абсолютно зрозумілі
сприймалися ствердження про кризу західної циві$
лізації, про “занепад Європи”, провал ідеалу Прос$
вітництва, провину Раціоналізму за репресивну то$
талітаризацію живого людського буття, про
відповідальність західної культури за глобалізацію
проблем (насамперед екологічних), що становлять
найнебезпечнішу загрозу самому існуванню люд$
ства, про недієздатність європоцентризму, про не$
помірну ціну вестернизації, про катастрофічність
західної стратегії прогресу. По суті, підсудним,
причому без усіляких шансів на виправдуваль�
ний вирок, постав сам західно�європейський
спосіб ставлення людини до світу, що полягає в
його послідовному засвоєнні і перетворенні.

Е. Гуссерль, котрий, як відомо, у пізній період твор$
чості здійснив героїчну спробу відстояти
універсальність західного життєвого проекту, ма$
буть, найбільш послідовно відобразив його цен$
тральне, суттєве ядро. Воно йому вбачалося в
орієнтації на свободу людини в головному — у мож$
ливості розумного перетворення себе та навколиш$
нього світу, дякуючи чому людина конституюється в
суб’єкт свободи. Духовний telos* Європи здавна
спрямований до прориву в нову епоху, коли людство
зможе жити за істиною, “вільно будуючи своє
існування, своє історичне життя згідно з ідеалами
розуму, нескінченними завданнями” [4, с.1О4].

Місце народження європейської духовності зна$
ходиться у Стародавній Греції, де вперше сформу$
валася нова установка індивіда стосовно світу, яку
греки назвали філософією. Античність народила
“філософську” форму існування у прагненні людей
зробити себе і своє життя вільними на основі тео$
ретичного розуму філософії. Та лише в Новий час
раціональне розуміння світу й людини, не обтяже$
не міфом, традиціями та забобонами, наблизило
філософію до форми всеосяжної науки про то$
тальність існування, спільної та єдиної системи за$
лишкових аподиктичних істин, науково дос$
товірного всезнання. Людське життя у світі стає
ідеально орієнтованим, а філософія, що світиться
вільною теоретичною рефлексією, “універсум усіх
норм” [4, с.11О], бере на себе функцію “архонта
всього людства” [там же]. Зрозуміло, яке надихаю$
че значення мало почуття оволодіння загальною
істиною буття, оскільки воно робило життя цілком
раціональним, наділивши високим натхненним
змістом як історію людства, так і існування окре$
мої людини.

Жива дійсність, яка не побажала підкоритися

ідеалу Просвітництва, жорстоко поглузувала з
надмірної гордині новітнього ratio, ледве не за
всіма пунктами висунувши проти його позитивів
свої негативи. Із тих пір віра в абсолютний розум,
що надає зміст світові, історії та людині, була
зруйнована. Разом із нею похитнулася й віра у
свободу, “яка усвідомлюється як можливість лю$
дини знайти розумний зміст свого індивідуального
й загальнолюдського буття” [3, с.142]. Проте 
Е. Гуссерль переконаний, що криза європейського
існування означає лише “уявний крах раціоналіз$
му” [4, с.115]. Причина затруднень раціональної
культури полягає не в раціональності як такій, а в
її зовнішньому сприйманні, у спотворенні її нас$
тільки ж наївним, наскільки й гордовитим об’єк$
тивізмом, виявленим у різних формах нату$
ралізації духу. Але якщо разом із помилками
Просвітництва відкинути раціональний життєвий
зміст “загальнолюдського заповіту Заходу”, то впа$
дання в найрозбещеніше варварство неминуче.

Запобігти “занепадові Європи”, стати на
шлях її нового відродження ще не запізно. Але це
можливо лише завдяки “героїзмові розуму”, здат$
ного на тотальну переорієнтацію згідно з масшта$
бами своєї безмежної мети. У відкритому горизонті
інтенціональних нескінченностей знаходиться
справжній духовний telos європейського людства.
Але тільки власним зусиллям, подолавши терни$
стий шлях спочатку через радикальну феномено$
логічну редукцію, призначену вилучати всякий
буттєвий стан та попередню заданість іншого, а
потім за допомогою розширення трансцендентної
суб’єктивності в інтерсуб’єктивно$трансценден$
тальну соціальність, у горизонті якої “особистості
вже не один “поза” одним і не “поблизу”, але про$
низані один$для$одного та один$в$одному$буттям”
[4, с.115], повторюю, тільки в результаті са$
мостійного особистого проходження цього шляху
з’являється можливість надати нового звучання
дельфійському вислову “зрозумій самого себе” й
здійснити універсальне самотлумачення як долі
свого окремого Я, так і змісту історії [див. 5, с.29].

Звільнена від наївностей об’єктивізму та розс$
лаблюючого гарантування провіденціалізму, нова
внутрішня цілеспрямованість розуму грунтується
не на пізнанні об’єктивних тенденцій історії, що
передбачає майбутнє, якого ми в змозі чекати, а на
самоідентифікації суб’єкта засобами рефлективної
діяльності для “утримання” в живій сучасності
інтенціональних нескінченностей, яких ми не в
змозі не прагнути (Див.: [8, с.399]), а також [11,
с.73]). Синтез науково$теоретичної універсальнос$
ті та універсально орієнтованої, са$
мовідповідальної практики під знаком
нескінченності означає “революціонізацію всього
культуроутворюючого засобу існування людства”
[4, с.1О5], а також “революціонізацію історичності,
яка тепер є історією зникнення скінченного люд$
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ства у становленні людства нескінченних завдань”
[там же].

Наше звернення до Гуссерля не можна розціню$
вати як бажання прикрасити трагі$фарсо$комічні
нещастя західної новочасної парадигми, вимушено
облишені в цій статті “за кадром” через її ключові
моменти “революціонізації історичності”, різні абе$
рації котрої дають підстави час від часу
відновлювати розмови про “кінець історії”. На$
справді ж зовсім не “кінець історії як такої”, а лише
“кінець історії кінця”, та й то, як видно з поперед$
нього, зовсім не остаточний, не повний, а саме “без
кінця” або “не до кінця”, на чому я усіляко наполя$
гаю, висловлює саму суть справи.

Новочасний просвітницький історизм
універсалізує в історії низку
опозицій: “народження” —
“смерть”, “початок” — “кінець”,
“нове” — “старе”, “істина” —
“хибність”, “розум” — “неро
зуміння”, “воля” — “рабство”,
“високе” — “низьке”, “прогрес” —
“регрес”. При цьому передба$
чається, що праві елементи опо$
зицій тимчасово закріплені в
історії, будучи джерелом її блу$
кань, перипетій, конфліктів. Лі$
ві ж елементи одержують в іс$
торії деяке попереднє, вступне,
пропедевтичне існування, до$
волі понівечене своїми візаві. І
лише в майбутньому, у кінці
історії,  наступає торжество
справжнього відродження, дій$
сного початку, автентично но$
вого, справжньої істини,
універсального розуму, загаль$
ної свободи, безмежного про$
гресу. Новий світ світлого май$
бутнього стає єдиною, дійсно
найвищою інстанцією, що ви$
конує функцію ідеального кри$
терію для оцінки минулого й сучасності. Та
оскільки він не має надбання наявного, справді
існуючого, все в історії релятивізується. Ніщо су$
ще не визнається справжнім, існуючим. Все, навпа$
ки, скінчене, тимчасове, минуще. Все дійсне, будь
воно в минулому або в сучасності, суттєве не саме
по собі, не як таке, а лише як грунт, будівельний
матеріал, підготовчий етап, необхідна передумова
майбутнього.

Діалектичне поняття у цьому плані не переборює
подібної релятивізації історії, а надає їй телео$
логічно виправданого, легітимного характеру. Хо$
ча в результаті заперечення заперечення низьке
вже більше не зникає безслідно, не відкидається як
використане будівельне риштування вищим, а

знімається і, отже, значною мірою утримується й
відтворюється, але або як підлеглий, позбавлений
самостійності момент іншого цілого, або як ніве$
лююча, що позбавляє самостійності усі інші мо$
менти, тоталізація першочергового визначення ці$
лого. Реальна історія виявляється передісторією,
що в муках готує справжню історію, яка таким чи$
ном виступає як постісторія. Жива ж практика ре$
волюційної боротьби нового зі старим, яка не вив$
чала, зрозуміло, діалектику за Гегелем, діалектич$
ному зняттю здатна віддати перевагу авангарди$
стській відміні минулого, його знищенню, викор$
човуванню та створенню на чистому місці чогось
абсолютно нового, небувалого, небаченого. Ось чо$
му дещо умовно можна сказати, що революції
більш близький проект Модерну у його

первісному варіанті європейсь$
кого Просвітництва, ніж у
діалектично$гегелівській (не ка$
жучи вже про Марксову) редак$
ції. У цьому розумінні трагіч$
ний фінал останньої практичної
змоги революціонізації всесвіт$
ньої історії, перетворення її з
передісторії у справжню істо$
рію, з усього видно, правомірно
визнати “закінченням незакін$
ченості” проекту Модерну.

Тепер після “кінця” Модерну
постмодерн в усіх виданнях, що
вже з’явилися чи з’являться
(особливо у нас), стоїть перед
випробуванням великою споку$
сою — використати цей шанс
зайняти звільнене місце, вийти
зі своєї культурної ніші й стати
Kультурою як особливим спо$
собом життя або життєвою на$
становою. Але чи не буде це оз$
начати, що постмодерн зрадить
самому собі та перетвориться в
черговий варіант все отого ж

Модерну?

Іспит волею в ситуації “пост(недо)модерну”

Згідно із нашим до краю розсмиканим часам,
жодне слово й жодна побудова не можуть розрахо$
вувати бути почутими та викликати довіру, якщо
вони не допоможуть підібрати ключі до того, що з
нами зараз коїться.

Вичерпання (?) або крах (?) відпрацьованої (?)
чи безвихідної (?) підстави розвитку? І якщо насу$
вається радикальна зміна її,  то чим? іншою
підставою? Якою? Або новою лише для нас, та за
історичними мірками передчасно (?) чи невиправ$
дано (?) забутою старою, минущу (?) чи укорінену
в самій природі людини? Або взагалі донині небу$
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валою в історії, принципово новою основою роз$
витку? А може бути, стукає в наші двері щось таке,
що й зовсім не вкладається до формули “зміна
підстави” й потребує цілком іншого способу життя,
без попередньої опори на яку$небудь одну, єдину,
загальну підставу?

Ризик помилкового вибору відповіді на постав$
лене запитання дуже великий. Його ціна дорівнює
заміні життєвого іспиту (всього лише) спокусою.
Як дає зрозуміти С. K’єркегор, спокусі протисто$
ять запобіганням; через іспит же треба витримати.
Спокуса повторюється, іспит завжди вперше. Щоб
запобігти спокусі, вистачить се$
редньої культури. Витримати ж
іспит означає розширити загаль$
нолюдський горизонт культури,
підняти її планку, задати їй іншу
висоту. На нещастя, не раз обпа$
лившись на прагненні дати усьо$
му світові великий урок на по$
милках чужих, ми все більше
грузнемо у спокусах, яких
цілком можна було б уникнути
вже хоча б тому, що вони у свій
час стали іспитом для інших, че$
рез них з гріхом навпіл пройшли
або їх більш$менш щасливо об$
минули.

Отже, перше, чого нам
потрібно б домогтися, — розме$
жувати спокусу та іспит, щоб від
першого уберегтися, а за друге
взяти відповідальність на себе.

Обмірковуючи єство іспиту,
що випав на нашу долю, вва$
жаємо, що це іспит волею, та,
зрозуміло, не взагалі волею, а во$
лею, що відкривається у ситуації післе завершення
незавершенності проекту Модерну, тобто в ситу$
ації пост$Модерну. Проте пост$Модерн — це хоча й
для нас теж, та не тільки про нас. Особлива ж
складність нашої ситуації посилюється недо$Мо$
дерном, тобто не$Модерном й до$Модерном, коли
все ще здавалось би не до Модерну, а вже потрібно
жити після Модерну.

Ось так й викреслюється проблема іспиту волею
в ситуації пост(недо)модерну, де пост$модерн
трагічним способом стигматизується* вітчизняним
недомодерном.

Не знаю, чи багато хто погодиться з тим, що
кінець Модерну й кінець філософії (зрозуміло, в
західноєвропейській класичній її версії) по суті од$
не й те ж. Проблема кінця класичної філософії те$
матизується тими обставинами, що “всяке можли$
ве означуване є означеним”, тобто “тотальність оз$

начена” (Ж.$Л. Нансі). Зрозуміло, “тотальну озна$
ченість значимого” потрібно сприймати cum granо
salis**. Приблизно так, як ми сприймаємо слова Ж.
Лакана про те, що жінку неможливо роздягти: її
голе тіло становить собою неменшою мірою набір
символів, ніж будь$який одяг. Ну, а якщо “озна$
ченість тотальності” сприймається цілком серйоз$
но, як керівництво до дії й метод перетворення?
Тоді загальний кінець філософії й суспільства, що
втілює її в життя, з усією жорстокою наочністю до$
веде вичерпаність загального, єдиного для всіх
Метазмісту. У цьому світлі стає зрозумілим, чому
занепад Метадискурсу Модерну цілком ма$

теріально продемонстрував се$
бе у розпаді нашого то$
талітарного суспільства. Від$
дзеркалилося найбільш наоч$
не з усього, що вже відбулося
раніше, дезавуювання дискур$
су Загального Змісту як дис$
курсу тоталітарної влади.

Варто дати собі звіт у тому,
якою мірою волі, або, кажучи
точніше, яку волю без міри,
тобто без апріорно заданої,
встановленої згори, гарантова$
ної або дозованої звідкілясь
ще ззовні ступеня волі, бере на
себе суспільство після кінця
Модерну, тобто в ситуації
пост$Модерну. Чи під силу
йому такий тягар волі? — от у
цьому й усе питання. Чи не за$
надто жорстокою розплатою й
непомірно дорогою ціною є оті
великі ріки крові й людського
горя, які без кінця й краю
ллються усякий раз, коли во$

ля, як можливість, стає абсолютною, а реальні лю$
ди, її знаходячи, виявляються не підготовлені до
такої тяжкої ноші й відразу ж після звільнення не$
гайно починають бити і вбивати один одного урив$
ками власних же щойно розірваних ланцюгів?

Розширення зовнішньої волі буде й надалі става$
ти все витонченішим і жахливішим розгулом ван$
далізму й варварства, поки звільнене від зв’язку
єдиним змістовим початком різноманіття форм
більш високоефективної та технічно потужної ак$
тивності не буде своєчасно доповнюватися здіб$
ністю вільно й кожного разу спочатку самостійно
продукувати особисті, індивідуальні змісти в їх
відкритій взаємовідповідальній зверненості один
до одного. Зверненості, що веде до можливості об$
меження$вияву меж, коли кожен зміст має свою
легітимацію не в собі й лише для себе, але і не всу$
переч і проти себе, а на кордоні, на межі.
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*
стигматизується, від “стигма” (грецьк.) — наколена

мітка, тавро, пляма.

**
cum granо salis(лат.) — букв. “з дрібкою солі”, з

іронією, глузливо, з певною обережністю.

С. Далі. "Атомна Леда". 1949



Десь тут можливий, мабуть, той кут знання, який
дозволяє відокремити діалог, поліфонію,
справжній “постмодерн” від грубої та низькопроб$
ної суміші з усякої всячини. Діалог, поліфонічне
спілкування й т.д. можливі, швидше, не між будь$
якими “голосами”, а лише між тими, що можуть пе$
ребувати на межі, бути досконалими, вершинними.
Тим самим взаємообумовлюються межова
співвідносність, розмірність, рефлексивність
діалогу та зняття. Без взаємного зняття, позбавле$
ного, зрозуміло, натягування ковдри$системи на
одну$єдину підставу, а спів$визначаючого різні
підстави, роблючого їх спів$визначаючого різні
підстави, що роблять їх спів$межними, а не од$
нобічно визначаючим й однобічно визначеними,
без цього діалог — не діалог, а просте оплутування,
якщо не гримуча суміш.

Повернемось до поставленого питання: стати
Kультурою як особливим привілейованим засобом
життя або, зрештою, знайденою єдино правильною
життєвою настановою. Та чи не буде це означати,
що постмодерн зрадить самому собі й перетворить$
ся у черговий варіант все того ж Модерну?

Даруйте, проте, — обуриться тверезо міркуючий
читач, — давайте опустимося на нашу грішну,
багатостраждальну землю. Чи до постмодерну
нам сьогодні, якщо, правду кажучи, нам ба�
гатьом ще й не до модерну? Яка вже там сьо�
годні стратегія постмодерну, коли ми страж�
даємо від того, що за багатьма параметрами
продовжуємо перебувати в патріархальній не�
займаності не�модерну і вже в усякому разі
повною мірою не доросли, не дозріли до модер�
ну? Нам би просто вижити, не підірвавши та не
порушивши ні себе, ані інших!

Так, що не кажи, наша сучасна ситуація значною
мірою залишається ситуацією не$ і до$модерну.
Але не в меншій, а то й у більшій мірі ця ситуація
“не до Модерну” в тому, особливо важливому
відношенні, що саме в нас відбувся найбільш вра$
жаючий своєю скандальністю “кінець” Модерну.
(Зауважимо у вигляді протиотрути від легковаж$
ності або злорадності, що “скандал” в первісному

значенні слова означає “пастка”, “западня”). І тому
безперервні спроби просунути який$небудь онов$
лений проект Модерну в протидію всім іншим як
безнадійно застарілим, що не зарекомендували се$
бе до кінця дискредитованими, тільки заглиблю$
ють ту “патову позицію”, у якій усі, що змагаються
“не на життя, а на смерть”, сили засліплені бажан$
ням помсти$реваншу за свою принизливу поразку
в (далекому або зовсім недавньому) минулому. Чи
не час зрозуміти, що чистота всіх без винятку
“ізмів” безповоротно дискредитована, вона в мину$
лому, у сучасності тільки “пост”$. Kожний “ізм”
містить долю істини тільки з долею істини інших
“ізмів”. Отож, поганий той “ізм”, який сам для себе
не “пост”$. Наступив великий Піст на “ізми”.

Ну, а якщо постмодерн — це не супер$ і не гіпер$,
як і, навпаки, не анти$ і навіть не транс$Модерн?
Якщо він зовсім і не претендує на винятковість
Модерну з великої букви. Якщо постмодерн —
дійсно плюралістичність, що свідомо культи$
вується і не дозволяє ніякої абсолютизації чого б
то не було; що не шукає “смерті$кінця” чого$не$
будь існуючого, не перетворює самодостатнє
існування у передумову або епіфеномен вищого, а
заохочує нарощування розмаїтості, різноманіття,
диверсивності, нових стосунків та констеляцій*?
Тоді...тоді багато нових, небувало складних про$
блем, серед яких першочергові: чи можливий так
орієнтований постмодерн не тільки в культурі, але
й у житті? В освіті? Які його межі? Як запобігти
заглибленню в дурну еклектичність, безграмотну
суміш, позбавлене смаку попурі, нерозбірливу
індиферентність та злочинну вседозволеність? Та,
мабуть, випробувальним каменем буде з нашого,
вітчизняного погляду найбільш болісне: чи не ста$
не постмодерн зручною формою експлуатації на$
шого теперішнього стану “пост(недо)модерну”? 
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*
констеляція — тут “збіг обставин”.
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“ЧИТАЧА ТРЕБА ПОСТАВИТИ
НА МІСЦЕ!” — якось жартома заявив
О.Мандельштам. Більшість авторів непо&
коїть проблема стосунків із споживачами
їхньої продукції. Сенека розпочав тра&
дицію нехтування читачем, написавши, що
йому достатньо одного, ба! — навіть не
потрібно жодного читача. Kеплер гордо&
вито повідомляв: “Я можу сотню років
почекати читача”. Вершина зневаги до чи&
тача — у Ф. Ніцше, який писав книги
“Ні для кого”. То чи не час в епоху “кінця
книги”, в епоху “не&читання”, в епоху не&
бажання читати “поставити на місце” ав&
торів ? Kоли читач не йде до автора, то
нехай автор спробує прийти до нього. Для
здійснення такого зсуву книжкових зва&
лищ і авторсько&читацьких амбіцій та про&
тиріч потрібна філософія книги та читан&
ня, яка б не самовдовольнялася столітнім
очікуванням читача. Можливо, декому не
сподобається, що таке серйозне слово, як
“філософія”, вживається до такого буден&
ного процесу, яким ніби є читання, але чи
не призначення філософії розкодовувати
повсякденність? Тож спробуємо “поста&
вити автора на місце”.

ЧИТАННЯ — АЛЬФА І ОМЕГА
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. Проте
дізнатися про зміст слова “читання” в
більшості довідників не вдасться. Фунда&
ментальні речі ми звикли обминати. “Чи&
тання — специфічна форма мовного
спілкування людей за посередництвом
друкованих чи рукописних текстів, одна з
основних суспільних форм опосередкова&
ної комунікації”, — повідомляється в ен&

циклопедії [3,с.597]. Простіше і точніше
суть читання виразив М. Пруст: “Читан&
ня — це бесіда з людьми, які значно
мудріші і цікавіші, ніж ті, з якими нас зво&
дить випадок” [12, с.209]. Відразу згаду&
ються крилаті слова Екзюпері:
“Спілкування — розкіш”. Читання —
теж розкіш. Адже книги купують на
“зайві” гроші, які залишилися після того,
як придбані життєво необхідні речі [12,
с.623]. Відомо, що більша частина людст&
ва позбавлена коштів для придбання
навіть найдешевших видань... Якщо лю&
дина не впевнена в завтрашньому дні, їй
не до читання [12, с.220].

Тому не здається парадоксальним ба&
чення М.Монтенем читання як однієї з
форм щастя. М.Монтень, автор видатної
методичної поради “Робити все весело”,
завжди пропускав у книзі важкі місця, бо
книга не повинна вимагати зусиль, так са&
мо як і  щастя. Продовжуючи ці
міркування, Хорхе Луїс Борхес уявив рай
як бібліотеку [12, с.606].

Читання стало настійною потребою, не&
обхідною умовою зростання Людини ро&
зумної, а тому Святослав Белза, укладач
оригінальної антології про роль книги в
житті людини і суспільства, з якої ми
щойно почерпнули чудові висловлювання,
низку уточнень визначення Homo sapiens
доповнює ще одним — Homo legens, Лю&
дина читаюча [12, с.15].

Після цього вже не вражає глобальне
тлумачення В.Шкловського: “Читання —
заповнення світу, включення себе у світ”
[12, с.87]. Ось тому читання — най&
суттєвіший елемент педагогічного проце&
су, який фактично зводиться до система&
тичного, цілеспрямованого впливу на зміст
і характер сприйняття інформації, на за&
своєння прочитанного і вибір літератури.

Незважаючи на те, що читання є об'єк&
том дослідження цілого ряду наукових
дисциплін — соціології,  психології,
літературознавства, лінгвістики, книгоз&
навства, бібліотекознавства та інших, все
ж воно залишається таємницею: Якщо
читання — “спілкування”, “розкіш”,
“форма щастя”, “спосіб включення себе у
світ”, то чому виникає проблема читання,
вірніше, проблема не&читання, чому з'яв&
ляється небажання читати, тобто неба&
жання щастя?

НЕБАЖАННЯ ЧИТАТИ. У чому
полягають ці проблеми? Можливо, зараз

“Книга
витягає 
з хаосу 

нас 
з тобою � 

Мене 
й Ти. 

Справа 
в тому, 
що все 
було б 

інакше, 
якби її 

не було”

Л.Флашен
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ФІЛОСОФІЯ KНИГИ В ЕПОХУ “KІНЦЯ KНИГИ”

С.Ф. Kлепко

"У школі". Мал. з серії хромолітографій "В 2000 році"
(Франція, поч. XX ст.)



читають менше, ніж у давнину? Ні, ко&
лись читали значно менше, ніж тепер.
Тоді читання було справою випадковою, у
наші ж дні воно стало просто фізіоло&
гічною потребою. Більшості з нас щоден&
но необхідна нова книга.

Ну, а якщо ми стільки читаємо, то, ма&
буть, усе прочитане — нам на користь?
Ось це якраз і хвилює усіх, хто має спра&
ву з книгою. Хіба можна невпорядковане
й нескінченне читання всерйоз називати
справжнім? — запитував іспанський
письменник Асорін (1873&1967 рр.).

Ми гинемо під тиском книг, у паперовому
океані, і небажання читати — це наслідок
“кінця книги”, що виявляє себе, передусім,
у книжковому перевиробництві. Ще пере&
конливіше розвиває цю тему іспанський
філософ Х.Ортега&і&Гасет.

Але ще більш загрозливе явище —
відверте небажання читати, поява Не&чи&
тача в буквальному розумінні слова. Якщо
раніше читачем називали того, хто купу&
вав книги (О.Толстой), потім з'явився
привид Не&Читача, яким італійський
письменник Л.Маремба вважав усіх нас:
“Не&Читач — це той, хто купує книгу і
ставить її на полицю, відкладаючи читан&
ня на потім, і той, хто з усієї книги читає
лише першу й останню сторінку. Це той,
хто обмежується однією передмовою чи
анотацією ...”[12,с.284]. Нинішній Не&
Читач книг не купує і навіть не відчуває
потреби в читанні.

Про економічну та соціально&політичну
природу цього явища знаходимо у статті
професора П.Шнайдера “НЕЖЕЛАНИЕ

ЧИТАТЬ? СЛОВО В ЗАЩИТУ KНИГИ”. У
Німеччині небажання читати розглядається
як соціально&політична проблема , яку має
вирішувати уряд [14].

Погоджуючись із вагомістю соціально&
політичних та економічних чинників не&чи&
тання, приверну увагу до найбільш
істотного. Це якість книг. Не читають то&
му, що більшість книг дійсно є хронофага&
ми, “викрадачами часу”, читання взагалі
— це “втрачений час”, а читання сотень
сторінок багатьох творів може читача
підштовхнути до небезпечного хворобли&
вого стану невпевненості і розгубленості,
як це робила читальна кімната з Ніцше,
котрий зізнавався, що йому невластиво чи&
тати багато: “Читання є мій відпочинок са&
ме від мого серйозного”.

Не всі здатні насолоджуватися читанням
як пошуком істини. У сучасному знервова&
ному суспільстві прагматизується й процес
читання. Не читають, тому що переважно
“читач хоче зустріти самого себе”, а тому
Ж.Сіменон пропонував у школі замість
алгебри і давньогрецької навчати мистец&
тву читання [12, с.231]. Реальний не&чи&

тач байдужий до книг, бо вони не вчать
реальному буттю, не реалізовують
функцію збереження ідей, залишають його
у стані байдужості, не ведуть на шлях,
який допоміг би розплутати хоча б один із
життєвих вузлів.

М.Реріх казав, що “ книга — живий
організм, який має найтонші рефлекси”
[12, с.33]. Б.Пастернак взагалі вважав
книгу “живою істотою”. А на плакаті 20&х
років художник С.Іванов книгу прирівняв
до людини: “Kнига не что иное, как чело&
век, говорящий публично”.

Проте не будемо патетичними: не всяка
книга — живий організм. У бібліотеках
повно книг&монстрів, книг&покійників, які
становлять інтерес переважно для
“бібліопаталогоанатомів”. Загроза не від
них, небезпеку становлять такі книги се&
ред підручників. Kожний підручник має
бути “живим організмом”, а не “книгою,
яку неможливо читати” (Б. Шоу). Я зга&
дую підручник із історії України для учнів
п'ятого класу, коли без малюнків діти
змушені пробігти історію від скіфів до
часів незалежності України, і мені стає
сумно. Якби ж це був єдиний такий
посібник для дітей у сучасній школі!

Підручник — особливий вид книги,
який відрізняється від усіх інших тим, що
він призначений навчити, дати знання, за
допомогою якого можна вирішувати свої
особисті проблеми. Але наші підручники
переважно віддалені від проблем людини,
завдяки їм лише зростає небажання чита&
ти, тоді як так важливо в кожного учня
сформувати передусім філософію читання
як основну фундаментальну навичку.

Як зробити підручник “живим ор&
ганізмом”, щоб учень у спілкуванні з ним
пізнавав перші уроки мистецтва читання?
Як творити архітектуру його сторінок і
рядків? Що потрібно поліпшувати у
книзі?

ФІЛОСОФІЯ KНИГИ. На ці пи&
тання намагається відповісти так багато
дисциплін, що виникає необхідність у роз&
робці філософії підручника як складової
частини філософії освіти. Термін
“філософія книги” запровадив видатний
книгознавець М.Н. Kуфаєв. У двадцяті
роки нашого століття він сформував про&
граму розвитку книгознавства, девізом
якої була ідея “Kнига — одна з великих
граней у кристалі життя. Пізнання йо&
го — (цього кристалу) в усіх гранях не&
можливе без науки і філософії книги”
[5,с.41]. Філософія книги повинна містити
суму принципів, загальних причин і основ,
якими визначається її сутність, її життя і
розвиток, плин книжкового процесу і його
зв'язок з іншими життєвими процеса&

“Становится слиш�
ком много книг. ... коли�
чество книг, которые
человек должен перева�
рить, настолько несо�
размерно, что далеко
превышает пределы его
времени и способно�
стей усвоения. Это и
заставляет его читать
быстро, плохо и, кроме
того, оставляет у него
печальное чувство по�
терпевшего крушение,
вызывает скептиче�
ское отношение к соб�
ственному труду. Если
каждое новое поколе�
ние будет продолжать
накапливать печатную
бумагу в той же про�
порции, что и предыду�
щие, проблема, кото�
рую порождает избы�
ток книг, приобретет
угрожающий характер.
Kультура, освободив�
шая человека из лесной
первобытной чащи,
ввергла его в чащу
книжную, не менее
опасную и глухую.”

Х. Ортега�и�Гассет

“...политика в пользу
чтения должна выйти
за рамки традиционно�
го содействия культу�
ре и литературе и рас�
пространиться на об�
ласть социально�куль�
турной работы. Ору�
дием содействия долж�
ны стать все те меры,
которые ведут к со�
хранению и поддержа�
нию в широких слоях
населения способности
и готовности читать”. 

П. Шнайдер.
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ми....” [5, с.23] Завдання цієї філософської
дисципліни — віднаходження принципів
книги, які визначають, з одного боку, її буття
і розвиток, а з іншого — її пізнання...
[5,с.39].

Термін “філософія книги” забувся і не при&
звичаївся, мабуть, тому, що у двадцяті роки
ще не відчувався закінчений цикл буття кни&
ги. Зараз звична нам книга переживає свій
кінець, бо вона  втратила свою святість і ста&
ла подібною до приватного рукопису: кожний
може виготовити примірник свого творіння за
допомогою “настільних типографій”.

Майже втрачено контроль за якістю,
змістом. Х.Ортега&і&Гассет визначав книгу
як зразкове висловлювання, що містить у
собі суттєвий імператив бути записаним,
зафіксованим, бо, ставши записаним,
зафіксованим, це висловлювання ніби назав&
жди віртуально вимовляється анонімним го&
лосом так само, як молитовні барабани в Ти&
беті ввіряють своє вікове благання. Це пер&
ший момент книги як справжньої,
життєдайної функції: потенційно вона вічно
говорить те, що сказати варто.... [12, с.325].
Сьогодні книга втрачає свою зразковість,
помилки, недбалості пробачаються, компо&
зицією нехтують, книзі дозволяється вислов&
лювати те, що не слід говорити, анонімність
голосу є її вадою.

Цензура зникла, оскільки нікому не під силу
перевірити якість текстів. Бездарна книжка не
знаходить свого критика, бо ніхто не бажає
“забруднитися”. Сьогодні навіть підручник
можна виготовити поза усією системою
комісій і рецензій і навчати за ним. І дійсно,
кожний учитель, котрий себе поважає, пише
власний підручник, і навіть написання власно&
го підручника покладається як принцип у
вальдорфській педагогіці Р. Штайнера або
школі розвитку А.В. Фурмана.

Із поширенням сидиромів та комп’ютерних
мереж “Порожня книга” Д.Біленкіна стала
технологічно майже можлива, і ми розуміємо,
що “книга, мабуть, є тільки одна. Інші — ли&
ше варіації. Варіації — це ностальгія за пер&
шоджерелом, його пошук”
[11, с.62].

Звичайно, явище спрощення шляху від ру&
копису до книги не однозначне, тому й
з'явився новий імпульс для розвитку філосо&
фії книги і читання.

Філософія підручника — це наукова га&
лузь, спрямована на те, щоб ніхто з учнів не
міг сказати: “У школі не було KНИГ — там
були тільки ПІДРУЧНИKИ” (В.Шала&
мов). Справжній Підручник повинен, пере&
дусім, бути Kнигою, як Біблія, “Начала”
Евкліда, як бестселери Дейла Kарнегі, Пола
Гілстера ...

Філософію книги&підручника потрібно
створювати на основі систематизації напраць&
ованого, розпочинаючи від “Законів напи&
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У Харта те же планы в
отношении письменного слова.
Его цель — раздать к 2001 году
один триллион книг, или, более
точно, перевести текст около
десяти тысяч книг в
электронную почту и
бесплатно распространить их
все расширяющемуся числу
читателей. Он хочет создать
общество, в котором
литературные произведения
будут доступны буквально всем
по номинальной цене.
Харт занимается этой задачей
двадцать два года, и в данный
момент он возглавляет армию
из семисот добровольцев,
которые работают над
книгами на всех основных
языках. Они выполняют
работу, которую некоторые
считают самой скучной на
свете: вводят романы и другие
произведения в компьютер в
форматах, которые могут
быть использованы в проекте
Гутенберг.
Что же произойдет с
библиотеками и теми, кто ими
пользуется? Харт считает,
что библиотеки будущего
будут также выглядеть по
сравнению с нынешними, как
наши лучшие библиотеки
сегодня выглядят по сравнению
со средневековыми коллекциями,
книги в которых приковывали
цепями к полкам. “Одна
дискета на 1.44 МБ стоит мне
39 центов.” — говорит Харт.
“Это значит, что если
записать туда “Алису в стране
чудес” десять раз, она будет
стоить 4 цента за копию. Если
сжать файл, то стоимость
копии упадет до двух центов и
менее. Мы близко приблизились
к практически бесплатным
книгам”. Такое снижение цены,
отметил Харт в
опубликованной в сети заметке,
носит такой же
революционный характер, как
падение цен на книги после
изобретения печатного станка,
и несет столь же серьезные
последствия для
распространения электронной
цивилизации на весь наш мир.
Проект Гутенберга большой, но
он ставит долгосрочные цели.
“В какой�то момент между
настоящим и изображенным в
фантастике будущим, все, что
можно, попадает в компьютер”,
— говорит Харт. “Все знают,
что в памяти бортовых
компьютеров кораблей,
бороздящих космическое
пространство, будут все
написанные когда�либо книги.
Но никто никогда не спрашивал,
как же они туда попадут? Мы
— как раз те, кто поместит их
в компьютеры”.

Пол Гилстер

ПРОЕКТ ГУТЕНБЕРГА И
СЛЕДУЮЩАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В
КНИГОПЕЧАТАНИИ

Иоганн Гутенберг, немецкий
первопечатник, часто
считается первым европейцем,
создавшим в XV веке
шрифтовой печатный станок.
Это открытие изменило способ
производства книг и привело, в
конечном счете, к увеличению
числа читателей —
большинство из которых не
могло приобрести
дорогостоящие рукописные
книги, да и не умело бы их
читать. По иронии судьбы, о
самом Гутенберге известно
мало; человек, который больше
кого�бы то ни было помог
распространению знаний, не
оставил после себя
достоверного портрета, и о его
жизни имеются весьма скудные
сведения.
Точно так же был
малоизвестен и Майкл Харт, но
теперь, когда о нем написал
Wall Street Journal и другие
престижные издания, все по�
другому. Его труды по
распространению знаний в
электронном виде хорошо
известны внутри сетевого
сообщества Internet; и даже,
когда вы говорите о “Проекте
Гутенберг” с людьми, не
имеющими отношения к сети,
многие признают, что слышали
это имя. Работа Харта была в
некотором отношении
вдохновлена немецким
первопечатником; как и
Гутенберг, Майкл Харт
возится с технологией, чтобы
улучшить способ производства
книг. Если бы Гутенберг жил
сегодня, он обязательно
заинтересовался бы проектом,
названным в его честь — и не
из�за тщеславия.
Чтобы понять концепцию
проекта, подумайте о том, что
сделал Гутенберг. До его
изобретения книги были
раритетами, каждая из них
аккуратно переписывалась
вручную. Чтобы создать
второй экземпляр книги, надо
было полностью повторить
весь процесс ее написания.
Средневековые манускрипты
были великолепными
изданиями, образцами
исключительной каллиграфии.
Но их редкость означала, что
мало у кого была своя книга.
Изобретение печатного станка
позволило распространять
книги среди все большей и
большей массы населения, пока
мы не достигли конца
двадцатого века, когда книги
стали доступны практически
каждому.



сання книг” Я.А.Kоменського і
закінчуючи книгами відомої серії “Про&
блемы школьного учебника”, працями
дослідників шкільної книги Лернера,
Зуєва, Беспалько тощо. Провідною ідеєю
філософії книги&підручника має стати
принцип навчати не книжкових знань, а
вчити читати Kниги Природи, Kультури,
Особистості. Спробуємо окреслити
висхідні принципи філософії підручника.

1. “ЧИТАННЯ — ВИТРАЧАННЯ
ЧАСУ”. В.Набоков казав: “Читаючи
книгу, ми повинні мати час”. Здається,
банальна істина. Але чому тоді немає
жодного дослідження, де б автор наголо&
сив, що учневі для читання підручника
потрібно стільки&то годин.

Звичайно, цей критерій досить суб'єк&
тивний, але чи в змозі учень прочитати усі
підручники, які йому щороку пропонують&
ся, і, тим більше, оволодіти матеріалом.
Без цих досліджень — скільки треба часу
на опанування підручника, набір навчаль&
них книг — освіту не впорядкувати. Чи&
тання — це витрачання часу. Звідси
імператив авторові: берегти час читача.

Але є й інший, власне філософський ас&
пект цього принципу. Час утілюється в чи&
танні. Kожна епоха читає свої головні кни&
ги. Початок Нового часу, епохи великих
відкриттів, був ознаменований девізом: чи&
тати книгу природи. Лексема “книга” мала
для авторів цього девізу буквальне значен&
ня — природа вважалася створеною і та&
кою, що несе задум, який “читачам”
потрібно збагнути. Сьогодні слова “Kнига
природи” сприймаються скоріше як мета&
фора. Проте про читання Kниги природи
можна говорити і з певним науковим
змістом. Існують єдині механізми, які при&
таманні і Kнизі Природи, і Світові Тексту
[9].

Освіта, орієнтуючи на читання
KНИГИ, фактично припинила навчати
ЧИТАТИ KНИГУ ПРИРОДИ. Мене
не залишає відчуття, що я читав не ті кни&
ги. І не лише я. У США В.Дж.Беннет
опитав більше 500 учителів, переважно
викладачів гуманітарних дисциплін: “Які
книги повинні читати учні середньої шко&
ли передусім?” У відповідях виявилася
суттєва згода щодо 10 класичних творів
(див. на цій сторінці). Із цих десяти 4 —
антична література і 6 — твори Нового
часу, із них тільки один написано у ХХ
ст.[8,с.24].

Аналогічне опитування було проведене
серед учителів у Полтавському обласному
інституті післядипломної освіти педа&
гогічних працівників. (Я висловлюю

вдячність Н.Ю.Земляковій за допомогу в
обробці результатів дослідження).

Порівняння двох списків “найваж&
ливіших книг” досить цікаве.

Але найбільше турбує, що в обох спи&
сках відсутня наукова, зокрема природни&
чо&математична література. Така єдність у
визначенні найважливіших книг амери&
канськими й українськими читачами на&
штовхує на роздуми.

Людина губиться у морі книг, жахається
трагедією бібліотек, ще більше потерпає
від дешевої інформації на дисплеях
комп’ютерів і телевізорів, але ніхто не ста&
вить питання — а що сьогодні може про&
тиставити людина океанові книг? Невже
лише рекомендації “Не все читати.Читати
розбірливо" тощо. Як уберегти людину
від витрачання часу? Я не маю на увазі,
як застерегти мільйони від психотерапев&
тичного читання бульварних книжок, ме&
не, передусім, цікавить, як можна стисну&
ти інформацію, алгоритми навчальної
діяльності у розвитку своїх здібностей, як
зробити тоншими товсті опуси, не втра&
чаючи основного в їх змістові?

Проте чи не марне це намагання? Адже
щомиті змінюється не лише океан книг, а
навіть окремі з них. Треба врахувати й те,
що “Kожного разу, як ми читаємо книгу,
вона змінюється, слова набувають іншої
конотації... Існує стільки біблій, скільки
існує читачів” — пише Хорхе Луїс Борхес
[12, c.593&607].

Ущільнення інформації, знань — це най&
головніша проблема в розробці змісту
освіти й філософії книги — підручника. Як
писав Kеплер, треба мати на увазі, що
“...пространное изложение также затрудня&
ет понимание — не в меньшей степени, чем
краткое и сжатое. Последнее ускользает от
глаз разума, первое — отвлекает их. Здесь
— недостаток света, там — избыток бле&
ска; здесь глаз ничего не воспринимает, там
он ослеплен”[7,с.248].

Як же стискувати інформацію? Різні
концепції інтеграції, ущільнення ставлять
завдання створити Систему підручників
як спробу утиску, ущільнення Світу Тек&
сту в Підручниковий Текст, який буде під
силу більшості прочитати.

10 
найважливіших 

книг

для американського 
учня:

1. У.Шекспір.

2. Вибрані документи з
американської історії.

3. М. Твен “Пригоди
Гекльберрі Фінна”.

4. Біблія.

5. Гомер “Одіссея”,
“Ілліада”.

6. Ч. Діккенс “Великі
надії”.

7. Платон “Держава”.

8. Д. Стейнбек “Грона
гніву”.

9. Н. Готорн “Червона
літера”.

10. Софокл “Цар Едіп”.

для українського 
учня:

1. Т. Шевченко.

2. Л. Толстой “Война и
мир”.

3. Українські народні
казки.

4. Біблія.

5. Леся Українка “Лісова
пісня”.

6. О. Пушкін ”Евгений
Онегин”.

7. О. Гончар “Собор”.

8. М. Грушевський
“Історія України”.

9. Казки народів світу.

10. А. Дюма "Три
мушкетери".
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2. УKРАЇНІ ПОТРІБНА ШKІЛЬ&
НА ПАНБІБЛІЯ. Що з'єднує сьогодні
тексти підручників, автори яких пишуть,
мало зважаючи на те, що подається в
інших? Сьогодні в підручникотворенні ре&
алізовується переважно ідея Д.Зуєва про
навчально&методичний книжковий ком&
плекс із кожного шкільного предмета[2].
Одна з небагатьох концепцій підручника в
Україні фактично копіює цю ідею.

Але школі потрібна Панбіблія. Цим
словом Я.А.Kоменський називав повний
набір книг, призначений для універсальної
освіти й укладених за законами
універсального методу [4,с.119]. Будь&яка
книга (особливо шкільна) повинна стати
цілком пансофічною, цілком панпедич&
ною, цілком панглотичною і цілком панор&
тосичною. Пансофічною — тобто
відкривати суть усієї премудрості, більш
стисло чи більш докладно, відповідно до
ступеня виховання. Панпедичною — тоб&
то допомагати розвиткові розуму. Панг&
лотичною — значить перекладеною на усі
живі мови найпростішим способом. Па&
нортосичною — тобто сприяти обмежен&
ню чи виправленню вад і поширенню доб&
ра. Я.А.Kоменський уклав проект
Панбіблії з таких універсальних книг, як
“Панкосмографія”, “Панхронологія”,
“Паністорія”, “Пандогматія”, “Панг&
номіка” і “Пансофія”. Остання повина бу&
ти настільки досконалою, щоб у
порівнянні з нею все здавалося хаосом і
лише вона була б подібна повній системі
божій (systemati Dei), світобудові (mun&
danae machinae)”[4,с.122].

На жаль, сучасний світ шкільних кни&
жок видається, скоріше, хаосом. Я не
відкидаю велику користь Програми фонду
“Відродження” “Трансформація гу&
манітарної освіти”, завдяки якій підготов&
лено до друку 400 нових підручників. Без
глибокого ознайомлення з цими книгами
важко впевнено сказати, але є сумнів, що
ці 400 книг стануть українською
Панбіблією, оскільки кожна із них — ре&
алізація індивідуального проекту. Хаос
світу буде помножений на хаос
підручників, тому наступний крок повинен
передбачати упорядкування всієї сукуп&
ності книг.

Між іншим, ідея Я.А.Kоменського про
Панбіблію вже реалізована видавцями
“Британської енциклопедії” [10]. Сьо&
годні, коли з'явилися десятки різноманіт&
них дитячих і учнівських енциклопедій,
багато з яких сумнівної якості, вкрай не&
обхідно надрукувати Шкільну енцикло&

педію, тобто під однією палітуркою об'єд&
нати шкільні підручники з першого по
одинадцятий клас і видати їх цілісно, то&
мами, додавши різноманітні покажчи&
ки — “Пропедії”, “Індекси”, “Словники”,
“Синоптикони” тощо. На основі такого
тексту можна було б провести експертизу
традиційних і експериментальних підруч&
ників, досягти якоїсь єдності в подачі
різноманітного матеріалу і навіть розпоча&
ти створення державного стандарту
освіти. Поки ж підручники роз'єднані
стилем, різними підходами (іноді доволі
суб’єктивними!), ми будемо мати ті
курйози неузгодженості між різними
підручниками сучасної школи. Наведу ли&
ше один приклад.

Нещодавно вийшов із друку “Шкільний
тлумачний словник української мови(для
початкових класів)”[13]. У словнику по&
дається малознайома й нова для молодших
школярів лексика, яка вживається в
підручниках початкової школи і пропо&
нується для активного засвоєння учням 1&
4 класів. Не заперечуючи великої праці
укладачів словника і необхідності такого
посібника для кожного учня, потрібно все
ж сказати про суб'єктивність добору
"чорних слів". Так, у словнику є слово
“свіча”, але немає “лампа”. Можливо, на&
давалася перевага архаїчній лексиці? Ні,
бо є “ксерокс”, “комп'ютер”, “елек&
троніка”, але поняття “електрика” — не
з’ясоване. Важко зрозуміти, чому в слов&
нику є слово “мідь” і пояснюється, що це
метал, але про “залізо” — ні слова. Що ж
таке “метал”, словник теж не містить
ніяких тлумачень, зато є “мисник”. Пояс&
нюється слово “міркувати”, але “мисли&
ти”, “думати” залишається поза увагою
укладачів. Звичайно, важко відібрати
близько 3 тисяч слів на всі смаки, але пе&
дагоги мають знати, яким повинен бути
лексичний запас учнів на різних етапах їх
розвитку. Тому цю справу — укладання
тлумачних словників для учнів різних
класів треба продовжувати й удосконалю&
вати. Вони не тільки будуть допомагати
учням, а й авторам підручників і дитячих
книжок.

Цей приклад з Тлумачним словником ще
раз підкреслює важливість принципу тво&
рення системи підручників, яка повинна бу&
ти ніби голограма всього Світу Тексту, про&
кладати шляхи пізнання в книжкових хащах
та океанах інформації комп’ютерних мереж
на зразок Internet’y [1].

“БРИТАНИKА” — 
KОРОЛЕВА 
ЭНЦИKЛОПЕДИЙ

Известная во всем мире “Бри�
танская энциклопедия” взяла
на себя грандиозную задачу
сформировать единый инфор�
мационный стандарт для все�
го человечества.

“Британская энциклопе�
дия” — “Британника”, исто�
рия которой насчитывает бо�
лее 2ОО лет, может быть ин�
тересна и профессору, и
школьнику. При всей своей
глубине и серьезности напи�
сана она простым, доступным
языком, свободным от слож�
ных грамматических конст�
рукций и тяжеловесной лек�
сики.

“Британника” — это более 82
тысяч статей, 44 миллиона
слов, 23 тысячи иллюстраций.
Уникальна не только собран�
ная здесь информация, но и
структура самого изда�
ния.”Британской энциклопе�
дии” удалось объединить два,
казалось бы, несовместимых
принципа — алфавитный и
тематический. Она состоит из
двух частей.

Двухтомный “Индекс” по�
зволяет за несколько секунд
найти именно ту информа�
цию, которая необходима.
“Индекс” содержит 17О ты�
сяч входов, более полумил�
лиона перекрестных ссылок.
Этот алфавитно�тематиче�
ский указатель — ключ, отпи�
рающий дверь в сокровищни�
цу знаний.

“Микропедия”, включающая
12 томов, — краткая, но пол�
ная энциклопедия, содержа�
щая 82 тысячи лаконичных,
популярных статей, дающие
наиболее важные, основные
сведения.

17�томная “Макропедия”
(7ОО статей) предлагает сво�
им читателям не столько фак�
тические, сколько аналитиче�
ские знания. Здесь глубоко и
детально обсуждаются наибо�
лее фундаментальные пробле�
мы, дана подробная библио�
графия.

И, наконец, “Пропедия” —
ноу�хау “Британники”. Это
специальный том, где даются
подробные планы чтения, как,
пользуясь энциклопедией, са�
мостоятельно изучать ту или
иную тему. Так что это не
просто рядовое справочное
издание, а полноценный до�
машний университет.
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3. ПІДРУЧНИK — ГОЛОГРАМА
СВІТУ. Як відомо, голограма — це
своєрідний оптичний еквівалент об'єкта,
який функціонує стосовно випромінення,
що падає на нього так само, як і сам
об'єкт. Якщо голограму — звичайну
скляну платівку розбити, то навіть най&
менша її частинка здатна відновити повне
зображення предмета. Такі  універсальні
можливості пов'язані з тим, що ви&
промінювання, розсіяне від кожної точки
предмета, розподілено по всій голограмі і
тому кожна її ділянка містить інформацію
про весь предмет.

Сьогодні голограма розглядається як
універсальна метафора. Так, англійський
фізик Д.Бом вважає, що будь&яка частина
Всесвіту структурно адекватна Всесвітові
в цілому, так само, як голограма нагадує
оригінал. За аналогією до цього, гу&
маністика розглядає людину як голограму
одухотвореного Kосмосу, наповненого
життям [6].

Польський літератор&філософ Л.Фла&
шен зауважив щодо справжньої книги:
“Kнигу можна розгорнути на будь�якій
сторінці. Kожна сторінка книги містить
її повністю (цілком)” [11,с.64].

Що це — лише гарна метафора, яка
встановлює єдність між книгою і гологра&
мою, чи запозичення з Декарта, який за&
значав: “Більшість книг такі, що, прочи&
тавши декілька їх рядків і продивившись
декілька фігур, уже знаєш про них все,
тому інше вміщено в цих книгах лише для
того, щоб заповнити папір”[7,с.247&248]
чи дещо більше, а саме формулювання
принципу голографічності філософії кни&
ги?

Навіть якщо принцип голографічності
хибний і не становить практичної цінності,
все ж його варто обговорити, бо в разі йо&
го істинності ми дістаємо ключ до
підручникотворення.

Французький письменник Поль Kла&
дель ніби заперечує афоризм Л.Флашена:
“Зміст не вміщується на одній сторінці.
Йому потрібна ціла книга, збірник, не
просто аркуш для друку, а глибокий
жбан, здатний умістити і зберегти части�
ну реальності або, правильніше, тої
живлющої духовної сили, якою вона
просякнута” [12, с.199].

Що означає “зміст усієї книги цілком”?
Чи можливо таке? В будь&якій енцикло&
педії кожна сторінка дійсно становить її
характеристику, але ж не містить кожна
сторінка її зміст цілком. Якщо я читаю
про Езопа, то що я можу дізнатися за
Фарадея чи Поппера? Але згадаємо
оцінку Ф.Ніцше свого стилю — його ре&

чення варті цілих книг. Лу Сінь поперед&
жав: “Kоли від змісту залишається одна
назва, розчарування неминуче”
[12,с.549]. Що має зостатися від змісту в
читача? Чи не є прочитана книга, тим
більше підручник, своєрідною голограмою
у нашій свідомості, яка, залежно від залу&
чення її нашою думкою, миттєво спалахує
в нашому мозку усім змістом цієї книги?

Читання — не пасивне слідування за
чужою волею, це завжди активне діяння,
в основі якого стоїть передбачування ре&
зультатів, прагнення заглянути за ту лінію
небосхилу, яка прокреслена рядком тексту
перед очима. Ми тільки торкнулися об&
кладинки, читаємо невідому назву і вже
проробляємо гігантську роботу,
зіставляюючи назву книжки з цілим
світом прочитаних книг.

Якщо це так, тоді легко збагнути афо&
ризм Б.Пастернака: “Ні в якої справж�
ньої книги немає першої сторінки” [12,
с.67]. Ці слова означають те ж, що хотів
сказати і Л.Флашен: справжня книга є
осколок голограми Світу Тексту, а тому
вона не має початку, не має кінця і на
кожній сторінці — вона вся повністю.

Можна спробувати конструювати таку
книгу. Про такі книги мріяв Я.А. Kо&
менський, а його гіпотеза, що “робота
вчителів і учнів у школі буде просто пе�
редачею світла з цих сяючих книг у
просвітлені голови” [4,с.120], вже не ви&
дається й такою далекою від наукового ро&
зуміння навчального процесу. 
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“Заняття з книгами, — стверджував Цицерон, — юність
живлять, старість звеселяють, щастя прикрашають, у
біді дають притулок і втіху, вдома утішають, поза домом
не заважають”. Але реальне життя часто свідчить про те,
що в деяких людей книги позаповнювали шафи, полиці,
але не душі. У період фінансової скрути багато родин
сьогодні не спроможні формувати свої домашні
бібліотеки. Реальний вихід із ситуації — це користуван&
ня публічними бібліотеками. Як показують соціологічні
дослідження останніх років, незважаючи на деяке змен&
шення книжкового фонду бібліотек Полтавської об&
ласті, протягом 1995 року порівняно із 1994 роком
кількість їхніх читачів зросла на 26 тисяч чоловік, а кни&
говидача — на 482 тис. примірників. Серед читачів мо&
лодь (учнівська, студентська) в Україні становить най&
численнішу групу (більше 30%). Проблема полягає в то&
му, що саме читають представники цієї групи? За ма&
теріалами соціологічних досліджень, які були проведені
в місті Полтаві та Решетилівському районі, 17%
підлітків із 342 опитаних підкреслили, що взагалі нічого
не читають, 30% — постійно читають здебільшого про&
грамову літературу, а більше половини респондентів за&
хоплюється сучасною масовою літературною про&
дукцією (мелодраматичною, детективною, фантастикою,
жахами).

“Погані книги, — у свій час попереджував класик анг&
лійської літератури XVIII ст. Генрі Філдінг, — можуть
також зіпсувати нас, як і погані товариші”. Розумна ж,
надихаюча книга, на думку В.Сухомлинського, часто
вирішує долю людини.

Ураховуючи останнє, соціологічною службою обласної
бібліотеки для юнацтва проведено багатопланове дослід&
ження на тему: “Kнига в житті вчителя”. Безперечно,
тільки за допомогою педагога, шкільного наставника мо&
лоді, слід виховувати в майбутніх поколінь повагу й лю&
бов до книги, формувати високу культуру читання.

Нашими респондентами при анкетному опитуванні
були 40 учителів середніх шкіл міста й області з різним
педагогічним стажем і предметами викладання, 80 май&
бутніх учителів (студенти 3 і 4 курсу історичного та
фізико&математичного факультетів Полтавського педа&
гогічного інституту), школярі&випускники педагогічних
класів школи&гімназії №33 і школи&ліцею №11 м. Пол&
тави, а також випускники, які обрали для вступу вищий
педагогічний заклад.

Практично всі респонденти відзначили наявність до&
машніх бібліотек. Лише 17% опитаних студентів та шко&
лярів і 50% респондентів&учителів (це особливо дивує!)
зазначили, що не користуються фондами масових біблі&
отек, оскільки або їх немає в сільській місцевості, або во&
ни повністю задоволені власними бібліотеками.

Читання як важливий вид дозвілля відзначили 85%
випускників педагогічних класів (серед студентів
педінституту й учителів шкіл цей показник становив
53%). Цікаво, що тільки 5 учениць із усіх опитаних вва&
жають, що людина начитана сьогодні не є цінністю для
суспільства; серед студентів і вчителів такої думки дот&
римуються 30% опитаних. Більше того, 3 студенти вза&
галі переконані, що ці люди заважають жити іншим!?
Усі категорії респондентів одностайні в думці, що начи&
таною людиною є не лише та, котра читає періодику (32
респонденти), літературу держав СНД (52 респонден&
ти), але й та, яка передусім ознайомлена зі світовою і су&
часною класичною літературою, зокрема й українською
(65 респондентів).

Основними причинами, які спонукають майбутніх і
сучасних учителів до читання, є: потреба душі — 60 рес&
пондентів; прагнення до самоосвіти, самовиховання —
54 респонденти; зацікавленість у предметі, авторові, темі
— 44; прагнення відчувати себе сучасною, інтелігентною
людиною — 31; зацікавленість у професії — 24 респон&
денти, що надто замало, на наш погляд; зацікавленість у
політиці — 7 респондентів. Особливо вражає та обстави&
на, що лише 17% опитаних учителів пов’язують розви&

ток своєї освіченості, інтелігентності з читанням, тоді як
показник у студентів педінституту вдвічі вищий (34%).

Яка тематика, яких га&
лузей, жанрів захоплює
наших опитаних? У ху&
дожній літературі пере&
вага надається зарубіж&
ній, російській, історич&
ній і детективній, а також
творам про кохання.
Низька зацікавленість у
драматургії. Хоча відпо&
віді різних респондентів і
тут містили особливості.
Так, 60% опитаних учи&
телів віддають перевагу
історичним художнім
творам (російським) і
мало захоплюються фантастикою (17%), тоді як понад
50% школярів&ліцеїстів більше цікавляться українською
художньою літературою, а 70% школярів&гімназистів
орієнтовані в читанні на літературу про кохання; лише
17% цікавиться історичними романами.

Привертає увагу низький рейтинг психологічної тема&
тики серед опитаних учителів (17%), студентів педінс&
титуту (26%), і вже зовсім невиправданим є ігнорування
останніх методичних праць (тільки 4 студенти цікав&
ляться такою літературою, а школярі взагалі не зверта&
ють на неї уваги, до того ж нехтують краєзнавчою, полі&
тичною, сільськогосподарською тематикою. Досліджен&
ня свідчать і про низьку зацікавленість усіх опитаних
сучасною публіцистикою, особливо політичною

Щодо мотивів вибору педагогічної професії, то при
опитуванні вчителі обмежувалися такими визначення&
ми: приклад шкільного вчителя, порада батьків, фільм
“Доживемо до понеділка” тощо, а любов до дітей як го&
ловний мотив виявили тільки 7% із них (для порівнян&
ня — у школярів і студентів останній показник стано&
вить 52%, а як важливу обставину для визначення своєї
майбутньої професії вони називали знання творів Ш.
Амонашвілі, Я. Kорчака, С. Шацького, А. Ліханова, А.
Алексіна, В. Тендрякова, В. Леві,  Л. Фрідмана, 
В. Шаталова тощо).

Що ж до улюблених письменників, то респонденти&
вчителі частіше називали в анкетах авторів класичної,
здебільшого програмової літератури. Дещо повнішим
виявився такий перелік прізвищ у студентів і школярів.
Він містить не тільки твори вітчизняних і зарубіжних
авторів, котрі рекомендовані навчальною програмою і
додатком до неї, але й твори популярних авторів ос&
танніх років.

Дані проведеного соціологічного дослідження дають
підстави для деяких роздумів та висновків. Реформу&
вання системи освіти в країні, проголошення її гу&
манізації залишиться лише гаслом і буде гальмуватися
без висококваліфікованих учительських кадрів. Підго&
товка людей з глибокими знаннями потребує роботи
щодо їхнього всебічного самовдосконалення, розвитку
насамперед у сфері культурній, інтелектуальній, чого
важко, навіть неможливо досягти без любові до серйоз&
ної книги, систематичного й наполегливого вивчення і
використання літератури по змозі всіх галузей, жанрів,
тематик.

Дійсно, мав рацію наш співвітчизник, видатний хірург
і педагог М.І. Пирогов, коли стверджував: “Скажи мені,
які книги ти читаєш, і я скажу, хто ти”. Все це зобов’язує
по&новому подивитись, оцінити свою діяльність і з боку
педагогічних колективів шкіл (особливо тих, які
орієнтуються на підготовку школярів до вступу в педа&
гогічні інститути), і з боку кафедр цих навчальних за&
кладів, і, безумовно, працівників усіх бібліотек, чиї ре&
зерви також залишаються в цьому плані ще зовсім не
вичерпаними. 
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KНИГА В ЖИТТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

П.Г. Рендюк 

“Лише 17% опитаних 
учителів пов’язують 

розвиток своєї 
освіченості,

інтелігентності— 
з читанням”



ЩО Ж ЧИТАЄ УЧЕНЬ?

Н.Г. Kутова

Працюючи з юними читачами, Полтавська обласна
бібліотека для дітей намагається в сучасних умовах
зберегти свій статус безкоштовного джерела отриман�
ня книги та періодики. Уся робота бібліотеки ба�
зується відтепер на таких принципах, як пріоритет
інтересів читачів, орієнтація на гуманістичні ідеали,
національні, духовні та моральні цінності. Бібліотека
постійно намагається координувати свої дії зі школами
та батьками в популяризації книги, у задоволенні
інформаційних потреб дітей, піднесенні їхнього
інтелектуального рівня за допомогою книги.

За допомогою соціологічних методів (анкетування,
аналіз читацьких формулярів, бланків обліку читаць�
кого попиту) у межах України встановлено, що послу�
гами дитячих бібліотек користуються від 75 до 95 від�
сотків юних читачів, послугами шкільних бібліотек —
від 30 до 60 відсотків учнів. 40 відсотків юних читачів
звертаються до друзів і знайомих із проханням дати
прочитати необхідні книги. А 20�30 відсотків користу�
ються книжковими магазинами. Як правило, в їхніх
сім’ях приділяється увага поповненню домашніх
бібліотек саме дитячою літературою. Та із цінами на
книги від 200 тисяч до 5�6 млн.карбованців рідко якій
сім’ї це під силу.

Як і в усьому нашому суспільстві, відбулася певна пе�
реорієнтація інтересів юних у світі книги. Це, зокрема,
зафіксовано в результатах соціологічного дослідження
“Читач і українська художня книга”, проведеного об�
ласною бібліотекою для дітей. Догматичний
ідеологічний диктат недавніх часів, засилля суспільно�
політичної літератури (17�20% від усього фонду)
сприяли орієнтації юних читачів на читання книг про
Леніна, піонерів�героїв, події громадянської війни, доб�
лесну Радянську Армію і т.п. Останім часом бібліотека
вже звільнилася від частини такої літератури, яка не
завжди правдиво й об’єктивно відображала історію, ті
чи інші події.

Нова ціннісна орієнтація на українську культуру та її
відродження викликали відповідні зміни в читацьких
інтересах. Серед найбільш популярних книг поряд із
такими зарубіжними авторами, як Ж. Верн, А. Дюма,
А. Ліндгрен, стали О. Вишня, О. Донченко, Ю. Зба�
нацький, В. Нестайко, М. Трублаїні, Т. Шевченко та
інші.

Останнім часом юні читачі виявляють більший
інтерес до читання народних казок, легенд, а також
історичних, пригодницьких та фантастичних творів са�
ме українських авторів. Однак ця позитивна тенденція
не набула ще значного поширення.

Як відомо, серед певної частини дітей і їх батьків па�
нує нігілістичне ставлення до української книги. Kома�
тозний стан національного книговидання, амери�
канізація свідомості юних за допомогою бойовиків, де�

тективів, книг, що пропагують жорстокість, жахи, без�
духовність, схильність до правопорушень, якими за�
повнений книжковий ринок, звичайно, не працює на
національну ідею, на цивілізованість країни.

Тільки з “Тарзаном” у читацькому формулярі немож�
ливо стати патріотом, всебічно розвиненою осо�
бистістю.

Видатний український учений і педагог Григорій Ва�
щенко писав, що виховний ідеал нації зосереджується й
у звичаях народу, і в його пісні, і у творах письменників.
Тому обласна бібліотека для дітей своїм головним зав�
данням убачає поширення національно�культурних
цінностей за допомогою книги.

Одна з найвагоміших турбот бібліотеки — забезпе�
чення попиту юних читачів на програмові твори з ук�
раїнської літератури, підручники нововведених пред�
метів у школах, ліцеях, гімназіях. Як засвідчують
аналізи читацьких формулярів, найчастіше школярі
звертаються до бібліотеки з метою задоволення вимог
шкільної програми — 66,6 %.

Було довільно відібрано 25 читацьких формулярів
учнів 6�х класів 3�ої, 17�ої, 37�ої шкіл. Протягом 1995
року в середньому кожен учень цієї групи відвідав
бібліотеку 8 раз і взяв для читання 16 книг і журналів.
Найбільш пасивна частина цих дітей (які відвідали
бібліотеку 1�4 рази) становить 28%. Інші діти відвідали
бібліотеку від п’яти до двадцяти двох раз. Варто
відзначити зосередження читацьких інтересів навколо
книг про пригоди і подорожі (57,5%). Це твори Д. Де�
фо, Д. Лондона, Р.Л. Стівенсона, 
А. Ліндгрен, Д. Свіфта, М. Ріда, Сат�ок, М. Твена, Ф.
Kупера, Ж. Верна, В. Малика — улюблених усіма ав�
торів.

Працівники бібліотеки виділяють шанувальників
книг про тварин і рослини (33,5%), про життя ровес�
ників (33,1 %), історичної тематики (16%). Погано, що
діти майже не читали книг про техніку (3,4%), бо це не�
обхідно для майбутніх робітників, конструкторів.

Аналіз результатів досліджень свідчить, що в сучас�
них умовах відсутні вагомі підстави для висновків про
зниження престижу дитячої бібліотеки, позицій дитя�
чої книги. Найближче майбутнє бібліотеки — це по�
дальше визнання пріоритету читацьких інтересів,
більш глибоке й копітке їх вивчання та задоволення
відповідно до можливостей бібліотеки. Це формування
в дітей стійкої потреби в книзі та пошук форм і ме�
тодів, які допоможуть виховувати національну гордість
і гідність, високі моральні риси громадянина суверен�
ної України. І, звичайно, зміцнення зв’язків із батька�
ми, школами, усіма виховними закладами. 
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Швидке збільшення потоку наукової інформації та
розвиток засобів масової комунікації змушує перехо�
дити від шкільної моделі “накопичення” знань до
оволодіння навичками самоосвіти, необхідними для
ефективного продовження освіти протягом усього
життя. Найважливішою проблемою для вітчизняних
і зарубіжних педагогів стало питання про те, як кра�
ще навчити вчитися.

У зв’язку з різким розширенням впливу телебачен�
ня виникло коло нових проблем, пов’язаних із вихо�
ванням юних читачів. Вони опиняються у “зоні не�
безпеки”, особливо ті, які не мають вдома бібліотеки,
не бачать своїх батьків з книгою або журналом у ру�
ці, у кого недостатньо розвинуті пізнавальні інтере�
си. Невипадково у світі виникли нові терміни —
“ділове читання”, “вторинна неграмотність”, “легке”
й “важке” телебачення (коли діти сидять перед екра�
ном протягом 6�8 годин). Батьки відчувають тривогу,
проте часто не знають, як допомогти дітям.

У цих умовах роль дитячих бібліотек повинна
суттєво змінитися: із місця зберігання та видачі книг

вони поступово мають перетворитися на центр вихо�
вання кваліфікованого читача і надання допомоги
сім’ї у навчанні дітей.

Це потребує від кожного працівника бібліотеки
дослідження сфери інтересів і способу життя юних
читачів, вивчення динаміки читацького попиту, нав�
чання дітей інформаційних умінь, консультування
батьків та вчителів тощо.

У статті пропонується один із можливих варіантів ком�
плексного дослідження учнів різного віку, яке можна про�
водити не лише в бібліотеці, а й у школі, а батькам — удо�
ма.

Такі дослідження дають інформацію для роздумів як
для вчителів і батьків, так і для тих, хто відповідає за
розробку та фінансування перспективних культурних
програм для дітей.

Дослідження складається із декількох взаємопов’я�
заних частин, які дають можливість за короткий час
виявити повноцінний “портрет” юного читача. Спо�
чатку заповнюється “карта інтересів”, “таблиця ком�
петентності”, “картина джерел”, що може бути зробле�
но безпосередньо під час запису в бібліотеку і потре�
бує не більше 30 хвилин. Четвертий компонент
дослідження — “кольорограма” — виконується вдома
протягом тижня, вона дозволяє визначити спосіб
життя, точніше, характер використання часу опитува�
них дітей.

У запропонованій методиці діти практично не кори�
стуються словами, від них тільки вимагається написа�
ти назву улюбленої книги, телепередачі, а решту вони
намалюють.

“Kарта інтересів” являє собою коло, в якому на 32
радіусах, що стосуються різних галузей знань і тема�
тики читання, відмічаються точки — рівні глибини
інтересів. Поєднання їх за 10 хвилин дає “квітку”
індивідуальної сфери інтересів. Виконується ця робо�
та охоче, оскільки є бажання побачити й порівняти
свою картину інтересів з іншими. При цьому, як пра�
вило, розкривається готовність до розмови про книги
і життєві плани.

“Kартина джерел” інформації малюється із викори�
станням спеціального коду штрихування. У резуль�
таті одержують 14 заповнених прямокутників, що
відображають основні тенденції щодо здобування
знань із книг, журналів, пояснень учителя, батьків,
телебачення тощо. Kількість тем може бути значно
більшою. Під час виконання цього завдання багато
хто вперше серйозно задумується про свою інформа�
ційну поведінку.

Оцінка рівня власної компетентності з 20 галузей
знань виводиться на основі знаків “++”, “+”, “+�”, 
“�”, “��”.
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Найбільший обсяг інформації про читача дістаємо з
кольорограми, яка укладається внаслідок тижневого
самоспостереження і реєстрації діяльності в кольорі.
Діти виявляють достатньо високу зацікавленість у
роботі, яка дозволяє побачити себе “збоку” і погово�
рити про позитивне і негативне на основі одержаних
результатів. При цьому спостерігається продуктивне
співробітництво з метою “запуску” програми самови�
ховання не тільки з дітьми, але й з їхніми батьками.

Про що свідчить використання цієї методики? Опе�
ративність одержання результатів сприяла дуже ви�
сокій мотивації дітей, що майже не спостерігалося
під час традиційного анкетування. Через зручність
використання комплексу в повсякденній педа�
гогічній роботі вчителі вже застосовують цю методи�
ку для проведення бесід із батьками про режим дня
дітей, про проблеми телебачення, фізичної актив�
ності тощо. Особливо цінять вони можливість її не�
одноразового використання для одних і тих самих
учнів, що виявляє динаміку інтересів і змін у способі
життя.

Проведене дослідження в школах Естонії протягом
трьох років виявило відносну стабільність структури
і глибини читацьких інтересів учнів одного віку і
статі. Також легко аналізується їхнє ставлення до
різних шкільних предметів. Методика виявилася ду�
же чутливою до змін в інформаційному середовищі.
Так, було зафіксовано підвищення інтересу до фізи�
ки у 1991 р., хімії у 1992 р. у зв’язку з уведенням но�
вих підручників.

Дослідження рівня компетентності в бібліотеках і
школах Естонії виявило тривожні тенденції в есте�
тичному вихованні. Досить низькі знання (а отже, й
оцінки) з таких важливих для життя питань, як пси�
хологія, здоров’я, суспільствознавство, навіть у стар�
ших класах.

У 1992/93 і 1993/94 навчальних роках було прове�
дено республіканське дослідження якості шкільних

підручників для 7�10 класів, у якому використали
“картину джерел” і “таблиці компетентності”. Вияви�
лося, що естонські та російські школярі, котрі вчаться
за різними підручниками, майже однаково оцінюють
рівні своєї компетентності з найважливіших
шкільних предметів. А основним джерелом ін�
формації у процесі вивчення фізики, хімії, математи�
ки є пояснення вчителя (до 80% усіх знань). Значно
більше можливостей для використання інших джерел
на уроках біології, географії, історії. Педагоги пояс�
нюють цю ситуацію відсутністю доступної для підліт�
ків літератури із природничих циклів і трудністю тек�
стів підручників.

На основі “кольорограми” визначаються особли�
вості інформаційних умов життя школярів. Так, у
дослідженні, проведеному в одній із сільських шкіл,
учні 5�9 класів малювали свій режим дня протягом
цілого місяця. Результати показали, що входження в
“зону супутникового телебачення” різко змінило
спосіб життя дітей. Середні показники часу, що втра�
чається біля голубих екранів, у нас збігаються із аме�
риканськими, а для читання на тиждень в середньому
залишається не більше 6 хвилин. При цьому 3/4 дітей
постійно не висипляються.

Методику легко застосувати для широкого вікового
діапазону (учнів 1�го — 10�го класу) у повсякденній
роботі бібліотекарів із дітьми. Вона може бути ре�
алізована в комп’ютерному варіанті, що важливо для
накопичення банку даних, спостереження за інди�
відуальним розвитком читацької поведінки і прове�
дення масових досліджень. Усі елементи комплексу
легко використовувати і незалежно один від одного.
Основна цінність комплексного варіанта методики
полягає в оперативності одержання повноцінного
“портрета” читачів, що дозволить цілеспрямовано
впливати на їхній розвиток.

(Скорочений переклад статті Васильченко Л.І. 
“Оперативное комплексное изучение юных читателей” 

// Библиография, 1995, № 2, c. 34$39)
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Як же діти адаптуються до складних умов нашого життя, як

справляються з інформаційним пере� і недовантаженням?..

Розібратися в цьому допоможе, зокрема, комплексне

дослідження юних читачів (див. у цьому номері статтю Ва�

сильченко Л.І.).

“Kарта інтересів” дітей може бути цікавою і для батьків; у

“картині джерел” інформації сім’я наявна або, навпаки,

відсутня, у кольорограмі дорослі не згадуються, але спосіб

життя дітей видає присутність батьків, їхню виховну програму.

Дослідження дозволяє зрозуміти суть сімейного керівництва

дитячим читанням в умовах сьо�

годення. Чи існує воно? Як ви�

являється? Звичайно, такий фон

сімейної взаємодії в галузі читан�

ня дозволяє бібліотеці краще

зрозуміти читачів і шукати спо�

соби співробітництва із сім’єю,

тому що, як відомо, від сім’ї ди�

тина “наслідує” стиль своєї чи�

тацької поведінки, а одній лише

бібліотеці не вдається змінити

його на краще.

На “картині джерел” інфор�

мації відразу видно навіть не

обізнаному із суттю

дослідження: сім’я — найменш

значуще джерело інформації.

Можна сказати, що сім’я прак�

тично не бере участі у форму�

ванні ставлення дитини до пев�

них галузей знання. Про що ж

частіше говорять у родині? Із ди�

тячих відповідей видно: про ма�

тематику й фізику (якщо брати

шкільні предмети). Це стабільний результат, підтверджений

іншими дослідниками за цією методикою. Чому так відбуває�

ться — це зрозуміло: школярам потрібна допомога у вико�

нанні домашніх завдань із складних предметів. Ці теми волею�

неволею стають такими популярними у спілкуванні дітей із

батьками. Якщо брати весь спектр галузей, що розглядаються

в анкетах, то передусім виділяється тема здоров’я (про яке,

звичайно ж, піклуються батьки), техніки (куди входять авто�

мобільні захоплення хлопчиків і домашня робота дівчаток) та

бізнесу (де, як не в сім’ї, діти пізнають перші грошові труд�

нощі?). Це побутовий бік життя. А ось духовна його сфера з

одвічними питаннями: як жити? якими бути? — на карті

інтересів із сім’єю практично не зв’язана. Історія, географія,

політика, психологія, екологія дуже рідко стають темою розмо�

ви в сім’ї, — ніби не говорять вдома про родичів, про поїздки

до них. Дуже сумно, що література й мистецтво випадають із

сімейного спілкування: всі хлопці 9 класу закреслили в анкеті

образотворче мистецтво як неіснуюче для них. Після перегляду

заповнених дітьми бланків створюється враження, що батьки

сьогодні не цікавляться духовним світом своїх дітей.

Іще одна очевидна закономірність: у 3�му класі значення

батьків під час знайомства дітей зі світом удвічі�втричі ва�

гоміше, ніж у дев’ятикласників. Висновки зробити нескладно:

стосунки підлітків із сім’єю, як відомо, слабші, ніж у малюків;

шкільна програма в старших класах дуже насичена і перевищує

компетентність батьків.

У кольорограмі явно сім’я не

позначається, але завдяки їй

абсолютно виразно просте�

жується, що батьки мало

цікавляться, куди і як витрача�

ють діти свій час. Інакше важко

пояснити, чому так пізно діти

лягають спати (о 2�3 годині

ночі), чому проводять майже 8

годин перед екраном те�

левізора. Є кольорограми, в

яких зовсім немає читання про�

тягом тижня або ж воно не�

значне (2�3 години на тиж�

день). Цього недостатньо

навіть для оволодіння шкільною

програмою, не говорячи вже

про самовдосконалення, і на це

повинні б звернути увагу до�

рослі.

Найвражаючий висновок

одержано як наслідок

порівняння картини джерел

інформації, виконаної дітьми, із

повідомленнями батьків про теми сімейного спілкування в сім’ї.

Виявилося, що дев’ятикласники розмовляють із з батьками ду�

же мало, а на конкретні теми — хімія, географія, історія, пси�

хологія, музика, образотворче мистецтво — спільні розмови

зовсім відсутні, тоді як батьки часто і багато говорять зі своїми

підлітками, і навіть про музику й образотворче мистецтво! Си�

туація відома багатьом із власного досвіду, аналіз же її може

дати рекомендації щодо уникання цього.

Якщо в четвертому класі дитина не знає, що це таке історія

або Дісней, якщо для дев’ятикласниці не існує психології, здо�

ров’я, образотворчого мистецтва, бізнесу — треба бити на спо�

лох. Може бути, у школі цього не вивчають, очевидно, не тра�

плялося цікавої книги на цю тему, але якщо батьки хочуть дати

дітям грунтовну освіту, не можна бути байдужими до подібних

проблем. Виявити їх допомагає комплексна методика.
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ЧИТАННЯ ДІТЕЙ: ПРОБЛЕМИ CПІВРОБІТНИЦТВА 

СІМ’Ї І БІБЛІОТЕKИ

I. Kорчинська

Карикатура В. Буркіна



Ця сумна картина стосується й бібліотеки. Діти просять кни�

ги за списками зі школи, вимагають те, що бачать у сучасних

“букіністів” або на екранах телевізорів, читають із золотого

фонду дитячої літератури, а просто хороші дитячі книги проле�

жують на полицях. Не видно впливу батьків на поведінку

дітей у бібліотеці. Трапляється, що мама чи дідусь, привівши

дитину в бібліотеку, залишаються у фойє або на вулиці, бай�

дужі і до бібліотеки, і до вибору своїх дітей. Але бездіяльність

недопустима, карта інтересів, заповнена дитиною, дуже

легко допоможе дорослим дізнатись, чим цікавиться син

або дочка, і, можливо, спрямує їхні інтереси або допоможе у

задоволенні потреб.

На дитячому читанні позначилася й низька педагогічна гра�

мотність батьків. Часто вони не мають ніякої програми вихо�

вання, і не лише з читання. Нерідко батьки відчувають це, але

не знають виходу.

Найголовніше, що треба знати батькам, — привчати до чи�

тання треба змалку! Пізно говорити про книги з тими, хто ви�

ходить у самостійне життя. Бібліотека повинна більше

орієнтуватися на батьків учнів молодших класів. Ідеально, зви�

чайно, коли існує потреба у взаємодії з батьками малюків і

дошкільників, але це питання спеціального дослідження.

Що може запропонувати бібліотека батькам? Варіантів над�

звичайно багато, незважаючи на новизну проблеми. Відомо

про “Сімейні читання” Володимира Невського із Талліну —

програму надзвичайну, що захоплює і дітей, і батьків, але ви�

магає значної підготовки від керівника. Можливі лекторії в

школі перед батьківською аудиторією про дитяче читання, про

орієнтацію у світі літератури і т.п. Бібліотека може складати та

регулярно видавати (зараз усім доступне копіювання) бюле�

тень про книжкові новинки, про забуті книги, про ті багатства,

які зберігаються на бібліотечних полицях і не відомі нікому.

За кордоном приверненням до читання займаються Асоціації

читання, в яких є і комітети батьків. Вони готують значну

кількість заходів для батьків із дітьми, щоб викликати у них

пристрасть до читання: різні проекти, календарі з рекомен�

даціями на літо, як пов’язати подорож із читанням (“Заглибся

в книгу”, “Поділись книгою з другом”). У минулому році —

Році Сім’ї — в Америці одержав поширення проект “Година

читання: з 19 до 20. Ця година змінить твоє життя”. У Швеції

ідея дещо простіша: там батькам щоденно пропонують чверть

години приділяти читанню дітей. Різні програми сімейного чи�

тання вчать батьків читати дітям уголос, ставити запитання�

роздуми. У всіх проектах беруть участь бібліотекарі і шкільні

вчителі, а також представники громадськості міста, без

підтримки якої деякі ідеї просто неможливо втілити в життя.

На Заході інакше дивляться на стосунки сім’ї і школи: у них

школи, бібліотеки допомагають сім’ї виховувати й учити дітей,

у нас же, навпаки, батьки повинні допомагати школі...

Маючи достатню інформацію, батьки можуть навчити всього

цього й самі. Тому роль бібліотеки тут переоцінити важко. У

подальшому значення бібліотеки в культурному просторі зро�

статиме, оскільки школа буде не тільки давати знання, а й вчи�

ти знаходити їх, і бібліотека стане не допоміжним, як зараз, а

головним закладом в освітньому процесі, що важливо й для

батьків. “Сімейна грамотність” — це термін, який повинен не�

забаром використовуватися настільки широко, як і нерозгадане

нами до кінця “сімейне читання”.

Одержати необхідну інформацію батьки без труднощів мог�

ли б, якби в нас існувала широка мережа періодичних видань

для тат і мам, для дідусів та бабусь з усіх важливих проблем.

Kрім того, потрібна спеціальна бібліографічна література для

батьків.

Описана вище комплексна методика дозволяє провести

порівняльний аналіз виявлених дитячих переваг (за віковими

групами і за статтю) і фондів бібліотеки з тим, щоб розкрити і

(по можливості) заповнити існуючі прогалини. При цьому

обов’язково виявляться й небезпечні зони відсутності дитячого

інтересу (діти не читають книг із мистецтва, математики), що

потребує негайного втручання компетентного бібліотечного

співробітника. Бібліотека може виступати в ролі замовника для

видавництв, письменників, журналістів тощо. Деякі книги,

потрібні дітям, можуть просто і не народитися, якщо до них не

підштовхнути знаючих людей.

Бібліотека повинна розпрощатися з нудним характером бух�

галтерського закладу.

Розглядаючи сімейні читання, підвищуючи сімейну гра�

мотність, бібліотека може кваліфіковано, з максимальною ко�

ристю допомогти дітям знайти своє “Я” в нашому складному

світі. 

(Скорочений переклад  Kорчинська І. "Чтение детей: проблемы

сотрудничества семьи и библиотеки"

// Библиография, 1995, № 3, С. 29)33)
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По закінченню підготовки номера в редакції “ПМ” відбувся
“круглий стіл”. 

У ньому взяли участь Охріменко І.В. (начальник обласного
управління освіти), Сиротенко Г.О. (зав.відділом педтехно%
логій), Kоваленко О.П., Дмитренко І.І., Савельєва О.В., Чир%
ка В.В. (методисти ІПОПП); Синяк Г.Д. (заступник директо%
ра Вишневецької школи Пирятинського р%ну); Федоряка П.В.
(учитель Трудолюбівської школи Миргородського р%ну), Kос%
тенко B.C. (учитель авторської національної школи № 37
м.Полтави).

Охріменко І.В.

Проблема читання — не%читання сучасного школяра хвилює
освітян Полтавщини. І не лише тому, що читання є кращим
навчанням, а й тому, що читання книг обов’язково відроджує
людину духовно.

Декілька місяців готується номер журналу “Постметодики”,
присвячений проблемі “Небажання читати і освітні стратегії”.
До журналу надійшло багато статей з цієї теми, ви з ними оз%
найомлені. Проте всі ці статті, все ж таки не дають повної
відповіді на поставлене питання: що ж мають робити вчителі,
методичні кабінети, міські й районні відділи освіти, щоб
учні полюбили книгу — основне джерело знань і сьогодні.

Тому так важливо знайти відповіді на питання: що чита!
ти? як читати? як учити читання?

На мій погляд, освіта сьогодні для багатьох неприваблива, бо
увесь її зміст приховано націлений на підкорення безлічі книг.
Товстішають підручники, учням пропонуються довжелезні
списки літератури обов’язкової і для позакласного читання...
Лише відважні намагатимуться їх здолати. А яка користь від
нескінченного читання? Можливо, є більш вдала стратегія
життя — без читання? або хоча б із читанням поміркованим?
Якщо безодню не можна вичерпати, то, можливо, краще й не
черпати?

Український читач, зокрема й український учитель, (у цьому
можна буде переконатися, ознайомившись із матеріалами цього
номера “ПМ”), сьогодні особливо відчувають непояснюваний,
принциповий опір стосовно книг і взагалі читання.

Важко зрозуміти також, кого й у чому треба звинувачувати
за цей опір. А значить, нам треба передусім розібратися в то%
му, як, власне, читає сьогодні учень, учитель, людина взагалі,
котрі не відчувають від цього процесу радості.

Управління освіти стурбоване, що полтавський учитель вия%
вився сьогодні фактично відірваний від педагогічної літератури.
Про це свідчить, зокрема, такий факт.

В області, за даними на 1.03.96, для 25 тисяч педагогічних
працівників передплачується: газета “Освіта” — 1489, “Педа%
гогічна газета” — 248 примірників. УKРАЇНСЬKИХ ЖУР%
НАЛІВ: “Педагогіка і психологія” — 121, “Початкова школа”
— 1938, “Рідна школа” — 739, Укрінформзбірник МО Ук%
раїни — 1679 примірників. Фактично не читаємо російські ви%
дання: газети “Первое сентября” надходить — 23, “Педагоги%
ческий вестник” — 4, “ Педагогический калейдоскоп” — 2,
“Учительская газета” — 3 примірники; ЖУРНАЛИ: “Мате%
матика в школе” — 55, “Начальная школа” — 16, “Народное
образование” — 5, “Педагогика” — 9, “Семья и школа” — 4
примірники.

Зрозуміло, що вчительські колективи, за винятком учителів
початкових класів, не знайомляться систематично з педа%
гогічною періодикою. Це підтверджують, зокрема, і дослід%
ження на курсах в інституті післядипломної освіти.

Безумовно, визначальний чинник тут економічний, бо перед%
плата більшості видань вчителеві не по кишені. Однак не мож%
на скидати з рахунку й небажання деяких вчителів читати,
відшукувати нові, прогресивні технології освіти.

Нам невідомі в деталях сучасні технології навчання читати,
зокрема, методика В.Б.Едігея, технологія О.М.Лобка, методи
інтенсивного читання тощо. Методисти не готові дати їм ек%
спертну оцінку. Впадає в очі й така закономірність:

відповідальність за небажання читати покладається на сім’ю,
учителів початкового навчання і вчителів%філологів. А інші пе%
дагоги стоять осторонь від цієї проблеми, ніби це їх не сто%
сується. Учитель фізики мусить навчати читати Kнигу приро%
ди, учитель історії — Kнигу історії, учитель малювання —
Світ мистецтва тощо.

Багато проблем у нашій освіті від того, що кожний педагог
вважає себе відповідальним за вузьку ділянку в освітньому
просторі. Так, він має бути в ній спеціалістом, але якщо вчи%
тель не буде цікавитися, які труднощі в його учнів у інших га%
лузях, то загальний результат роботи буде незадовільний.

Зокрема, про це свідчать маловтішні результати виступу
учнів області на олімпіадах, недостатній рівень знань і умінь
наших випускників.

Цікавий факт наводить доктор педагогічних наук, В. Kума%
рин, П’ять років тому І.П.Волков, відомий учений, один із
найвідоміших учителів країни, порівняв школу, в яку він прий%
шов 30 років тому, із школою, яку залишив, ідучи на пенсію.
Порівняння вийшло цікаве: “Kоли я прийшов до школи,
близько 60%65 % дітей вчилися на трійки. На 1990 рік карти%
на така ж сама. А весь час працювали тисячі вчених педагогів,
учителів%експериментаторів, а де ж результат? Так для чого
все це потрібне, якщо результат нульовий?"

То ж я закликаю всіх учасників “круглого столу”, авторів
статей і неавторів ще раз усе добре зважити і висловитися під
таким кутом зору: що можемо ми зробити сьогодні, які освітні
стратегії, педагогічні технології слід запроваджувати в області,
щоб з наших шкіл виходили люди, які люблять і вміють читати.

Kоваленко О.П.

На мій погляд, діти сьогодні неохоче звертаються до книж%
ки, тому що вчителі та батьки не враховують основних психо%
логічних особливостей, методичних рекомендацій, зокрема
професора І.Т. Федоренка, де наголошується, що для дитини
важливо практикувати помірне читання, читати потроху, але
часто.

Система І.Т. Федоренка та його учня І.П. Пальченка реко%
мендує вправи, які ефективно впливають на техніку читання:

— багаторазове читання;

— читання в темпі скоромовки;

— виразне читання тексту з переходом на незнайому части%
ну.

Учителі початкових класів не повинні забувати про розвиток
артикуляційного апарату учнів, їх кута зору, а вчителі 5%8
класів — розвивати виразне читання, яке є засобом
спілкування з письменником, а також закріплювати навички
швидкісного читання.

Синяк Г.Д.

Поширена хибна думка, що читати повинна навчити, пере%
дусім, школа. Вважаю, що домашнє читання є визначальним
чинником духовного й інтелектуального росту.

Ставлення до читання батьків сильніше впливає на те, чи бу%
дуть любити читання їхні діти. Не школа, а батьківський дім є
вирішальним чинником. Він визначає, чи стане книга
постійним супутником подальшого життя дитини. Як правило,
в сім’ях, де книга — рідкісний гість, важче дається навчання,
бо в дітей не сформована фундаментальна культура читання.
Декому з них важко читати і сприймати прочитане навіть після
кількох років навчання в школі.

Чирка В.В.

Так, любов до книги народжується і міцніє в сім’ї. Це най%
перша умова для зацікавленого читання. Світлий спогад ди%
тинства — наші сімейні читання, методику яких ми перенесли
у свою читацьку практику: вибір твору з цікавим, повчальним і
захоплюючим сюжетом; прекрасний письменницький стиль;
проникливе читання та перечитування деяких епізодів тощо.
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НЕБАЖАННЯ ЧИТАТИ І ОСВІТНІ СТРАТЕГІЇ
“KРУГЛИЙ СТІЛ” В РЕДАKЦІЇ “ПМ”



Для себе я визначила основоположні принципи сімейного чи%
тання: ініціатива батьків, їхня любов до книги, системність за%
нять і, найголовніше, спільний пошук стежок до радісного й ко%
рисного спілкування. Серед різноманітних шляхів Kниги до
свого читача (впевнена, що книги, як люди, чекають на свого
читача, приходять до нього у визначений для цього Природою
час) назвемо, на наш погляд, найвдаліші.

1. Пристрасть книгозбирання і створення бібліофільського
оточення (у сім’ї, побуті, товаристві книголюбів).

2. Щоб книги стали необхідністю і в переліку життєвих благ і
насолод займали чільне місце, варто спробувати створити влас%
не книжкове оточення на робочому місці (на столі, в кабінеті,
кімнаті).

3. Читання з олівцем у руці — цікаве заняття для читачів
будь%якого віку. Пам’ятаєте, як Тетяні Ларіній “открылся мир
иной”?

4. Навчання етики книжкового подарунка (найдорожчим по%
дарунком на Сході в усі часи вважалася книга, підкреслює
М.Реріх), оволодіння законами інскрипту (дарчого надпису).

Сиротенко Г.О.

За даними психолога і дитячого поета В.А. Левіна суть
прочитаних художніх текстів правильно розуміють лише
6% дітей. Експерименти показали, що збої в роботі з текстом
діти часто виявляють через нерозуміння значення слів, слово%
сполучень, блоків речень тощо. Трудність для розуміння ста%
новлять такі лексичні одиниці, як “колонізація”, “тиранія”,
“монархія”, “церква”, “деспот”.

Звичайно, ці слова суто “книжні”. Але нерозуміння їх, як,
власне, й окремих виразів у тексті, — явище небезпечне. Kоли
немає уваги до слова, читання перетворюється в “ковзання” по
поверхні, воно обкрадає читача.

Існує ще одна проблема, яка сьогодні турбує вчених, батьків,
дорослих. Як поєднується в дитині телеглядач і читач? Є бага%
то наукових досліджень із цього питання, як вітчизняних, так і
зарубіжних учених, які відзначають роль домашнього оточення:
якщо воно заохочує активність, дитина стає “зразковим” чита%
чем, якщо сім’я надає великого значення телевізору як голов%
ному засобу інформації та розваги, у дитині читач не розви%
неться.

Федоряка П.В.

Є ще одна проблема: книга і комп’ютер.

Використання комп’ютера в школі повинне було якісно
змінити процес навчання. Kомп’ютерів стає все більше і в
школі, але, як і раніше, головну роль у процесі навчання
відіграє вчитель та його слово.

Із появою Multi Media дехто робить висновок про зменшен%
ня ролі слова і  проблеми читання. Оскільки графічна
інформація дублюється або пояснюється аудіосупроводом, на
текст, як правило, мало звертають увагу. Тобто складається
враження: можна навчатися, не використовуючи слів, не чи%
таючи.

Більшість навчальних програм намагаються використовувати
швидше малюнки, ніж слова, забуваючи про те, що навіть вда%
лий малюнок далекий від реального явища, а закономірності,
які він ілюструє, краще зрозуміти і запам’ятати за домогою
словесної формули. Важко збагнути, чому програма, яка
ілюструє закон Ома, “краща”, ніж дослід із реальними прила%
дами, провідниками, джерелом живлення. Можливо, тому, що
комп’ютерній програмі декілька років, а дослідові, який провів
Г.Ом, — 170? І лише найгеніальніші автори програм зуміють
не використати словесне формулювання закону, відоме, прак%
тично всім. Як бачимо, ілюстрація досить простого явища без
застосування словесних формул наштовхується на значні труд%
нощі. Тому здатність осмислено і швидко читати необхідна для
роботи практично з будь%якою програмою. Для навчання
найбільш вдале поєднання вчителя, книги та комп’ютера.

Дмитренко І.І.

Існують сфери людських знань, у яких слово відіграє
вирішальну роль, і комп’ютер тут зможе лише ПОВТОРИ%
ТИ слова, але не більше. Згадаймо Л.Kеролла та усмішку ко%

та, який зник. Звичайно, комп’ютер може показати Алісу, ко%
та, який сміється, потім, можливо, покаже зникнення кота,
потім з великими труднощами усмішку, яка залишилася після
зникнення кота. Але чи буде це та усмішка, про яку писав Kе%
ролл? На екрані монітора ми побачимо відображення уяви ав%
тора програми після читання ним відомої казки, до того ж спо%
творене графічними можливостями комп’ютера. І в цьому ви%
падку краще за читання книги нічого не придумаєш.

Із цієї проблеми можна поставити запитання таким чином:
“Чи пробуджує уяву учня комп’ютер, ілюструючи абстрактні
поняття за допомогою графічних засобів і чи формує правильне
їх розуміння?”. Звичайно, багато книг, зокрема і підручників,
мають ті ж недоліки, що й комп’ютер. А саме: автор не зумів
повністю розкрити своєї думки. Але надзвичайний інтерес до
комп’ютерних програм, які не вимагають значних зусиль для
роботи з ними, обумовлює некритичне ставлення до
інформації, одержаної від комп’ютера. Не відхиляючи заслуг і
здібностей авторів багатьох навчальних комп’ютерних про%
грам, слід зазначити, що програми, які були б емоційними,
глибоко філософськими (як твори Достоєвського) або
цікавими, повними і зрозумілими (як книги Перельмана) ще
не створені.

Суспільство поступово переходить до безпаперових інформа%
ційних технологій, але не до “безсловесних”. Слово було, є і
буде: на сторінці книги чи на екрані монітора.

Інтерес до читання падає не тому, що широке впровадження
комп’ютеризації дозволяє інтенсифікувати пізнавальну
діяльність. Мабуть, правильніше було б сказати, що низька
читацька активнісь спонукає до використання методів
пізнання, які частково заміняють читання книги, зокрема, й
електронної. І якщо ми справді стоїмо на порозі тих часів, про
які попереджав Рей Бредбері (залишаться одиниці студентів%
філологів), то нас чекає більш безрадісне майбутнє, ніж він
змалював. Люди перестануть розуміти не лише поезію Шев%
ченка, Пушкіна, Симоненка, а й принципи роботи машин, які
створили попередники.

Сиротенко Г.О.

Справа не лише в тому, що час, витрачений на телевізор, —
це час, відібраний у книг. Телебачення впливає злодійкувато і
непомітно, насамперед, на те, як діти читають, тобто на спосіб
читання. Хоча діти ери телебачення все ще читають, і читають
із задоволенням, щось ніби змінилося в тому, як вони читають.

Цьому феномену на одній із педагогічних нарад дали назву
— лінивий читач.

Лінивий читач — це дитина із достатньо освіченої сім’ї, яка
набула навички читання, але не здатна увібрати в себе зміст
прочитаного. Вони читають добре, але неуважно, без не%
обхідної для повного розуміння прочитаного рівня концен%
трації і захопленості. Здатність концентруватися — навичка,
для розвитку якої потрібна постійна практика. Можливість
чітко концентрувати увагу і підтримувати цю концен!
трацію у дитини, котра сидить перед телевізором,!
мінімальна (Мэри Вин. Ленивые читатели // Первое сен%
тября.% 1995.%25 апреля).

Педагог Дональд Барр мав на увазі саме такий тип читача,
коли писав: “ Дети могут выхватывать и прочитать уйму книг,
но то что они делают, с каждым годом все меньше становится
похожим на чтение... Телевиденье заставляет детские глаза
метаться по страницам, а это очень далекая от чтения вещь”
(там же).

Які ж книги вибирає лінивий читач? Що його цікавить? За%
кономірно, що досвід телеглядача впливає на його спосіб чи%
тання, тому і деяка зміна читацьких смаків може бути
пов’язана саме з цією обставиною.

Дослідження американських учених показують, що підвище%
ний інтерес дітей до такого сорту книг, які і книгами не можна
назвати.

“Некнига” повністю узгоджується з лінивим читанням. У ній
немає сюжету, логіки і, звичайно, необхідності читати від по%
чатку до кінця. Її проглядають, перегортають і відкладають;
вона не потребує уваги і забезпечує достатньою інформацією,
щоб розважати дитину, яка не звикла до послідовного читання.
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Чирка В.В.

Kоло читань — один із засобів характеристики людини.
Спільне читання книг сприяє духовному єднанню, сильнішому
навіть від кровного. Kниги знаходять свого читача у визначе%
ний період його життя. “Я вызубрил Шиллера, говорил им,
бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судь%
ба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую
эпоху моей жизни...” — так писав вісімнадцятилітній Федір
Достоєвський братові Михайлу.

Визначати власне коло читань ми вчимося у письменників,
однодумців, опонентів, практично у кожної людини, з якою
спілкуємося: не розподіляй людей на друзів і ворогів, але
пам’ятай, що кожен із них для тебе — вчитель.

У житті моєму прийшли до мене книги, які стали невід’ємною
частиною мене самої.

Так, Джеральд Даррел допоміг нам із сином перемогти в
змаганні з недугою, Біблія навчила смиренності, любові й пока%
яння, Григорій Сковорода і Памфіл Юркевич учать філософії
серця.

Що може бути дорогоціннішим, ніж щоденне спілкування з
наймудрішими людьми світу!

Kостенко В.С.

Я хотів би нагадати спочатку загальновідомі факти. За
оцiнками психологiв, на успiшнiсть учнiв впливає бiльше 2ОО
факторiв. Але iснує один із них, вплив якого на успiшнiсть на%
багато сильнiший, нiж вплив усiх iнших факторiв. Це —
швидкiсть читання. Дитина, котра погано читає, вiдчуває ве%
ликi ускладнення при виконаннi домашнiх завдань, їй нецiкаво
на уроках, а звiдси — неуважнiсть; вона не вiдвiдує бiблiотеку,
тому що читати книги при низькiй техніцi читання — це не
стiльки задоволення, скiльки страждання. Проблема швидкостi
читання — найважливiша i, можливо, найслабiша ланка в по%
чатковiй школi. Тут ми, можна сказати, “втрачаємо” близько
60% учнiв, котрі могли б значно краще навчатися. В основнiй
школi набагато збiльшується обсяг iнформацiї, а низька технiка
читання не сприяє його засвоєнню.

Цю закономiрнiсть обов’язково треба враховувати в педа%
гогiчнiй практицi.

Отже, вчителi початкової школи повиннi прагнути, щоб у
третьому класi бiльшість учнiв мала швидкiсть читання не мен%
ше 120 слiв на хвилину. За даними НДI психологiї України,
учням це цiлком доступно. Як же вийти на цей рiвень, як до%
могтися такої оптимальної швидкостi — яку методику навчан%
ня можна використати?

Kіровоградський учитель Валерiй Борисович Едiгей розв’я%
зує проблему пiдвищення швидкостi i вдосконалення технiки
читання через розвиток мислення дитини. В основу своєї мето%
дики В.Єдiгей поклав використання анаграм для визначення
розумових здiбностей людини, запропонованих у свiй час анг%
лiйським психологом Г.Айзенком. Створюючи за аналогiєю
такi анаграми, автор класифiкував їх з метою використання на
уроках рiдної мови.

Посiбник “Вчись читати, малюк” призначений для роботи з
учнями 1%3 класiв.

В авторськiй нацiональнiй школi м.Полтави використання
посiбника розпочалося з 1992%1993 навчального року. Вперше
анаграми були запронованi першокласникам у другiй половинi
букварного перiоду, наприкiнцi першої чвертi. Поступово, вiд
одного — двох слiв, викладених на магнiтнiй дошцi з розрiзної
азбуки, ми перейшли до восьми — десяти слiв, записаних на
дошцi. Для дiтей це була найбiльш цiкава частина уроку, яку
вони чекали з нетерпiнням. Робота з учнями за методикою
В.Єдiгея занурює дитину в цiкавий i знайомий їй свiт гри. Це
— раптовi вiдкриття, радiсть творчостi, позитивнi емоцiї. Ви%
користання посiбника у щоденнiй роботi з учнями в класi пере%
дбачає безлiч iгрових ситуацiй, якi так необхiднi молодшим
школярам.

Розпочавши з детального аналiзу кожної анаграми, ми вже
на початку 3 чвертi за iнiцiативою дiтей змагалися, хто швидше
прочитає певну кiлькiсть анаграм.

У серединi 3 чвертi першокласники могли вже досить вiльно
змагатися в читаннi на швидкiсть деформованих текстiв.

Словами, записаними у виглядi анаграм, можна позначати
ключовi поняття з будь%якого предмета, оскільки рiвень осмис%
леного запам’ятовування деформованих текстiв вищий, нiж
звичайних. Тому я використовую цю методику i на уроках
рiдної мови.

Домашнi завдання за посiбником, на мою думку, не потрiбнi.
По%перше, саме словосполучення “домашнє завдання” має
вiдтiнок примусу i не зовсiм приємне для бiльшостi учнiв. По%
друге, цей посiбник повинен бути для дiтей лише джерелом на%
тхнення i позитивних емоцiй.

Навiть на уроцi, перед тим як розгорнути його, я запитую
учнiв, чи є в них бажання працювати з цією книгою, завжди у
вiдповiдь лунає дружне i захоплене: “Так!” По%третє, iз бесiд
з учнями та їх батьками знаю, що дiти читають цю книгу вдома
без всяких домашнiх завдань, та ще й залучають до цього своїх
рiдних. У деяких сiм’ях з iнiцiативи учнiв влаштовуються
сiмейнi змагання на зразок тих, що проводяться в класi.

Посiбники були закупленi за рахунок батькiв.

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що практичний
підручник В.Едiгея “Вчись читати, малюк!” можливо i
доцiльно використовувати у навчальному процесi початкової
школи. Запропонована методика поглибленого вивчення бук%
веного складу слова та активного конструювання слiв розвиває
у дитини грамотнiсть, вiдчуття мови, лiнгвiстичнi здiбностi.

Результати перевiрки технiки читання в 2 класi, на мою дум%
ку, дають можливiсть сподiватися, що на кiнець третього класу
переважна бiльшiсть учнiв буде читати з оптимальною
швидкiстю 120 %140 слiв за хвилину.

Савельєва О.В.

Я б хотіла згадати ще про одну нестандартну технологію по%
чаткового навчання О.М. Лобка, кандидата філологічних наук
з м. Єкатеринбурга.

Передбачається навчання спочатку письму, а потім читанню.
О.М. Лобок вважає, що саме письмо, а не читання розвиває
дитину. І їй потрібно давати не орфографічну грамоту, а по%
етичну — з неї варто починати навчання.

У всіх існуючих системах викладання письма за основу бе%
реться ідея систематичних вправ за зразками, які розроблені
дорослими і пропонуються дітям для систематичного повторен%
ня. Саме це лежить в основі формування навичок каліграфії та
орфографії. А в основу ж цієї технології, навпаки, покладено
ідею формування письма як способу особистісного самовияву і
самоствердження дитини — починаючи з того моменту, коли
вона вперше бере ручку.

Спочатку у дітей створюється потреба і вміння бути автора%
ми письмових текстів, і вже на це поставлене вміння нанизу%
ються каліграфічний та орфографічний тренінги, які, по суті, не
мають нічого спільного з традиційними системами вправ.

Діти будують самі свою, глибоко індивідуальну каліграфію.
У них виховується постійне намагання писати свої авторські
тексти. Не тренінг моторики, а усвідомлене, активне, глибоко
особистісне і авторське письмо — шлях до розвитку та
закріплення моторики, бо самим процесом письма вони трену%
ють і руку, й очі. Можливості письма — це зовсім не
здатність руки. Навчившись переписувати, можна так і не нав%
читися писати. Потрібно тренувати інтелектуальну здібність
дитини переводити образи своєї свідомості і  фігури
внутрішньої мови в письмовий план.

Перетворення письма із втомлюючої та малоцікавої роботи з
вправами у сферу особистісної самореалізації дитини 7 — 8
років відкриває фантастичні перспективи дитячого розвитку в
молодшому шкільному віці. Спосіб Лобка — це набір методик
навчання та спілкування з дитиною, які дозволяють вчителеві
навчити дитину писати, не використовуючи прописи та книж%
кові вправи — через систему практично невичерпних
лінгвістичних ігор, що розвивають орфографічну та синтаксич%
ну інтуїцію.

Здібність дітей писати зміст своєї внутрішньої мови до кінця
першого класу розвивається феноменально. Діти пишуть гли%
боко індивідуальні, об’ємні і фактурні письмові тексти з досить
великим словниковим запасом та складними синтаксичними
конструкціями. А при цьому дуже повільно і мало читають.
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Протягом першого року навчання у них не було уроків читан%
ня. Друкованим словом можна легко вразити внутрішню мову
дитини, а багатство літератури, яка доступна 7%річному чита%
чеві, не можна порівняти з багатством внутрішнього світу,
внутрішньої мови семирічної дитини. Згодом моделюється
процес не поскладового читання, як у звичайній школі, а чи%
тання за словами авторських текстів. Перевага надається чи%
танню про себе, а не читанню вголос. Процес читання спочат%
ку принципово інтимний, а в середині другого року навчання
учні за своєю ініціативою починають читати вголос іншим
дітям ті фрагменти, які їх зацікавили. Тому тільки третій рік
навчання стає тим періодом, коли можна починати читати вго%
лос в урочний час. Читання вголос виступає не як засіб кон%
тролю за дитячим умінням читати, а як самостійна естетична
реальність.

О.М. Лобок має свою оригінальну методику розвитку мате%
матичного мислення в учнів початкових класів.

За роки навчання за цією технологією вчителеві вдалося у
всіх без винятку учнів сформувати стійку потребу в активному
письмовому поетичному самовираженні, потребу в синтаксич%
но ускладненому письмі, що зовсім не характерне для дітей
цього віку, які навчаються у звичайних школах.

Про цю технологію розповідається в статті “Писать раньше,
чем читать” в газеті “Первое сентября” від 2 лютого 1995 ро%
ку, а також у журналі “Народное образование” за 1996 рік,
№1. Гадаю, її варто було б експериментально перевірити і на
Полтавщині.

Kоваленко О.П.

Але чи зводиться робота вчителя тільки до того, щоб навчи%
ти дітей читати? На думку K.Д. Ушинського, читати — це
ще нічого не значить; що читати і як розуміти прочита!
не — ось найголовніше. Тобто наступним етапом у роботі
вчителя є формування культури читання, вміння орієнтуватися
в книзі, володіти прийомами смислового аналізу текстів із ме%
тою глибокого розуміння й ефективного засвоєння прочитано%
го. Бо іноді, прочитавши текст, дитина не вміє його переказа%
ти.

Необхідно заохочувати в дітей прагнення до самоосвіти, са%
мовдосконалення, оскільки ще німецький педагог Адольф
Дістервег писав, що розвиток і освіта кожній людині не мо%
жуть бути дані чи повідомлені, бо саме те, що вона набула са%
мостійно, і є її.

Працюючи з текстом, потрібно урізноманітнювати форми і
методи роботи, щоб зацікавити учнів. Так, учитель початкових
класів А.С.Kозирєва (м. Сімферополь) пропонує 56 видів ро%
боти з текстом (Kозырева А.С. Виды работы над текстом на
уроках чтения.// Начальная школа, 1990, № 3).

Kультура читання складається з трьох взаємопов’язаних
частин: культури вибору літератури, культури її сприймання та
культури засвоєння і використання прочитаного. Аналізуючи
сприймання художньої літератури дітьми, австрійські
дослідники виділяють чотири типи дітей!читачів:

— романтичний (читають переважно пригодницьку літера%
туру, фантастику, казки);

— реалістичний (віддають перевагу книгам, що відобража%
ють навколишній світ);

— інтелектуальний (намагаються здобути з прочитаного
яку%небудь практичну користь);

— естетичний (прагнуть зазнати насолоди, радості від про%
читаного).

Очевидно, у педагогічній роботі потрібно враховувати на%
явність цих різних типів дітей%читачів.

Сиротенко Г.О.

Всі протягом років говорять про індивідуальний підхід, але
складається єдина програма для всіх учнів. Це, за своєю сут%
тю, общинне, колективне засвоєння творів, означає, що немає і
не може бути особливого інтересу в школяра до читання,
оскільки вивчаються ті твори, які передбачаються комусь.

В опануванні літератури індивідуальне начало — першо!

основа всього. У школі повинна бути програма літературної
освіти й самоосвіти. Програма освіти — обов’язкова для всіх і
невелика за обсягом. А програма самоосвіти об’ємніша, учите%
леві й учню треба надати можливість обирати твори за уподо%
банням. Тоді прочитане буде хвилювати читача, тривожити йо%
го душу, спонукати образно мислити, удосконалювати своє
життя. Людина прочитала книгу і повинна щось змінити у
своєму житті, жити по!іншому, ніж до цього. Якщо цього
немає, то виникає наївне запитання: для чого читати кни!
ги?

Охріменко І.В.

Наше обговорення показало, що, по%перше, процес читання
— це робота, яка вимагає вміння, терпіння, навичок; по%друге,
шкільні підручники не завжди несуть той естетичний, вихов%
ний, розвиваючий потенціал, який потрібен дітям певного віку;
по%третє, не завжди ми враховуємо, що хочуть сьогодні читати
наші діти; по%четверте, слабо підтримується батьками
зацікавленість учнів читати вдома.

Нерідко звучать звинувачення на адресу телебачення, ніби
воно зменшує інтерес до читання, пропонується навіть інколи
виключити телебачення зі школи (оскільки діти проводять пе%
ред екраном телевізорів занадто багато часу). Проте сучасна
система освіти більше не може просто засуджувати або
ігнорувати телебачення, тому що воно здійснює сьогодні одну з
основних освітніх функцій — допомагає учням адекватно реагу%
вати на вимоги того світу, в якому вони живуть.

Тому потрібно вирішувати, як телебачення може бути внесе%
не до навчального плану загальноосвітньої школи й дістати за%
гальне визнання у педагогів.

Телевізійна грамотність, оцінка програм повинна стати
шкільними предметами. Такий підхід буде правильним і треба
міркувати, як це можна зробити.

Kращі уми людства завжди були стурбовані проблемою ак%
тивного набуття знань.

Не випадково ми звернулися до проблеми навчання учнів ро%
боти з книгою. І сам факт цієї розмови свідчить, що тут ще не
все благополучно. І з цими негараздами, як ми бачимо, стика%
ються вчителі, батьки, бібліотекарі...

Чому ж учні не вміють працювати з книгою? У школах пере%
важає пасивне читання. А справжній читач мусить володіти і
активними формами читання. Отже, здебільшого учні є пасив%
ними споживачами знань.

Чому ж школярів недостатньо вчать працювати з підруч%
ником?

Бо сьогодні до цього не готові ні наука, ні практика. Щоб
навчити дитину працювати з книгою, потрібно знати, які прий%
оми включає в себе це вміння, який його психологічний зміст.

Психологічною ж наукою проблемі роботи з книгою
приділялося дуже мало уваги і  донедавна вона не
усвідомлювалася як самостійна. В силу цього наука не могла
дати практиці достатньо обгрунтованих, дієвих рекомендацій.

Прагненням допомогти вчителям і батькам розібратися в
методичних і психологічних аспектах виховання читача і
керувалися учасники “круглого столу”, сподіваючись на
продовження ділової розмови з колегами під час курсів,
семінарів, засідань методичних фахових об’єднань, чи!
тацьких конференцій...
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Інтересний для дітей підручник — це бажаний під�
ручник. Той, який люблять і якому вірять. Такий під�
ручник — національне багатство і гордість. Підручник
має вчити і виховувати. В ньому спресовано досвід, що
передається наступним поколінням.

Більшість підручників, і вітчизняних, і зарубіжних,
подають навчальний матеріал як сукупність відомос�
тей, істин, фактів, правил, які потрібно завчити. Зміст
підручника переважно є спрощеною моделлю змісту
тієї чи іншої науки. Вони виконують здебільшого ли�
ше інформативну функцію без необхідного врахуван�
ня навчально�пізнавальної діяльності дітей, не кажучи
вже про умови ефективності цієї діяльності.

Поставимо себе на місце наших дітей і простежимо
одну з найважливіших функцій підручників — систе�
матизаційну. Як тільки вимовляється слово “система”,
відразу шукаємо закони чи закономірності, за допомо�
гою яких окремі елементи об’єднуються в єдине ціле.
Підручник виділяє із незнання знання, що мають бути
систематизованими, тобто впорядкованими
об’єктивними зв’язками. Але чи виконують усі підруч�
ники цю функцію?

Ми не знайдемо навіть згадки про закони чи зако�
номірності в підручниках, наприклад, із природознав�
ства в початковій та й у середній школі. Вперше
термін “закон” з’являється в курсі фізики 7 класу. І за�
кони там виступають не засобом систематизації, впо�
рядкування знань про природу, а правилами, які не�
обхідно завчити. То на чому ж тримається система
знань про природу, які учні одержують протягом пер�
ших шести років свого навчання? Реально можна гово�
рити лише про сукупність відомостей, які пропонують
дітям підручники. Це в той період розвитку дітей, ко�
ли їхня свідомість найбільшою мірою потребує систе�
матизованих знань. Як вказував П.Ф. Kаптерєв, систе�
матизація знань дає дітям задоволення більше, ніж
смачна їжа, пестощі і відпочинок [10].

Чому ж для дітей така приваблива систематизація?
Бо вона їм необхідний для формування свідомості. У
дітей активно розвивається інтелект, його фундамен�
тальні структури. Самочинне впорядкування структур
свідомості можна порівняти з процесом кристалізації,
для якого необхідний початковий “кристалик” — осно�
ва створення структури, системи. Відзначимо, що най�
активніше це відбувається до 12�14 років. Антигуман�
но в цей час давати учням аморфні знання, не допуска�
ти їх до наукових ідей, до законів і закономірностей
наук. Якщо протримати молодий розум до 12 років у
полі протонауки, то пізніше буде вже пізно шукати
“обдарованих дітей”, здатних до сприйняття наукових
ідей. А наука починається там, де пояснення дійсності
відбувається на основі законів. Справа авторів, як по�
дати ці закони, щоб діти їх змогли використати, осмис�
люючи і впорядковуючи зміст освіти.

Підручник має давати змогу дитині відчути себе “об�
дарованою” в науці, відкрити свою “теорію”. Хтось на�
писав, що “теорія” означає найбільше свято. І хто
“відкрив” хоч одну теорію, той буде прагнути іншої.
Тоді в дорослому віці ідею та істину учні будуть люби�
ти більше, “ніж карти, гроші і вино; і ставити духовні
цінності вище випадкових переваг” (K.Д. Ушинський).

У педагогічній літературі в цілому розроблено кон�

цептуальні підходи до створення підручника [1�19].
Інтерес до підручника залежить від змісту науки, що

викладається в ньому, якості викладу навчального ма�
теріалу, художнього оформлення. Жвавість викладу
навчального матеріалу може бути двох видів: зовнішня
і внутрішня. Зовнішня жвавість полягає в ефектному
оформленні підручника: привабливих малюнках, ве�
ликій кількості схем, а також залежить від цікавих при�
кладів, фактів, вдалого розташування навчального ма�
теріалу тощо. Питання в тому, наскільки така “роз�
мальованість” підручника обгрунтована дидактично. За
допомогою зовнішнього оформлення увага учня може
привертатися до другорядних питань, а не суті того, що
необхідно засвоїти. В оптимальному підручнику всі
зовнішні засоби, другорядні подробиці допустимі
настільки, наскільки вони перебувають у прямому
зв’язку з головним змістом і дійсно необхідні для його
засвоєння учнем.

Вся сила підручника — у пробудженні внутрішнього
інтересу до нього. Це обумовлюється передусім
рівновагою, правильним співвідношенням фактичного
матеріалу і закономірностей, за допомогою яких цей
матеріал повинен бути систематизований, структурова�
ний, сприйнятний для розуміння учнями.

Процес розуміння за своїм характером є системним.
У підручнику мають бути так звані “випереджаючі
організатори” — загальні, фундаментальні законо�
мірності, наукові положення, на основі яких дося�
гається систематизація, обгрунтування фактів, явищ,
процесів.

Уявимо собі учня 7 класу. Він вивчає фізику, хімію,
біологію, фізичну географію, математику... Чи можуть
бути підручники з цих предметів корисними для учня,
якщо кожен із них має свої, незалежні від інших
підручників “організатори знань”? Учневі до певного
часу необхідний один спосіб оволодіння навчальною
інформацією, природничонауковою картиною світу
(ПНKС). Підручник буде потрібним для дітей, якщо
своїми наскрізними ідеями він пов’язаний з іншими
підручниками, хоч би з певного циклу предметів. Він
має бути пов’язаний також з підручниками попередніх
і наступних класів, тобто його можна створити тільки в
системі.

Основою формування системи підручників природ�
ничого напряму пропонується взяти найбільш загальні,
фундаментальні закономірності природи, які є
спільними для всіх наук, що вивчаються в школі. До
них належать насамперед закономірності збереження,
спрямованості самочинних процесів до рівноважного
стану, їх періодичність у природі. Вважаю, що ці зако�
номірності можуть бути основою систематизації знань
про природу в підручниках з 1 по 11 клас. Те, що в тра�
диційних підручниках із природознавства 1�6 класів за�
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кони природи взагалі не згадуються, — справа авторів
підручників, а не врахування ними закономірностей
психологічного розвитку дітей. Як довів Ж.Піаже, на�
звані закономірності доступні сприйняттю дітей 6�7
річного віку. Діти неусвідомлено керуються ними у
своїх логічних висновках [13, 14]. Можна переконати�
ся, що й діти більш раннього віку здатні використову�
вати закони збереження у своїх діях. Покажіть дитині
3�4 років цукерку і сховайте її за спину, а потім по�
кажіть дитині порожні руки: “Нема”. Дитина не
повірить, що цукерка зникла, і почне шукати її.

Окремий “системний” підручник може задавати
послідовність рівнів систематизації знань: наукові фак�
ти і поняття; емпіричні залежності; закони і зако�
номірності окремих наук про природу; фрагменти
ПНKС, системи знань, що утворюється за допомогою
обгрунтування окремих елементів на основі фундамен�
тальних закономірностей природи.

Гарний підручник максимально задовольняє учня, це
організатор його навчальної діяльності в просторі і
часі. Усі знання, які повинен засвоїти учень за рік,
підручник не тільки систематизує, а й ранжирує, “сор�
тує” за рівнем загальності, фундаментальності (пояс�
нювальної здатності), практичним значенням, встанов�
лює зв’язок опанованих відомостей з тими, що вже за�
своєні або ще будуть одержані за допомогою інших
підручників з цього циклу предметів.

“Системний” підручник — це той чарівник, котрий
абстрактні для учня знання перетворює в конкретні —
“узаконює” їхнє місце в єдиній системі знань, що існує
в свідомості учня. Як вказує В.В. Давидов, кон�
кретність чи абстрактність знання залежить не від його
практичного значення у визначений момент часу, не
від його розцяцькованості, а від зв’язку цього знання із
загальним законом, яким воно обгрунтовується і вво�
диться в єдину систему [3]. Тільки система
підручників дає можливість неперервного формування
єдиної системи знань.

Цікавий підручник є організатором такої діяльності
учня, яка забезпечує найбільш ефективне засвоєння
навчального матеріалу при найменшій затраті часу й
енергії.

Система підручників природничонаукового циклу
предметів для 1 — 11 класів повинна моделюватися на
основі єдиних принципів постановки цілей, методів
діагностування їх досягнення, формування змісту
знань, вибору методичного апарату та форм організації
знань; внутрішньої структури навчального матеріалу,
його текстового викладу, художнього та
поліграфічного оформлення. При переході з класу в
клас учень не повинен витрачати час, енергію на за�
своєння, наприклад, умовних позначень, що допомага�
ють орієнтуватись у тексті підручника.

Kожний цикл предметів загальноосвітньої школи по�
винен бути забезпечений системою підручників.

Навіть у часи Я.А. Kоменського книг було “безмежна
множина”, а тому їх “необхідно було привести в поря�
док”. Особливо актуальне це завдання сьогодні, коли
система шкільних підручників і втілений у них зміст
мають сформувати науково грамотну людину, тобто та�
ку:

— яка відчуває себе впевнено в інформаційній сфері,
володіє критичним мисленням, здатна вникнути в суть
проблем;

— яка вільно себе почуває в науково — технічному се�
редовищі;

— яка правильно оцінює різноманітний характер
впливу науки на суспільство;

— яка здатна взяти участь у розв’язанні наукових пи�

тань, так само, як сьогодні рядові громадяни, за умови
їхньої політичної грамотності, беруть участь у
вирішенні політичних питань;

— яка екологічно вихована і не спроможна інакше, як
гуманно та по�екософськи ставитись до природи, до
суспільства, до себе самої як їхньої невіддільної части�
ни.

В основу створення системи підручників природ�
ничонаукового циклу предметів, спрямованої на
формування науково грамотної людини, покладено
такі принципи.

1. Природоузгодженість цілей навчально — вихов�
ного процесу та інтеграція знань про природу на ос�
нові найбільш загальних, фундаментальних зако�
номірностей її.

Принцип природоузгодженості є багатоплановим.
Він вимагає побудови навчання так, щоб мислення
учнів впорядковувалося на основі законів природи
(про що мріяв Я.А. Kоменський), побудови навчальних
курсів відповідно до вікових особливостей дітей та за�
конів розвитку дитячого мислення, узгодженості ви�
ховного процесу із засадами народної педагогіки. Та�
ким чином, принцип природоузгодженості вимагає об�
грунтування кожної цілі, що ставиться в навчально —
виховному процесі, закономірностями природи.

Це є, на нашу думку, основний принцип, який сприяє
загальній інтеграції знань.

2. Оптимізація кількості фундаментальних зако�
номірностей.

Згідно з цим принципом, кількість фундаментальних
закономірностей, вибраних для організації навчального
матеріалу в підручнику, має відповідати віковим особ�
ливостям дітей. За Дж. Міллером, людина одночасно
може тримати у свідомості й аналізувати 7±2 одиниці
інформації, тобто наскрізних організаторів знань у сис�
тему не достатньо 1�2, бо тоді ступінь абстракції буде
дуже високий, система втратить чітку структуру і не
сприйматиметься цілісно. Велика ж кількість
наскрізних принципів організації навчальної
інформації знання призведе до “коридорності” (коли
кожен предмет йтиме своїм “коридором”).

3. Відповідність змісту підручників сучасним нау�
ковим ідеям, відображення основних ліній розвитку
наукової картини світу.

Вибір загальноприродничих ідей, які покладаються в
основу наскрізної систематизації знань у кожному
підручнику і в основу об’єднання всіх підручників в
єдину систему, обгрунтовується в процесі методо�
логічного аналізу сучасних природничих наук, ево�
люції природничонаукової картини світу з урахуван�
ням особливостей розвитку свідомості учнів.

4. Принцип структурності знань.
У кожному закінченому відрізку навчального ма�

теріалу (главі, розділі, підручнику в цілому) знання по�
винні бути структуровані таким чином, щоб під час
вивчення цей відрізок виступав як фрагмент природ�
ничонаукової картини світу. Знання повинні допуска�
ти рівні узагальнення: явища, поняття; емпіричні за�
лежності; часткові (специфічні для конкретної групи
явищ чи конкретної науки) закони і закономірності, за�
гальні, фундаментальні закони природи.

Принцип забороняє включати до підручника глави,
які містять тільки фактичні знання, без ядра теоретич�
них узагальнень.

5. Принцип рівноваги фактів та ідей (законів, за�
кономірностей).

Цей принцип має бути керівним у формуванні змісту
знань як системи підручників, так і кожного системно�
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го підручника зокрема. Обсяг фактичного матеріалу,
що включається в підручник, визначається не тільки
змістом науки, основи якої викладаються в ньому, не
тільки об’ємом пам’яті учнів того віку, для якого при�
значається підручник, а й “зрівноваженістю” фактич�
ного матеріалу і законів та закономірностей, на основі
яких він повинен систематизуватися. Теорії такої
“зрівноваженості” ми не можемо вказати. Можна на�
звати лише авторів підручників, наприклад, філософа
Маріо Бунге, котрий для боротьби з інформаційним
вибухом пропонує для організації навчальної
інформації брати її в пропорції: три чверті емпірики
(фактичного матеріалу) і чверть аксіоматики (основ
для систематизації фактичного матеріалу).

При малому обсязі фактичного матеріалу підручник
буде порожнім, а при недостатній кількості основ для
теоретичних узагальнень він буде аморфним,
неінтелектуальним, ненауковим.

Фактичні знання повинні включати важливі наукові
відомості, а не ті, які є даниною моді. Як і зако�
номірності, вони мають довгий час “працювати” на
формування науково грамотної людини — не в одно�
му, а в кількох “cистемних” підручниках.

Авторам можна порадити прийняти за правило
вислів А. Дістервега: “Більше користі від розгляду од�
ного предмета з десяти боків, ніж десяти різних пред�
метів з одного боку”.

6. Принцип цілісності просторової організації
змісту системи підручників і кожного системного
підручника.

Згідно з цим принципом, структура системи підруч�
ників такого циклу предметів має бути обгрунтована
на основі цілісності формування свідомості учнів, уз�
годженості цієї мети із закономірностями розвитку
наукових знань в історії людства, еволюції наукової
картини світу. Так, відповідно до підручників природ�
ничонаукового циклу предметів, цей принцип вимагає,
щоб на першому етапі засвоєння знань про природу
вони подавалися в інтегрованих курсах; на другому
етапі подавалися системи знань окремих природничих
наук, які дають можливість закласти основи форму�
вання науково грамотної людини; на останньому етапі
навчання учням необхідно дати основи природничих
знань з окремих наук для вибору професії і паралель�
но “завершити” вивчення знань про природу в
інтегрованому курсі філософського плану.

Урахування вікових особливостей розвитку учнів,
перш за все того факту, що до 12 років повинен відбу�
ватися розвиток інтелекту як самочинного процесу
адаптації свідомості дитини до дійсності, знання про
природу мають бути представлені в підручниках ін�
тегрованих курсів з природознавства. Саме такі курси
обумовлять самочинний процес вибору свідомістю тих
чи інших наукових ідей. В інтегрованих курсах немож�
ливе штучне зацікавлення учня тією чи іншою наукою,
яке з часом може згубно вплинути на процес навчання.

Принцип цілісності розгорнутої в просторі (екстен�
сивної) структури підручника базується на вже згада�
ному психологічному законі Дж. Міллера. Цей закон
обмежує кількість абзаців у параграфі, кількість пара�
графів, що розкривають основні блоки інформації в
главі, кількість глав у розділі, кількість розділів у
підручнику.

7. Принцип цілісності розгорнутої в часі струк�
тури системи підручників і кожного системного
підручника.

Принцип вимагає, щоб система підручників і кожен
із них проектували такий ритм пізнавальної діяльнос�
ті, який сприяє ефективному розвитку свідомості та
засвоєнню навчальної інформації. Підручники по�

винні задавати темпоритм навчальної діяльності (чер�
гування напруженої розумової праці з розслабленням,
буденної роботи зі “святами розуму” тощо), який най�
більшою мірою сприяє здоров’ю дітей. Можливо вико�
ристати темпоритм роботи, що обумовлюється народ�
ним календарем.

Принцип вимагає, щоб кожна глава включала систе�
му методів навчання, які розвивають цілісність свідо�
мості і всі органи чуття учня.

Встановити адекватний розумовій діяльності учня
“біоритм” підручника — одне з найважчих завдань для
автора. Але немає нічого відворотнішого для учня, ніж
підручник, який діє, немов монотонна музика. В сис�
темі підручників, яку ми плануємо створювати, ми на�
магаємось відобразити деякою мірою римт народного
календаря. У молодших класах (до 12 років) системні
підручники пропонують учням “уроки серед природи”
в дні свят українського народу. Їх можна вважати
найбільш інтенсивного спілкування наших пращурів з
природою, найбільш ефективного екологічного вихо�
вання дітей, прогнозування подій у природі, у власному
житті. Мабуть вони не випадкові, а “сплановані” через
інтуїтивне відчуття сонячно — місячно — космічних
впливів на живу природу в цілому і людину зокрема.
Ми виділяємо ці дні як найбільш вдалі для формуван�
ня наочно�образного, наочно�дійового, логічного мис�
лення дітей.

Протягом одного року та ще й за допомогою одного
підручника результати такого формування будуть ма�
ловідчутними. Необхідне встановлення ритму протя�
гом усього навчально�виховного процесу в школі. Зно�
ву доходимо висновку, що підручник як організатор
навчально�виховної діяльності учнів у часі може бути
“легким”, привабливим, “знайомим”, передбачуваним
тільки в системі.

Ритм розумової діяльності задається підручником не
лише на рівні його структури і методичної системи, а і
на рівні тексту.

Відшукати правильний, адекватний розумовій діяль�
ності дитини ритм тексту — це чи не найважча робота
для автора. Особливо він необхідний у молодших кла�
сах. Безособово — наказові тексти, безликі вирази —
нудьга і туга для дитячого мозку, у якому твориться
картина світу, самочинно формується пристосування
свідомості до дійсності (інтелект) через асиміляцію
знань про неї. Процес цей періодичний, як і інші дов�
готривалі процеси в природі.

Згадаймо гойдалку. Щоб розгойдатися, необхідно дія�
ти в такт її коливанням.

Читаючи текст, учень повинен витрачати якнаймен�
ше енергії на його сприйняття, текст повинен виклика�
ти бажання повторювати його, як хочеться повторюва�
ти улюблену мелодію.

Звичайно, це мрія. Але без втілення її в підручники ми
втратимо покоління. Небажання молоді читати — чи не
найстрашніше екологічне лихо. Його можна було б
порівняти хіба що з “небажанням” рослин засвоювати
сонячну енергію. Небажання молоді читати — це розрив
між минулим (досвідом людства) і майбутнім (переда�
чею досвіду наступним поколінням). І це обумовлене ба�
гатьма факторами. Одним із них є несприйнятий учня�
ми підручник, який протягом 10 найважливіших для мо�
лодого розуму років при сучасних засобах масової
інформації є чи не єдиною книгою. І він мимоволі, крок
за кроком викликає відразу до літератури взагалі, неба�
жання читати.

А що ж відносно ритму викладу? Мабуть, треба вчитись
у текстів, які впродовж віків зберігалися, передавались із
покоління в покоління як цілющі ліки. І не тільки через
свій зміст. Вслухайтесь у ритміку уривків:
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Чорний мор ішов через чорний бор,
По чорній дорозі до чорного моря,
Закинув чорну сіть, витяг чорну рибу,
Затопив чорну піч, запалив ясну свічу.
Ясна свіча погасне, всі хвороби згинуть.
Або:
Земля#земська, вода річкова,
А на землі світ, а в світі люди,
Великі і малі...
Народних текстів з аналогічним рит�

мом можна знайти багато. Цей ритм, як
і ритм діяльності людей, що відбитий у
народному календарі, мабуть, не випад�
ковий. Маємо досліджувати і викори�
стовувати цей досвід “вирощування”,
збереження розуму молодого поколін�
ня.

8. Принцип відповідності моделей
підручника моделям внутрішнього
світу особистості.

Йдеться про специфічні вікові та за�
гальні психологічні особливості сприй�
няття учнями навчального матеріалу.

9. Принцип історизму.
За відкриттями законів, явищ стоять

людські долі, драми життя. Цей прин�
цип допомагає не тільки гуманізувати
зміст навчального матеріалу, але й вия�
вити у ньому суттєві і другорядні фак�
ти.

10. Принцип гуманізації змісту
підручників.

За цим принципом зміст системного
підручника має викладатися за планом:
“Пізнай природу, пізнай свій народ,
пізнай себе”. Такий підручник — це не
тільки основи знань із природознавст�
ва. Це і вступ до пізнання своєї душі.

Інтеграція знань на основі фундамен�
тальних закономірностей природи доз�
воляє формувати від класу до класу пе�
реконання учнів у тому, що все
пов’язане з усім, “все повинно кудись
діватись”, “за все потрібно платити” (за�
кони екології, сформульовані Б. Kомен�
нером).

Основою інтеграції знань, методів
навчання є обрядове коло українського
народу, виражене в народному кален�
дарі та народному прогностику.

11. Принцип розвиваючого навчан�
ня.

При формуванні змісту системи під�
ручників із 1 по 11 клас встановлюєть�
ся наступність, неперервність у форму�
ванні системного, критичного мислен�
ня з опорою на фундаментальні зако�
номірності природи.

12. Принцип наочності у викладі
навчальної інформації.

Під наочністю розуміється і єдина
система малюнків, схем, графіків, і по�
дача навчальної інформації у вигляді
структурно — логічних схем, створених
на основі закономірностей природи.

Систем підручників для одного й того

ж циклу предметів повинно бути декіль�
ка, щоб школи мали з чого вибирати.
Чим різноманітнішими будуть такі сис�
теми, тим життєздатнішою стане освіта в
країні (згадаємо закон Ешбі для кі�
бернетичних систем: чим більша різ�
номанітність системи, що самочинно
розвивається і сама собою керує, тим
більша її стійкість проти зовнішніх і
внутрішніх зрушень).

Недоцільно допускати в школи “без�
рідні” підручники, що не входять у те чи
інше “сімейство”. Такий підручник не
може бути цікавим у справжньому ро�
зумінні цього поняття (випливати з під�
ручників попередніх класів і формувати
інтерес до підручників наступних
класів), навіть якщо він заповнений ма�
люнками і захоплюючими рідкісними
відомостями.

На основі концепції системи підруч�
ників, конспект принципів якої наведе�
ний вище, в лабораторії інтеграції змісту
освіти інституту педагогіки АПН Ук�
раїни розробляється “сімейство” підруч�
ників природничонаукового циклу: 1�6
класи — підручники з інтегрованого кур�
су “Довкілля”, 7�11 класи — підручники
з фізики, хімії, біології, фізичної гео�
графії; 10�11 класи — інтегрований курс
“Еволюція природничонаукової картини
світу”. Три “системні” підручники вже
експериментально перевіряються в шко�
лах (“Довкілля�5”, “Довкілля�6”,
“Довкілля�1”). Готуються ще три
підручники для експериментальної пе�
ревірки.

Системостворюючим фактором у фор�
муванні змісту знань у цій системі
підручників є вищеназвані фундамен�
тальні закономірності збереження, спря�
мованості самочинних процесів до
рівноважного стану, періодичності про�
цесів у природі. У ролі системостворюю�
чого фактора можуть бути й інші зако�
номірності. Наприклад, автори, які пра�
цюють над створенням підручників для
моделі школи “Діалектика і екологія”
(Л.В. Тарасов), вибрали за основу інте�
грації знань про природу поняття симе�
трії та ймовірності. Важливо тільки, щоб
вибір системостворюючих зако�
номірностей був об’єктивно обгрунтова�
ним.

Серед численних проблем — розробка
критеріїв допуску експериментального
підручника в масові школи, створення
системи діагностики ефективності ек�
спериментальних підручників, зіс�
тавлення їх із зарубіжними аналогами.

Для досягнення високої мети — ство�
рення цікавого підручника — необхідно
об’єднувати зусилля колективів, що пра�
цюють у цій галузі.
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ОСЯГАННЯ ТЕKСТУ

П.В. Библів

Часто причиною нелюбові до серйозного читан�
ня є нерозуміння прочитаного, невміння спілку�
ватися з книжкою. Саме тому виховання вмілих
читачів — один із основних обов’язків кожного
вчителя.

Своєрідним компасом і опорою в цій справі є
посібник “Kоли книга вчить” (Граник Г., Бонда�
ренко С., Kонцевая Л. Kогда книга учит. — М.:
Педагогика, 1988. — 192 с.) Автори цілком спра�
ведливо вважають, що керувати процесом самос�
тійного читання школярів учитель зможе, якщо
він буде, по�перше, чітко уявляти читацьку діяль�
ність, по�друге, знати, як вона формується, і, по�
третє, мати необхідний для цього тренувальний
матеріал.

Робота з книгою розглядається, передусім, як
навчання розуміння її змісту, осягнення глибини
і багатозначності тексту. Виходячи з цього, авто�
ри відтворюють цілісну картину процесу читання,
послідовність його етапів. Вони пропонують зра�
зок системи тренувальних вправ, спрямованих на
формування читацьких  умінь  на  кожному з
етапів.

Подаючи читачам “ПМ” конспективний виклад
цієї книги, сподіваємося на зацікавлення вчителів
технологією осягнення тексту (книги) та її впро�
вадження в практику.

НА ПОРОЗІ ТЕKСТУ
(Перший етап роботи з книгою)

Є особливий, специфічний вид спілкування між
людьми за допомогою тексту. У ньому беруть
участь автор і читач. А текст є між ними посеред�
ником. Щоб спілкування відбулося, читач пови�
нен сприймати реальність, виражену в тексті, у
всій повноті.

У роботі  з  текстом (книгою) можна умовно
виділити три етапи: перший — випереджаючий
читання — обдумування заголовка й епіграфа, як�
що він є; другий — спілкування й уявний діалог з
автором у процесі читання; третій — осмислення
прочитаного.

Необхідною умовою повноцінної  читацької
діяльності на будь�якому з її  етапів є уважне
ставлення до слова. Якщо дітям не прищеплювати

вдумливе, “питальне” ставлення до незнайомих
слів,  словосполучень і  виразів,  у  них розви�
вається неувага до цілих речень. У результаті во�
ни не вичерпують весь зміст тексту, задоволь�
няючись ковзанням по поверхні смислу. Увага до
свого й чужого незнання і зорієнтованість на йо�
го подолання повинні стати стилем інтелектуаль�
ної роботи учня. Глянути у вічі своєму незнанню
чи нерозумінню — це перший поштовх до того,
щоб захотіти дізнатись і зрозуміти. Прилучати
школярів до етимології повинні не лише вчителі�
словесники, а й викладачі всіх предметів.

Розвиткові вмінь зрозуміти слово сприяють,
зокрема, тренувальні вправи таких типів:

— знаходження в текстах і вияснення значень
незрозумілих слів і виразів, слів, ужитих у пере�
носному, іронічно�протилежному значенні;

— визначення слів, що свідчать про впевненість
(невпевненість) повідомлення, неправильно вжи�
тих, пропущених слів, відомих, але в незвичному
вживанні;

— відновлення втрачених (пропущених) частин
речень;

— різновиди вправ зі знайомими коренями слів
іншомовного походження.

Виконуючи такі вправи, учні повинні постійно
користуватися словниками, довідниками, додат�
ковою літературою.

Діалог із текстом починається у момент всебіч�
ного ознайомлення із заголовком. Передусім чи�
тач уважно обдумує заголовок і епіграф, якщо во�
ни є. Він ставить собі запитання: про що тут піде
мова? Що я вже знаю про це і  що мені треба
дізнатися? Автор, обираючи заголовок, мовби про�
гнозує ті чи інші особливості “самопочуття” чита�
ча під час читання.

Можливі різноманітні форми роботи із заголов�
ками, у ході якої школярі повинні “взяти на оз�
броєння” головну думку тексту. Одна із таких
форм — обговорення заголовка до читання тексту
і наступне зіставлення його зі змістом. Інша —
придумування до тексту заголовків різних типів:
заголовок�питання, заголовок�загадка, заголовок�
символ.

Разом із заголовком правильне прочитання
епіграфа — “пусковий” момент на шляху до го�
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ловної думки. Зорієнтованість на виділення го�
ловного організовує всю роботу щодо розуміння
тексту, спрямовує її на всіх етапах читання.

ЗАНУРЕННЯ В ТЕKСТ
(Другий етап роботи з книгою)

Думка, реалізована в тексті, сприймається читачем
настільки, наскільки він готовий її сприйняти. Ця го�
товність виникає завдяки тому, що читач не тільки
тримає в полі зору те, що читається в цей момент, але
й забігає трохи вперед, випереджаючи читання.

Для позначення цієї здібності є цілий ряд слів: пе�
редбачення, упередження, прогнозування.

Рушієм усієї роботи над осмисленням тексту є по�
становка запитань у ході читання, які спрямовують
пошуки відповідей і навіть стимулюють уявне вдо�
сконалення тексту.

Для опанування школярами різних форм роботи із
запитаннями необхідно виконати систему тренуваль�
них завдань:

1. Завдання, що вимагають від школярів відповідей
на поставлені запитання.

2. Завдання, спрямовані на самостійну постановку
запитань до тексту.

3. Kомбіновані, які поєднують зміст двох попе�
редніх груп.

4. Завдання, що стимулюють виникнення запитань
у процесі читання.

5. Завдання, розраховані на виникнення запитань у
процесі читання.

6. Завдання, націлені на самостійне ведення діалогу
з текстом.

Виникнення запитання, ймовірне прогнозування
можливих відповідей породжують у читача
очікування підтвердження його правоти. Сукупність
цих розумових дій, а також усвідомлення читачем
взаємозв’язку між частинами тексту і являє собою
особливий вид спілкування читача з текстом, яке
умовно можна назвати діалогом. Внутрішнім змістом
діалогу є виявлення зв’язку причин і наслідків, уста�
новлення спільного й відмінного.

Діалог із текстом повинен підвести до основного ре�
зультату розуміння — виділення головної думки.
Стикаючись із поліфонічними творами, що мають ба�
гато думок, читач занурюється в кожну з них на різну
глибину. Проникнення в найбільш важливі думки ав�
тора залежить від особистості читача: від його віку,
характеру, життєвого досвіду, соціального стану,
життєвих орієнтирів, культурного рівня, здатності до
узагальнення.

Виділити головну думку — це значить усвідомити її
в загальному потоці тексту, абстрагувати від кон�
кретного втілення, яке є формою її буття, і оцінити
ступінь її значущості.

Якщо думка дістається людині в готовому вигляді,
вона стає її споживачем. Якщо ж їй треба добути її,
наприклад, розшифрувати образну форму, вона стає
співтворцем.

Щоб привчатися і навчитися виділяти головну
думку, необхідно дотримуватися таких умов:

Перше — щоб учні знали, що ця мета стоїть перед
ними завжди, під час кожної взаємодії з текстом. В
ідеальному варіанті прагнення вияснити : “А що тут
головне?” або “Що тут найважливіше?” — стає звич�
кою і школяр просто не знає іншого читання.

Друге — це повне “вичерпування” смислу із кожно�
го слова, словосполучення, речення і більших сми�
слових одиниць тексту, а також із їх поєднання (мон�
тажу).

Третє — це постійна робота над прогнозуванням
тексту на всіх рівнях — від слова чи словосполучення
до цілого тексту.

Організовуючи цю роботу, слід мати на увазі, що
вона буде ефективною в тому випадку, якщо прово�
дитиметься систематично та якщо самі тексти і зав�
дання до них будуть різноманітними. Досвід показує,
що навчати такого осмислення тексту можна і наймо�
лодших школярів.

Типи завдань, які розвивають “розумову механіку”,
що відповідає за виділення головної думки, — це яко�
юсь мірою моделі, на основі яких можна створювати
тренувальні вправи для осягнення наукових, ху�
дожніх текстів (книг) будь�якого змісту:

1. Відновлення неповного чи “розсипаного” тексту.

2. Знаходження в тексті головної думки.

3. Визначення головної думки, яка випливає зі
змісту тексту, але не сформульована прямо.

4. “Вичитування” із лаконічних текстів думок, які
випливають із підтексту.

5. Відгадування загадок, визначення в прислів’ях
переносного смислу, що потребує абстрагування від
конкретного тексту і широкого узагальнення.

6. Розгадування і виправлення “плутанин” і “небу�
вальщин”.

Після того як у школярів сформовані окремі прийо�
ми уважного читання, можна переходити до вироб�
лення в них уміння розмовляти з текстом, тобто з ав�
тором. Цей прийом роботи з текстом — новий і не�
звичний як для школярів, так і для самих учителів .
Форма виконання завдання для формування умінь
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ведення діалогу являє собою роботу з таблицею, що
складається з чотирьох колонок. У першій із них —
весь текст для зручнішого огляду. Друга колонка —
цей самий текст, але в ньому кожне речення почи�
нається з нового рядка. Саме в такому вигляді він по�
винен надходити до учня, щоб той мав можливість
обдумати свої запитання і гіпотези щодо кожного ре�
чення.

У третій колонці поданий зразок роздуму —
відповіді. У четвертій — показані труднощі, які мо�
жуть відчувати учні, можливі помилки, їхні психо�
логічні причини.

Серед процесів, що супроводжують читання, особ�
лива роль належить уяві. Якщо діалог є логічною ос�
новною роботою з книгою, то уява — дуже суттєвий
емоційно�образний компонент цієї роботи, її не зав�
жди використовуваний резерв.

Уява визначається в науці як психічний процес
створення нових образів.

Існують три основні шляхи розвитку уяви, які
взаємодоповнюються і взаємозбагачуються.

Перший шлях — вплив візуального. Він досягається
насиченням навчального матеріалу наочністю.

Другий — стимуляція уяви, розрахована на те, що
учень одержує візуально не готовий образ, а певним
чином “запрошення до придумування”: зовнішньо
дається тільки перший поштовх, “зачіпка”,
відштовхуючись від якої, учень створює образи сам.

Третій шлях — постійне, цілеспрямоване самовихо�
вання, що базується на вольових зусиллях учня.

Kерування розвитком уяви має свою специфіку.
Учитель повинен тільки стимулювати роботу уяви,
створювати основи для її включення. Цьому сприяє
спеціальна система тренувальних завдань, зокрема
використовуються речення, потім — невеликі, а далі
більші за обсягом тексти. Працюючи з ними, учні по�
винні відтворювати спочатку зорові, а пізніше слу�
хові образи, емоційний стан персонажів, їх відчуття і
навіть те, чого “не можна уявити”.

ЗАВЕРШАЛЬНІ ШЛЯХИ РОЗУМІННЯ
(Третій етап роботи з книгою)

На цьому етапі прийоми опрацювання (план, кон�
спект, переказ) застосовуються, як правило, після чи�
тання книги.

Виділяючи суттєве в тексті, план повинен завжди
відображати його структурні взаємозв’язки. Навчаю�
чи учнів, слід сприяти усвідомленню взаємо�
залежності між планом і розумінням змісту, ролі пла�

ну для запам’ятовування матеріалу, відтворення тек�
сту.

Психологи і методисти пред’являють до плану такі
вимоги:

1. У пунктах плану треба виділяти головні думки,
щоб було зрозуміло, про кого (чи про що) і що саме
говориться в кожній частині тексту.

2. Пункти плану повинні бути лаконічними.

3. Вони пов’язуються між собою за смислом.

У визначенні послідовності дій під час складання
плану школярам може допомогти пам’ятка:

1. Проведи діалог із текстом.

2. Виділи суттєві думки.

3. Виділи головну думку.

4. Розділи текст на частини, згрупувавши їх навко�
ло суттєвих думок.

5. Озаглав кожну частину.

Навчальні програми передбачають формування в
учнів уміння користуватися різними видами перека�
зу: детальним, коротким, вибірковим, творчим. На
практиці побутує, головним чином, один переказ, а
саме: детальний, близький до тексту, зі своєю
найбільшою вадою — орієнтацією на дослівність, що
є легшим, ніж відтворення тексту своїми словами за
смислом (відтворення суті переказу).

Головний шлях до переказу за смислом лежить че�
рез формування вмінь висловлювати одну й ту ж
думку різними способами (йдеться про синонімічну
заміну на рівні не лише слова, а й речення).

Kороткий переказ — прийом не органічний для ди�
тячої природи, але психологами доведено, що в про�
цесі спеціального навчання школярі оволодівають
коротким переказом уже в I класі. Цьому, зокрема,
сприяє заміна пунктів готового плану у формі пи�
тальних речень на відповіді розповідними речення�
ми, що в результаті і є однією з форм короткого пере�
казу, вимоги до якого такі:

1. Треба виділяти головну думку автора.

2. Не можна допускати довільних пропусків
суттєвого.

3. Основні думки мають пов’язуватися між собою.

4. Переказ повинен бути зрозумілим іншій людині.

Опрацювання прочитаного матеріалу обумовлює
його скорочення без суттєвих смислових утрат, тобто
до конспекту.

Види конспектів:

1. Плановий — “нарощування” суттєвою інфор�
мацією пунктів попередньо складеного плану.
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2. Текстуальний — монтаж цитат.

3. Тематичний — виклад однієї теми, розкритої за
кількома джерелами.

4. Вільний — поєднання власних формулювань і ци�
тат.

Kонспект разом з іншими способами опрацювання
тексту — прийом розуміння, осмислювання і за�
пам’ятовування матеріалу, концентрації уваги на ньо�
му.

Kонспектування передбачає такі етапи роботи:

1. Відбір із пропонованої інформації найсуттєвішої.

2. Передача відібраної інформації (з одночасним
скороченням) власною мовою чи цитуванням автора.

3. Запис скороченого, “стиснутого” тексту.

Саме ці етапи визначають послідовність тренуваль�
них завдань у процесі навчання конспектувати. Пер�
ша серія спрямована на відбір суттєвої інформації та
її скорочення, друга — на передачу матеріалу власною
мовою з наступним скороченням і записом його. До
першої серії можна віднести типи завдань, використа�
них для формування вмінь визначення головного в
тексті, виділення опорних слів і речень.

Чим краще школярі вмітимуть працювати з книгою,
тим охочіше й ефективніше вони це робитимуть. У
цьому їм допоможе інструкція щодо роботи з книгою.

I. Працюйте із заголовком!

Прочитавши заголовок, зупиніться.

1. Сформулюйте для себе, про що піде мова в тексті.

2. Згадайте все, що Ви вже знаєте на цю тему.

3. Поставте запитання, на які у тексті, як Ви вва'
жаєте, будуть дані відповіді.

4. Спробуйте, наскільки це можливо, до читання
тексту дати на ці запитання передбачувані відповіді.

5. Після цього візьміться до читання. Читаючи,
зіставляйте Ваші передбачення з реальним змістом
тексту.

II. Працюйте з текстом!

Звертайте увагу на незрозуміле в тексті.

1. Читаючи, стежте, чи є в тексті незрозумілі слова
і вирази. Якщо є, знайдіть тлумачення в словниках чи
довідниках або попросіть пояснити тих, хто це знає.

2. Незрозумілим може бути сам зміст тексту.

Подумайте, чи не пов’язане це нерозуміння з вивче'
ним, але погано засвоєним матеріалом. Подумайте,
що саме зі старого матеріалу не засвоєно для ро'
зуміння нового, і повторіть його. Подумайте, чи не
стане текст зрозумілим, якщо розглянути конкретно
приклади.

III. Ведіть діалог з автором!

1. У процесі всього читання ставте запитання до
тексту і висувайте свої передбачення щодо його
змісту.

2. Перевіряйте свої передбачення в процесі читання.

Якщо Ви не можете сформулювати відповіді на свої
запитання, шукайте ці відповіді в тексті.

Якщо не можете знайти відповідь, пам’ятайте, що в
тексті її може й не бути. У таких випадках намагай'
теся знайти відомості, яких не вистачає, в інших
джерелах.

IV. Виділяйте головне!

1. Читаючи текст, намагайтеся відділити в ньому
головне від другорядного. Обдумуйте, в якій частині
тексту знаходиться головна думка і що цю думку по'
яснює чи доповнює.

2. У ході читання складайте план (усний або пись'
мовий), конспект тексту.

3. Складайте схеми, креслення, таблиці, що
відображають суттєві моменти тексту.

4. У випадку необхідності робіть виписки.

5. Розглядайте всі подані в тексті приклади і приду'
муйте свої.

У процесі читання намагайтесь уявити собі те, про
що Ви читаєте!

V. Запам’ятовуйте матеріал!

1. Поясніть собі, у чому зв’язок думок — пунктів Ва'
шого плану.

2. Перекажіть текст за планом.

3. Дайте відповіді на запитання після тексту (якщо
вони є).

VI. Перевіряйте себе!

1. Після переказу перевірте, чи все, виділене Вами, перека'
зано і чи не було під час переказування помилок. 
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У нинішніх умовах чимало загальноосвітніх шкіл з різних

причин змушені знову повертатися до 3�річного початкового

навчання. Зрозуміло, що в багатьох випадках особливо сіль�

ські школи, сільські діти і вчителі, які з ними працюють, знач�

но програють, адже тепер дитину треба підготувати до 5 класу

всього лише за 3 роки. Kожен учитель молодших класів добре

розуміє, як все це важко зробити і особливо в умовах

нинішньої деградації освіти, культури, падіння престижу

знань, зниження інтересу до їх набуття. Зрозуміло, що в такій

ситуації виникає необхідність ґрунтовної дошкільної підготов�

ки дитини. Але ж дитсадки в селах нині теж у важкому стано�

вищі, крім того, багатьом батькам дошкільнят вони не по ки�

шені. В більшості нині діючих сільських дитсадків не працю�

ють підготовчі групи, разом із тим в Україні зростає кількість

сіл і хуторів, де дитячих садків немає зовсім. Ось чому часто в

перший клас приходять діти, які слабо або й зовсім не

підготовлені до навчання в школі.

У таких умовах учителі початкових класів змушені опрацьо�

вувати нові, ефективні технології швидкісного навчання дити�

ни і читанню, і письму, і математиці.

Навчити дитину читати — одне з найголовніших і чи не

найважчих завдань кожного вчителя, бо ж на його основі

грунтується успішність першокласника і з письма, і з матема�

тики. Ось чому час від часу з’являються нові підходи до нав�

чання першокласників, розробляються нові методики, врахо�

вуються технологічні тонкощі цього процесу.

За діючою нині програмою для 3�річної початкової школи

букварний період закінчується у першокласників уже через 3

місяці перебування дитини в школі (проти 8�9 місяців для 4�

річного початкового навчання). І ось за такий короткий період

маленькі школярі й школярочки закінчують буквар і перехо�

дять до читанки. Практика показує, що темп читання близько

30 слів за хвилину для роботи з читанками зовсім недостатній.

Але й така норма техніки читання розрахована лише на кінець

першого року навчання. Для того, щоб дитина успішно справ�

лялася з текстами читанки “Первоцвіт” (Н.Ф. Скляренко,

О.Я. Савченко, K., Освіта, 1994 р.) для першого класу,

потрібно, щоб першокласник вже після трьох місяців перебу�

вання в школі читав хоча б 50 слів за хвилину, задовольняючи

при цьому вимоги виразності, свідомості і правильності читан�

ня. Як же вчителю практично досягти цього з ма�

лопідготовленими дітьми?

Практика свідчить, що чимало вчителів початкових класів

Полтавщини добре справляються з цим завданням. Одні з них

організовують підготовчі групи в колгоспних дитсадках, інші ве�

дуть такі групи в школах, ще інші — задіюють нові методики,

використовують нові технології швидкісного навчання читанню.

У свій час учителі Токарівської СШ зацікавилися методи�

кою швидкісного навчання дітей читанню, запропонованою пе�

тербурзьким ученим О. Зайцевим (кубики Зайцева). У про�

цесі роботи вже на початку виявилися істотні недоліки цього

методу, які, на нашу думку, не дають можливості широко

впроваджувати його для навчання читанню першокласників.

Передусім йдеться про відсутність цих кубиків для кожної

сільської школи, крім того, досить багато часу затрачується

учнями і вчителем для опанування техніки (методики) роботи з

ними. Нарешті, кубики Зайцева зовсім важко використовувати

з першокласниками, частина з яких уже опанувала букви і

навіть оволоділа навичками читання. На нашу думку, кубики ці

найкраще підходять для дітей молодшого дошкільного віку,

щоб потім у грі ознайомитися з буквами, складами, навчитися

утворювати, а потім уже й читати слова. Kубики Зайцева та�

кож важко вписуються в сучасні букварі, за якими й проходять

усі уроки читання.

У методиці Зайцева, на нашу думку, є досить хороша ідея

так званого складового читання. У себе в школі ми використа�

ли цю ідею, пристосували її до традиційної методики, дещо ви�

дозмінили й одержали виняткові результати — більшість на�

ших першокласників протягом букварного періоду, тобто за 3

місяці, досягли річного темпу читання, а деякі його навіть пере�

вищили.

Пам’ятаючи, що в основі складотворення кожного слова ле�

жить передусім буква, яка позначає голосний звук, і викори�

ставши ідею складового читання Зайцева, ми виготовили

настінну таблицю — так званий “будинок, на поверхах і в

квартирах якого живуть букви і склади” (видозміна настінної

розрізної азбуки). Наша таблиця має вигляд:

Б В Г Ґ Д Ж З

Й K Л М Н П Р

С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ

А О У Е И І Я Ю Є Ї Ь

Отже, в одній кишені (квартирі) живе буква та всі склади з

нею: Б, БА, БО, БУ, БЕ, БИ, БІ, БЯ, БЮ. Букви, що по�

значають приголосні звуки, ми позначили чорним кольором, а

голосні, що живуть на першому поверсі, червоним, і все це для

кращого орієнтування дитини.

Утворюючи кожне слово, першокласники беруть у певній ки�
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шені листок із складом, а не з буквою. Складом може при цьо�

му бути як приголосний з голосним, так і лише один голосний

чи приголосний (приголосний із м’яким знаком).

Ось фрагмент уроку читання на засвоєння звука і букви Л

та навчання читанню слів із нею:

УЧИТЕЛЬ: Ось ми й ознайомилися із буквою Л (ЕЛ). Які

ж склади живуть разом з нею у квартирі? Знайдіть серед них

склад ЛА. Поясніть, як ви його розпізнали?

УЧЕНЬ: Щоб вийшов склад ЛА, треба взяти дві букви —

Л і А.

УЧИТЕЛЬ: Знайдіть також у цій кишені склади ЛО, ЛУ,

ЛЕ... Давайте поставимо їх на полотно і почитаємо ще раз

(читання хорове, ланцюжкове, вибіркове за вказівкою учите�

ля).

УЧИТЕЛЬ: Діти, а тепер я хочу послухати, як ви будете

читати складені мною слова (учитель на полотні виставляє такі

склади: ЛІ�ТО, ЛИ�МО�Н, ЛИ�ЛА, ЛО�ВИ�ЛА тощо.

УЧИТЕЛЬ: Спробуйте самі скласти такі слова (читаю

складами): ЛОТО, СПІЛА, ЛІС, ЛАН, МИЛО і т.д.

УЧИТЕЛЬ: Діти, а які слова можна скласти із таких

складів: ЛА ВИ ЛО (ловила), СИ НО ЛА (носила), K ЛО

KО СО (колосок), ВА ЛИ С (слива), НА KА ЛИ (калина)

тощо.

Потім пропонуємо і самим дітям скласти подібні слова�голо�

воломки. Далі робота проходить за текстом букваря.

Наша багаторічна практика навчання першокласників читан�

ню переконує, що для полегшення читання складів, слів не

варто називати букви бе, ве, ге, де і т.д. Дітям значно легше

навчитися читати, якщо вчитель називатиме букву ідентично:

звук [Б] і буква Б. Це також полегшить першокласникам ово�

лодіння навичками грамотного письма на слух. Діти тоді не

гублять голосних при написанні, наприклад, слів ПЕРО

(ПРО), ХАТА (ХТА), ПЕРЕЦЬ (ПРЕЦЬ), KАЛИНА

(KЛИНА) і т.д. Назви букв можна опанувати вже в кінці бу�

кварного періоду, коли завершується вивчення всіх літер і діти

знайомляться із алфавітом. Практика свідчить, що аналогічний

прийом ідентифікації букви і звука під час навчання першок�

ласників читанню використовують чимало вчителів початкових

класів. Так, у журналі “Початкова школа” №2 за 1993 рік

описує застосування подібного прийому навчання читанню на�

родний учитель Молдови Б.В. Дінга.

На нашу думку, уроки письма теж допомагають першоклас�

никам опанувати навички читання. З цією метою ми завжди

намагаємося в кінці кожного уроку письма прочитати вголос

все, що написано нами в зошиті за урок. Саме без таких вправ

важко сформувати навички читання писаного тексту.

У процесі навчання письма ми помітили ще один, на нашу

думку, цікавий факт, який свідчить про тісний взаємозв’язок

читання і письма. Першокласники Токарівської школи впро�

довж багатьох років пишуть у зошитах в одну лінію дрібними

буквами (висота букви близько 3 мм). І як результат ми спо�

стерігаємо покращення техніки, темпу читання в

післябукварний період із читанки, журналу, навіть із газети.

Разом із тим кожен учитель знає, що при переході від букваря

з великими буквами до читанки, де букви менші, значно погір�

шується техніка читання. На нашу думку, це відбувається то�

му, що діти звикли читати і писати великі букви, які, як відомо,

гальмують техніку і темп читання навіть дорослої людини. То�

му вчителям, що працюють у перших класах, доцільно зверну�

ти увагу і на такий досить важливий фактор. 
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Навичок правильного, швидкого,
свідомого і виразного читання можна
досягти лише в процесі глибокого
аналізу тексту.

На жаль, у початкових класах увага
вчителя здебільшого зосереджена на
швидкості читання, щоб діти виконали
програмові вимоги щодо кількості про�
читаних слів. У школярів зникає
інтерес до читання, бо вони весь урок
механічно читають то ланцюжком (ко�
ли дитина 10 хв. чекає своєї черги, щоб
прочитати одне речення), то хором, за�
важаючи одне одному; то читають і пе�
реказують.

Не проводиться змістовна робота над
текстом, коли дітям необхідно са�
мостійно ознайомитися з ним, виявити
емоційний вплив від прочитаного, уста�
новити причинно�наслідкові зв’язки в
розвитку сюжету (композиції),
з’ясувати, хто герої, які їхні вчинки,
мотиви поведінки, основні риси харак�
теру, проаналізувати художні засоби,
зіставити персонажі, визначити голов�
ну думку твору, авторське ставлення
до зображуваного, висловити своє
ставлення до прочитаного, оцінити твір
як джерело пізнання, здійснити зв’язок
із життєвим досвідом учня. На нашу
думку, необхідно практикувати багато�
разове перечитування тексту з різними
завданнями (2�3 кл.). При такому під�
ході всі діти весь урок працюють з тек�
стом, учаться його аналізувати. Читаю�
чи про себе, діти розвивають
швидкість читання.

Пропонуємо завдання для багатора�
зового перечитування тексту:

1. Підготувати самостійні відпо�
віді на запитання тексту після то�
го, як прочитають його. Олівцем ви�
значити в тексті нумерацію пи�
тань.

2. Знайти в тексті слова і вирази,
значення яких важко зрозуміти.

3. Поділити текст на смислові
частини. До кожної з них дібрати
заголовок.

4. Вибрати з тексту ті місця, які
найбільше запам’яталися, підготу�
ватися прочитати їх так, щоб
іншим сподобалося.

5. Скласти письмово план прочи�
таного.

6. Підготуватися до стислого,
докладного, вибіркового чи творчого
переказу.

учителем прислів’їв ті, які відобра�
жають зміст прочитаного.

29. Розглянути ілюстрацію, прочи�
тати ту частину тексту, до якої
вона належить.

30. Прочитати, що говорить ав�
тор про вчинки дійових осіб. Як він
ставиться до них?

31. Підготуватися до переказу
тексту за поданим планом. Знайти
в тексті ту частину, яку можна
прочитати за особами.

32. Підкреслити слова й вирази, за
допомогою яких автор яскраво змаль�
овує картини природи.

33. Пояснити назву твору. Якими
словами із тексту можна його назва�
ти по�іншому.

34. Прочитати текст. Скласти
розповідь за опорними словами, за�
пропонованими педагогом.

35. Перечитати зміст твору, по�
яснити, кого із персонажів можна об�
рати для наслідування. Чому?

36. Прочитати прислів’я. Вибрати
із тексту ті уривки, з якими можна
було б зіставити вибрані прислів’я.

37. Приготуватися до драмати�
зації в класі одного із уривків прочи�
таного твору. Уявити дійових осіб,
як вони говорять, як рухаються, за�
пам’ятати зміст їхньої розмови.

38. Знайти в тексті уривки, які
можуть бути відповідями на питан�
ня, записані вчителем на дошці.

39. Розповісти, про що нове, неві�
доме дізналися із прочитаного тек�
сту.

40. Підготуватися до розповіді
казки так, щоб передати ті чудеса,
які в ній відбуваються, її чарівність.

41. Подумати, які почуття людей і
настрій поета треба передати, чи�
таючи вірш.

42. Підготуватися до виразного
читання вірша. Продумати, як кра�
ще його читати: повільно чи швидко,
дуже голосно, спокійно чи зовсім ти�
хо, з яким настроєм?

43. Прочитати текст виразно, пе�
редаючи слухачам свої переживання.

Як показали спостереження, запро�
поновані завдання для багаторазового
перечитування тексту стимулюють ува�
гу дітей, допомагають усвідомити
текст, зрозуміти його, розвивають
зв’язне мовлення учнів, підвищують
інтерес до читання, сприяють удоско�
наленню техніки читання молодших
школярів, дають естетичну насолоду
дітям. 
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7. Підготувати словесні чи
графічні ілюстрації до прочитаного.

8. З’ясувати послідовність подій.
9. Перечитати уважно текст і

сказати, де й коли відбувалися події.
10. Назвати головних персонажів

твору, особливості характеру кож�
ного, описати зовнішність.

11. Скласти характеристику ос�
новного персонажа за таким планом:
а) хто він (робітник, селянин,
інтелігент, службовець, учень і
подібне); б) зовнішній вигляд; в) ри�
си характеру; г) ставлення до нав�
чання, роботи, дорученої справи; д)
його вчинки, чим викликані; е) ав�
торське ставлення до персонажа; є)
твоє ставлення до нього.

12. Поставити самостійно запи�
тання до тексту, щоб вони переда�
вали зміст усього твору.

13. Зіставити зміст тексту з
ілюстраціями підручника.

14. Порівняти твори на одну те�
му. Чим вони схожі, чим відрізня�
ються?

15. Знайти в тексті слова, які пе�
редають стан основних персонажів.

16. Знайти в прочитаному творі
опис природи. З якою метою він уве�
дений автором?

17. Прочитати в особах ті місця, в
яких ведеться діалогічна розмова
між персонажами твору.

18. Зіставити прочитане з побаче�
ним і почутим.

19. Вибрати з тексту уривки для
виразного читання. Умотивувати
свій вибір.

20. Визначити жанр твору.
21. Простежити за змінами в на�

строї і поведінці персонажів.
22. Знайти в тексті місця, де сло�

ва одних персонажів впливають на
поведінку інших.

23. Виявити в прочитаному творі
найбільш напружений момент.

24. Скласти за текстом кадри
фільму.

25. Охарактеризувати в динаміці
ставлення дійових осіб до людей,
тварин, роботи, навчання, природи
тощо.

26. Чим схожі і чим відрізняються
персонажі твору?

27. Визначити тему та головну
думку прочитаного, знайти в тек�
сті слова, що її передають.

28. Вибрати із запропонованих

МЕТОДИKА РОЗВИТKУ 
ТЕХНІKИ ЧИТАННЯ В ПОЧАТKОВІЙ   ШKОЛІ
Л.М. Трищ, О.В. Халчанська 



Серед яскравих рядів книжкових полиць у
крамниці “Сесен гранде “ в токійському рай�
оні Kанда мені потрапило на очі незвичайне
видання — “Фрейд. Для початківців”. Це була
книга — комікс: виклад теорій австрійського
психiатра в малюнках з мінімальним текстом.
Не встиг я поміркувати про несподіване
поєднання (Фрейд — і раптом комікс), як по�
бачив на одній із полиць декілька книг із серії
“для початківців”, випущених видавництвом
“Гендаi секан” в тому ж стилі: “Екологія”,
“Японський буддизм” і навіть ...”Kапітал” K.
Маркса. Рекламний плакат переконував, що
“ілюстровані видання прискорили плин ча�
су”. І в багатьох інших крамницях я зіткнувся
з подібним явищем. Про нього зараз говорять
у Японiї. Мова йде про так званий “відхід від
шрифту”, у цьому випадку — від iєроглiфів.

Суть явища полягає в тому, що сьогодні
японці мало читають. Особливо це стосується
молоді. За даними обстеження “Як люди про�
водять свій вільний час”, юні японці віком від
9 років дивляться телевізор в середньому 3
години 17 хвилин у будні і 4 години 5 хвилин
у неділю. Ось чому, на погляд соціологів, зро�
стає кількість школярів, котрі відмовилися
від читання. Вчителі обурюються — школярі
засвоюють нові слова і вирази не з літературного тексту, а з усного мовлення. В деяких дітей у
зв’язку з цим уповільнюється логічне мислення.

Те ж саме спостерігається і у вищих навчальних закладах. Багато студентів віддають перевагу
не серйозній книзі, а розважальному читанню. Педагоги з тривогою пишуть про падіння серед
японських студентів інтересу до творчості видатних письменників.

Разом із телебаченням міцну конкуренцію книгам створюють так звані “манга” (видання�
комікси) і різноманітні ілюстровані журнали. Kниговидавництво не перший рік переживає
застій. Зате, як гриби після дощу, виникають і нарощують тиражі ілюстровані щотижневики. Ви�
пуск журналів стає прибутковим бізнесом. У цій сфері починають діяти компанії, далекі від ви�
давничих справ: торговельні, туристські і навіть транспортні підприємства. “Відхід від шрифту”
— досить складне і суперечливе явище. Воно відбувається, як уже відмічалось, на фоні бурхливо�
го розвитку телебачення, яке, звичайно, не можна розглядати тільки як наповнювання ефіру ган�
гстерськими фірмами або сенсаційними репортажами. Демонструється їх, правда, багато. Однак
державна корпорація Ен�Ейч�Kей транслює на двох телеканалах немало цікавих передач, зокре�
ма навчальні програми з математики, фізики й біології. Можливо, завдяки цьому “відхід від
шрифту” в цілому не призвів до зниження рівня знань випускників японської школи, особливо з
природничих дисциплін. Значить, йдеться не про втрату джерела інформації як такої. Що ж тур�
бує вчителів і педагогів?

Ось думка журналіста з “Асахі”: “У нашому суспільстві гострої конкуренції люди вимушені
читати, щоб не здати позицій у своїй професійній сфері. Але читають в основному спеціальні ви�
дання, а справжню класичну літературу пізнають лише одиниці”.

Дійсно, в цьому справа: “джерела інформації” витісняють із життя людей художню літературу
та книги, присвячені серйозним проблемам. 

В. Грінюк
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Ідея цього номера:

— дослідити проблему вибору методу навчання чи�
тати та віднайти ліки проти неграмотності.

Із першого року навчання перед педагогами і бать�
ками постає проблема: коли і як починати вчити ди�
тину читати? Батьки надають перевагу тому, щоб
навчання починалось якомога раніше; спеціалісти
ж — психологи, вчителі — стверджують: не слід надто
поспішати. Незважаючи на всі наукові дослідження,
чудодійного методу, який допоміг би всім без винят�
ку дітям, не існує. Проте сімейне оточення, наявність
або відсутність бібліотеки, вибір школи має величез�
не значенння. І все ж якійсь частині дітей не вдається
швидко навчитися правильно читати. Незважаючи на
багатоманітність методів, навчання читати є проце�
сом, який зберігає щось утаємничене. Про це й піде
розмова.

У журналі подаються цікаві статті, зокрема:

— Як стати читаючою людиною? (с.32)

— Труднощі оцінювання методів навчання читати (с.33)

— Які ж ці методи? (с.34)

— Учителі розповідають про свої методи (с.36)

— Підручники з читання (с.37)

— Читати — це оволодівати текстом (інтерв’ю з Же�
раром Шаво) (с.39) тощо.

Із усіх матеріалів, поданих у цьому номері, на думку
“ПМ”, найбільший інтерес становлять ті, що стосу�
ються ТРУДНОЩІВ ОЦІНЮВАННЯ ВИБОРУ МЕ�
ТОДІВ ЧИТАННЯ (с.33�37).

Спеціалісти з питань освіти одностайні в тому, що
оцінити методи навчання читати майже неможливо:
занадто багато факторів треба врахувати.

Міністр народної освіти Франції Франсуа Байру, як
тільки його призначили, відразу ж наполегливо зая�
вив: якщо стільки дітей не вміють добре читати, зна�
чить, це вчителі не володіють “належними методами”.
Він доручив комісії спеціалістів провести об’єктивне,
серйозне дослідження цього питання і визначити, які
методи необхідно використовувати для навчання чи�
тання. Для нас це вже не нове. Дослідники з Франції,
Бельгії, Kанади, США вивчали вибір ефективних ме�
тодів навчання, але поки що без належних резуль�
татів. Тому заява міністра освіти була прийнята зі
скептицизмом. Розглянувши думку багатьох
спеціалістів, можна дійти висновків, що вони запере�
чують ефективність усіх методів, крім... свого, усіх
теорій, крім своїх. Звичайно, для однієї категорії
дітей не існує проблеми читання, для інших же — а

саме із соціокультурного середовища, що називають
неблагонадійним — учителеві просто потрібні всі
уміння, щоб увести дитину у світ читання.

Kожному учневі треба дати шанс, щоб він зміг об�
рати необхідний для нього метод навчання. При цьо�
му мають значення й умови навчання: чи є у школі
бібліотека; як нею користуються; чи стежать батьки
за виконанням завдань.

“Пріоритет — читанню, — заявив міністр народної
освіти. — Необхідно наполовину скоротити кількість
дітей, які не володіють навичками читання в почат�
ковій школі”. Він закликав надати необхідну допомогу
початковій школі, усунувши труднощі психологічного
порядку і застосовуючи ефективні методи навчання.
Намічена операція “100 книг для шкіл” забезпечить
школу набором книг спеціально для читання.

У 70�х роках навчити читати — означало оволодіти
механізмом ідентифікації букв, утворення з них
складів, потім слів. Роль учителя зводилася лише до
того, щоб керувати цим процесом. У наш час читання
розглядається як складний процес. На думку науко�
вих працівників, той, хто навчається, використовує
всі можливості, щоб оволодіти стратегією пошуку ро�
зуміння тексту. При цьому треба враховувати й умо�
ви, в яких знаходиться той, хто вчиться. Вираз “чита�
ти — значить розуміти” вперше з’явився в офіційних
статтях у 1985 році, коли міністром був Жан�П’єр
Шевенеман.

Реформа початкової школи (розподіл за циклами),
проведена Ліонелом Жоспеном у 1991 році, допома�
гає вирішенню проблеми. Цьому ж сприяє і розши�
рення бібліотек у школах, більш тісний контакт дітей
з книгами.

ШІСТЬ МЕТОДІВ

Існує багато методів навчання читати. Учитель мо�
же обирати, який найбільше йому підходить. У наш
час ученими і методистами пропонується на вибір 6
методів.

KЛАСИЧНІ МЕТОДИ

Складовий метод, так званий синтетичний

Це найдавніший та найпоширеніший метод нав�
чання читати, він такий же давній, як і алфавіт! Ба�
зується на принципі — ба�ба, слідуючи якому, не�
обхідно озвучити букви. Дитина спочатку вчить бук�
ви й звуки, утворює склади, потім — слова. За�
своївши механізм озвучування, дитина переходить до
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швидкого та виразного читання.

Цей метод іде від простого до складного і, здається, a
priori відповідає здоровому глузду, оскільки спи�
рається на ідею, що писемне мовлення — це проста
ретранскрипція усного. Проте складність французької
мови не дозволяє встановити точної відповідності між
звуком і буквою, фонемою і графемою, адже звук мо�
же бути зображений різними буквосполученнями.
Втім, підкреслюють прихильники цього методу, ніщо
не доводить, що для дитини більш простим елементом
є буква, а не слово або навіть фраза. Дослідження вия�
вили, що у процесі навчання, коли виникають певні
труднощі, застосовуються різні стратегії: дитина
впізнає букви, спираючись на відомі склади, утворює
слова, орієнтуючись на контекст... Недоліком цього
методу є те, що він грунтується на дешифровці літер,
не враховує комунікативної функції читання і не має
нічого спільного з читанням�розумінням.

Незважаючи на критику багатьох дослідників і за�
стосування в чистому вигляді складового методу, він
зберігає своїх прихильників серед учителів початкової
школи й особливо серед батьків, які знаходять у ньо�
му знайому структуру підручників свого дитинства.

Глобальний метод (аналітичний)

Відомий із кінця XVIII століття, започаткований
передовим ученим Ніколя Адамом. Сутність його по�
лягає в тому, що дитина пізнає у формі гри знайомі
слова. Так, Н.Адам пише: “Знайомлячи дитину з одя�
гом, ви ж не показуєте йому окремо рукава, кишені,
гудзики тощо. Звичайно, ні! Ви йому показуєте паль�
то і говорите: “Ось пальто”. Таким же чином треба
вчити і читати. Приберіть з очей усі ці алфавіти, азбу�
ки і грайте з цілими словами — їх діти запам’ятають
швидше”.

Не маючи прихильників у свій час, ідеї Ніколя Ада�
ма були підтримані Жюлем Феррі, а потім, на почат�
ку XX століття, бельгійським лікарем, психологом і
педагогом Овідом Декролі. Останній робить голов�
ним саму дитину, її інтереси і потреби. Декролі ра�
дить спочатку звернутися до речення, потім перейти
до його аналізу і синтезу. Дитина вчиться розрізняти
слова, знаходячи схоже і відмінне, потім — склади,
букви.

Хоча аналітичний метод і підтримується такими ви�
датними вченими�педагогами, як Ернест Ренан, Анрі
Валлон, Марія Монтесорі, Селестен Френе, він навіть
у скороченому своєму варіанті ніколи не знаходив
широкого визнання у Франції. Проте його ж звинува�
чують в усіх помилках, пов’язаних із читанням і ор�
фографією, які наявні у цілого покоління учнів.

Змішаний метод

Інколи його називають “напіваналітичним”,проте
саме на нього спирається більшість учнів. Можна на�

звати його поєднанням складового й аналітичного
методів, оскільки використовується як аналіз, так і
синтез. Розшифровка — це мета першої фази навчан�
ня, але не тільки пізнання букв і їх озвучування. Па�
ралельно для прискореного навчання діти повинні
запам’ятовувати склади, прийменники, дієслова,
прислівники тощо.

Близько 70% класів початкової школи застосову�
ють цей метод навчання, хоча все ж він є об’єктом
критики. Зауважують, що завдяки цьому методу по�
троху навчають усього: вчать слова, розшифровують,
але без глибокого засвоєння, міцних знань.

“НОВІ” СУЧАСНІ МЕТОДИ

Усі методи, що називаються сучасними, передбача�
ють роботу з текстом і спонукають дітей до аналізу
його змісту.

Природний метод (натуральний)

Педагогічні принципи Селестена Френе — ніяких
підручників, діти самі складають усно тексти, а вчи�
тель їх записує в зошит, який виконує функцію під�
ручника. У кожному класі є свій зошит�підручник.
Тексти вивішуються на стінах класу, але не лише
фрази або слова, як у традиційному навчанні.

Метод AFL (Association francaise pour la lecture —
Французька Асоціація навчання читання)

Французька Асоціація навчання читання пропагує
метод, в основу якого покладено розуміння, коли
діти вчаться читати великі тексти з певним сюжетом.
Переважно використовуються функціональні тексти:
кулінарні рецепти, програми телебачення, афіші,
інструкції,  правила гри...  поряд з текстами із
підручників. Діти дізнаються про різну функціональ�
ну мету написаного. AFL розробила збірник текстів
для користування в класі й удома.

Метод навчання читати через письмо

В основі цього методу лежить принцип переходу
від письма до усного читання. Передбачається пе�
рехід від букв, їх написання — до читання.

Учений�педагог Жак Фіжалков пропонує взяти за
вихідну точку навчання розмовне мовлення. Почина�
ють із речення, яке визначає смислове навантаження,
а потім ознайомлюють дитину з необхідним інстру�
ментом — літерами, щоб передати на письмі.

Ці методи не є обов’язковими і не знаходять схва�
лення всіх учителів і батьків, дехто навіть стверджує,
що нові методи підходять лише тим дітям, які добре
підготовлені до школи. 

Переклала з французької Т.А. Шевченко
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ЧОМУ ПАДАЄ ІНТЕРЕС ДО ЧИТАННЯ?

Чому учні (та й студенти) не вміють і не дуже праг�
нуть читати ні рідною, ні іноземною мовою? Що це:
загальна тенденція, викликана широкомасштабним
запровадженням телебачення, відеофільмів, появою у
нашому житті комп’ютерів із різноманіттям їхніх про�
грам та можливостей, які повністю витісняють худож�
ню літературу та книги взагалі ?

Що ж, думка не нова, її поділяють чимало наших
співвітчизників, а також шановних зарубіжних колег [1].

Та це й природно, оскільки нове завжди більше ва�
бить. Але думки та припущення мусять бути науково
обґгрунтованими, доведеними. Це тема окремого
дослідження. А сьогодні для нас може бути досить
корисним досвід таких країн, як Англія чи США, де
телебачення, комп’ютер уже увійшли в навчальний
процес та життя суспільства більше ніж десятиліття
тому.

ЧИ Є ПРОБЛЕМИ З ЧИТАННЯМ У США?

Американці завжди високо цінували освіту й
пов’язували з нею можливості досягнення прогресу
та процвітання, вважали першочерговим важелем де�
мократії, широких можливостей особистості та
соціальної мобільності нації [2].

Ось чому в 60�і роки прогресивні кола США так
стурбувалися ознаками кризи в освіті, заявивши, що
“нація в небезпеці”, і розпочали боротьбу за рефор�
мування своєї освіти ( яка не закінчилася ще й сьо�
годні).

Із кінця 80�х років становище в освіті США почало
поступово поліпшуватися, бо увага уряду та передо�
вих кіл суспільства до неї залишається великою, що�
року розробляються нові програми забезпечення цієї
галузі передовими технологіями.

Судячи із публікацій, учителі Англії та США стур�
бовані сьогодні тим, що учні почали менше читати й
віддають перевагу відеозапису перед художньою
літературою. У своїй доповіді Президенту в 1988
році Міністр освіти Вільям Бенет зазначає невтішні
результати аналізу вмінь учнів читати, оскільки мен�
ше 40 % випускників шкіл могли прокоментувати га�

зетну статтю, 84 % прочитали її на посередньому
рівні і лише 5% випускників продемонстрували гар�
не вміння читати [4].

Усвідомлюючи важливість уміння читати, наші за�
рубіжні колеги намагаються зацікавити учнів та сту�
дентів читанням художньої літератури.

Можна з упевненістю констатувати ефективність
таких шляхів:

1. Створення серії нових цілеспрямованих підруч�
ників, які не лише підтримують, а й розвивають інте�
рес учнів до читання.

2. Творчий підхід до навчання читати, пошук нових
шляхів інтеграції читання з реальним життям.

Як стверджує Леонард Блумфілд, читання інозем�
ною мовою повинно проводитися на країнознавчому
матеріалі (спеціально дібрані систематизовані тек�
сти) і лише після того, як учні одержать базові знан�
ня з мови, що вивчають, оскільки “the premature
reading, or rather pottering through literature in our
schools is a mere workingout of senseless puzzles” [5].

Сьогодні американські педагоги все більше схиля�
ються до методу співробітництва у навчанні, гуртової
(у групах по 3�5 учнів) та парної роботи учнів у класі
[6], [7].

Останнім часом у США створені чудові серії
підручників для читання як одного з видів мов�
леннєвої діяльності, який інтегрується з іншими йо�
го видами — аудіюванням та письмом. Зразком тако�
го підручника може бути комплекс під назвою
“Connections” [9], у якому тексти, завдання для окре�
мих етапів читання та види роботи з текстами дібрані
із врахуванням вікових особливостей учнів. Винят�
кова увага приділяється досягненню кінцевої мети —
інтегруванню знань із життям, яке під час читання
літератури досягається, на думку авторів, через пись�
мо.

Одне з основних завдань уроків читання амери�
канські освітяни вбачають у розвиткові самостійного
мислення учнів й умінь аналізувати зміст прочитано�
го. Три складові частини уроків читання (steps)
включають етапи та види роботи, спрямовані на: 1)
підготовку учнів до читання; 2) навчання та розвиток
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Розглядаються новітні методики навчання учнів
середніх шкіл читати іноземною мовою.

Людмила Всеволодівна Данилюк аналізує
публікації зарубіжних авторів, що стосуються
цієї теми, а також ділиться власним досвідом

спостереження уроків читання англійською
мовою в одній із багатонаціональних шкіл Англії.

ЯK УЧАТЬ ЧИТАННЯ В АНГЛІЇ ТА АМЕРИЦІ

Л.В. Данилюк

“Doorways” — одна із нової
серії книг для читання ви%

давництва Macmillan
Publishihg House



мислення учнів; 3) одержання зворотного зв’язку,
тобто використання одержаних умінь та навичок у
житті.

УРОK KЛАСНОГО ЧИТАННЯ В АНГЛІЇ

Хочеться поділитися своїми враженнями від кіль�
кох уроків в Soar Valley середній школі (Англія), де
читання англійською мовою — обов’язковий щотиж�
невий урок у системі уроків англійської мови для
дітей, котрі вивчають її як державну (другу) мову,
тоді як їхньою рідною є іспанська, арабська, порту�
гальська, хінді (усього в цій школі навчалися школярі
17 етнічних груп). Це були діти біженців або сімей,
що іммігрували зовсім недавно з країн Британської
Співдружності, простіше — колишніх англійських ко�
лоній.

У класі — 24 учні десяти�одинадцятирічного віку.
Рівень опанування англійської мови — різний: части�
на учнів уже досить добре нею володіє (читає й роз�
мовляє), інша має певні труднощі при читанні
англійського тексту та висловленні своїх думок, а ок�
ремі учні майже її не знають і тому досить пасивні на
уроці, оскільки вони просто спостерігають за тим, що
робиться в класі (типова ситуація для уроків
англійської мови у багатьох наших середніх школах,
чи не так?) Веде урок учитель�погодинник, який
підміняє тих учителів, котрі хворіють чи з інших при�
чин не можуть вийти на роботу. Вияснивши, яку
книжку читає цей клас і де учні зупинилися минуло�
го разу, учитель пропонує продовжити читання (ко�
жен учень отримує книгу, що зберігається у стінній
книжковій шафі).

Учні читають вголос по черзі, а вчитель час від часу
зупиняє їх, ставлячи проблемні питання перед кла�
сом. Таким чином, читання чергується з обговорен�
ням змісту: учні висловлюють свої думки, оцінюють
вчинки героїв книги або роздумують (дискутують)
про обставини певних подій чи характерні риси пер�
сонажів, намагаються уявити свою поведінку в ситу�
ації, схожій на ту, що змальовується.

Словом, паралельно з читанням як засобом одер�
жання інформації триває безперервна творча робота
учнів: вони вчаться мислити й аналізувати прочита�
не.

Досить цікавим і нестандартним у цьому плані було
останнє завдання вчителя: запропонувати малюнок
для обкладинки наступного перевидання книги, тоб�
то намалювати те, що вразило чи запам’яталося уч�
неві найбільше. (Сюжет книги досить захоплюючий
— про двох французьких утікачів�каторжан фашист�
ських каменоломень на території Західної Європи і
людей, які зустрічаються на їхньому шляху та допо�
магають чи відмовляють їм у допомозі. Kнига
відповідає віковим особливостям учнів і читається з
великим інтересом). Заслуговує на увагу і класне чи�
тання, яке учні не готують вдома, тому не витрачають
кілька годин на виписування із словників незнайо�
мих слів, а читають у класі гуртом під керівництвом
учителя, який знає, де, коли і на чому загострити
їхню увагу.

Думається, що саме так треба заохочувати учнів до
читання іноземною мовою. Самостійна робота над
текстом, переклад із допомогою словника повинні
бути наступним етапом у навчанні читати.
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ВПРАВА 1.
Прочитай слова, складаючи в певній послідовності

чотири склади. Слово розпочинається зі складу, в яко�
му є велика літера.

1. freun — cher — Bü — de
2. ne — fel — Ap — si
3. schrei — ber — gel — Ku
4. Ta — tü — cher — schen
5. sen — gel — ei — Bü
ВПРАВА 2.
Прочитай, які слова тут написані. Читай справа

наліво.

1. eluhcS
2. laeniL
3. rerheL
4. relühcS
5. kisyhP
6. hcstueD
7. ebraF
ВПРАВА 3.
Прочитай слова. У кожному з них є дві зайві літери.

1. waurzpel — Wurzel
2. aterller —
3. psfannue —
4. hoimrmel —
5. mlinutve —
ВПРАВА 4.
Прочитай назви тварин, які тут заховані.

1. gfbelefantaced
2. ikhuaffelunksb
3. amkwolfundcolv
4. balichhirschma
5. ipferdnoskebav

ВПРАВА 5.
Прочитай назви місяців.

1. meksobradezemberoma
2. xintamazjunioemyenr
3. obrenjanuaronimpvwb
4. brnovemberiopyufghj
5. conrbenowschjulinbd
6. andrubocekfofebruar
7. omärzefuxdinklavbyx
8. klamseptemberpbopev
9. menalonaprilnafgubi
10. sekarntomaicherfden
11. asoktobernachnfenso
12. tranzebaugustiseben

ВПРАВА 6.
Прочитай і скажи, які дві речі не можна купити в

кожному із названих нижче магазинів.

In der Bäckerei: Frische Brötchen — Him-
beertorte — Schwarzbrot — Streuselkuchen —
Schnellhefter — Brezeln — Kekse —
Einlegesohlen — Plätzchen — Toastbrot.

Beim Metzger: Leberwurst — Schinken —
Kotelett — Schweineschmalz — Negerküsse —
Schnitzel — Fleischwurst — Filzstift —
Salami — Bierwurst — Hackfleisch.
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ВПРАВИ ДЛЯ РОЗВИТKУ УМІНЬ 
ЗОРОВОГО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО ТЕKСТУ

Бардакова Ю.В.

Останнім часом у школах перевіряються різні
стратегії навчання іноземної мови. Важливо, щоб їх
було якомога більше, щоб можна було вибрати
найбільш ефективну. Чим більше альтернативних ме!
тодичних рішень, тим пліднішим буде пошук нових
шляхів навчання цього предмета в школі. Не лише
процес навчання усного мовлення є об’єктом
постійного удосконалення. Читання, як засіб ко!
мунікації і як процес одержання інформації, теж у
центрі уваги вчителів, методистів, учених. Вони
постійно шукають шляхи і засоби, щоб спонукати
учнів до читання літератури іноземною мовою і нав!
чити їх розуміти зміст прочитаного.

Читання (синтез процесів сприйняття і осмислен!
ня інформації) відбувається завдяки діяльності трьох
аналізаторів: мовленнєво!моторного, мовленнєво!зо!
рового, мовленнєво!слухового. Це означає, що в ході
читання формуються зорові, мовленнєво!моторні
(проговорювання у внутрішній мові), слухові

(внутрішні озвучування) зв’язки. У досвідченого чи!
тача ці зв’язки функціонують автоматизовано, що ро!
бить процес одержання інформації легким і ефектив!
ним. Отже, уміння читати залежить від засвоєння
графемно!фонемних зв’язків, навичок ділити речен!
ня на логічні частини (синтагми) та розпізнавати
смислову інформацію. Для розвитку кожного з цих
умінь розроблені системи вправ. Зразки вправ, які
пропонуються, відрізняються від традиційних і
відсутні в чинних шкільних підручниках. У
посібниках для навчання німецької мови як
іноземної, виданих у Німеччині, ці вправи рекомен!
дуються на початковому етапі навчання.

Ці зразки вправ без зміни можна використати для
розвитку вмінь зорового сприйняття тексту, а можна
за “рецептами” скласти безліч своїх вправ різного
ступеня складності, до різних тем, для учнів різного
віку.



Im Schreibwarengeschäft: Lineale — Tinte —
Tusche — Nudeln — Plastikhüllen —
Schulhefte — Bleistifte — Turnschuhe —
Zeichenblökke — Schreimaschinenpapier.

In der Tierhandlung: Vogelfutter — Vogel-
sand — Wellensittiche — Kanarienvogel —
Hundeleinen — Kerzenständer — Hundekor-
be — Gitarren — Kätzchen — Hundeknochen.

Im Gemüseladen: Tomaten — Gurken —
Radieschen — Nagellack — Birnen - Erdbeeren
— Apfelsinen — Kürbis — Kirschen — Ananas
— Kokosnüsse — Weißkohl — Mandarinen —
Melonen — Weintrauben — Nagelscherchen
— Rotkohl — Rosenkohl

ВПРАВА 7.
Прочитай правильно імена дітей.

Gaabi, BBBerrnd, Saabiine, Toobibiaas,
MMarkukus, DDDirk, BBBenjajamimin,
NaNadidine, MoMoMonnikka, OOOliver,
OOOlaf, DDDaninieela, FFFrank,
Floooririan, CaCarorola, VaVanesnessasa,
CoCorinna, HolHolggger, AAAriaannane,
GGerda.

ВПРАВА 8.
Прочитай і знайди одне слово в усіх словах.

Ich stecke im Gedicht,
im Bericht, in der Pflicht.
Ich habe ein Gesicht, ein Gewicht;
ein kleiner Wicht, das bin ich nicht.

ВПРАВА 9.
Прочитай і знайди в кожному слові ще одне слово.

Sturm, Stube, Traum, Drachen, Graben, 
trocken, geschwind, gestern, Tomate,
Wäscherei, Verhandlung, Baumaschine,
Zebrastreifen.

ВПРАВА 10.
Прочитай вірш.

Demelefantenderwütendwar
Demwurdeplötzlichteinesklar:
Ihnärgertezwardiesunddas,
Ammeistenaberseinenas’.

ВПРАВА 11.
Прочитай слова і знайди риму.

Bach — Dach
Geld — Fee — Kind —
Durst — Tanne — Tisch —
Mutter — Hase — Topf —
Dose — Tor — Mund —
Duft — Ding — Hecke —

ВПРАВА 12.
Прочитай у цьому ланцюзі 11 слів.

Fensterstuhlt ischschranklampeblume -
türtafellehrerins chuleschluB.

ВПРАВА 13.
Прочитай слова, які написані зліва направо, справа

наліво, згори вниз, знизу вгору і по діагоналі.

1. h l d i 2. o n i b 3. o n b a 4. m r i u
m b l a u k l a  l k f i  a o b o
c g a e  e s a n m o n k s s e n
i f w k a k e z s z e n i e k a

ВПРАВА 14.
Прочитай слова за рухом стрілки годинника.

1. o n a 2. c h i 3. l e n 4. l e t 5. r o k
m d s n a d b t k o
i l e a m e k r e a t e l i d

ВПРАВА 15.
Із цих складів утвори слово і прочитай.

1. as an — Ananas 2. el rn — ? 3. ri en — ?
an te fe

ВПРАВА 16.
Прочитай, уставляючи в кожне слово одну пропуще�

ну літеру.

1. mondlndung 4. krankenhus 7. strumpfhoe
2. ben³nmotor 5. w³ldscwe³n 8. geldschank
3. t³shtenn³s 6. sporlehrer 9. fotapparat
ВПРАВА 17.
Прочитай слова. Визнач, скільки слів має кожне з

них.

Landwirtschaftsausstellungsbesucher,
Weiterbildungskursteilnehmer,
Schullehrerweiterbildungskurs,
Mannschaftswettbewerb,
Fensferscheibenzertrümmerungsgerät,
Sommerobstsalatschüsselreinigungstuchhalter,
Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän,
Kindergartenbedarfsplanungsreferent. Das ist
unwahrscheinlich unübersichtliche Unmenge
unaussprechlicher Undinge für den Ungeübten.
ВПРАВА 18.
Прочитай вірш, зверни увагу на риму. Скажи, в чому

особливість цього вірша.

Als wir noch  in der Wiege lagen,
dacht'niemand an den Liegewagen.
Jetzt kann man nachts im Wagen liegen,
und sich in allen Lagen wiegen.
ВПРАВА 19.
So eіn Unsіnn! Прочитай і скажи правильно.

1. Das Schwein bellt.
2. Die Katze grunzt.
3. Der Hund miaut.
4. Der Frosch muht.
5. Der Vogel quakt.
ВПРАВА 20.
Seltsame Geschenke. Прочитай і виправ помилку.

1. Abenteuerkleid 3.Blumenkiller 5. Schlafrad
2. Puppenbuch 4. Tintenstrauß 6. Fahranzug
7. Käseballon 9. Sonnenrohr 8. Luftkuchen
10. Blasbrille.
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Незабаром завершується навчальний рік у загально�
освітніх школах області. Згідно з повідомленням Мініс�
терства освіти України, навчальні заняття закінчу�
ються у 1�х класах 18 травня, у всіх інших — 
25 травня.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, Положення
про середній загальноосвітній навчально�виховний заклад з
метою перевірки обсягу, глибини і міцності знань, умінь і
навичок, творчої діяльності на різних освітніх рівнях у за�
гальноосвітніх навчально�виховних закладах України вста�
новлюються випускні (9, 11(12) класи) та перевідні (5�8 і
10(11) класи) екзамени.

Порядок переведення та випуску учнів, звільнення їх від пе�
ревідних та випускних екзаменів, а також проведення екза�
менів визначаються “Інструкцією про екзамени, переведення
та випуск учнів загальноосвітніх навчально�виховних за�
кладів України”, затвердженого наказом Міністерства
освіти України від 29.01.96 р. №24 (буде вміщена в
Інформаційному збірнику Міносвіти України, №3�4).

В організації екзаменів слід керуватися також положен�
нями, викладеними в листі Міносвіти України від 14.12.95
р. №1/9�413 “Про закінчення 1995/96 навчального року і
проведення екзаменів у загальноосвітніх навчально�вихов�
них закладах України”, який доведений до відома всіх
відділів освіти та надрукований в інформаційному збірнику
Міносвіти України за 1995 рік.

Обласним управлінням освіти встановлено такі
строки проведення обов’язкових письмових 
екзаменів у 9 класах денних і вечірніх (змінних) загаль�
ноосвітніх навчально�виховних закладів: 

з української мови — 28 травня, 
з математики — 31 травня.
Для складання екзаменаційних завдань з мов та матема�

тики за курс основної школи будуть використані такі
посібники:

— Українська мова. Диктанти для випускних екзаменів.
Kиїв, 1993, 1994.

— Русский язык. Диктанты для выпускных экзаменов.
Kиев, 1993.

— А.М. Kапіносов, Г.М.Литвиненко. Математика. Завдан�
ня для екзамену за курс основної школи. Дніпропетровськ,
1994, 1995, 1996.

Школи з поглибленим вивченням української мови і мате�
матики у 9 класах одержать по одному пакету
спеціалізованих завдань з цих предметів.

При підготовці та проведенні екзаменів у 9 класах слід ке�
руватися збірниками екзаменаційних білетів, виданих об�
луправлінням освіти в 1995 році, з урахуванням змін з
фізики, хімії, що надруковані нижче.

В.Є.ДВОРОВЕНKО, зав.відділом 
загальної середньої освіти та інтернатних 

закладів обласного управління освіти.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСKА про екзамени з фізики
Екзамен із фізики учні 9 і 11 класів складають за бажанням і за вибором серед інших предметів природничо�математичного

циклу (лист МОУ від 14.12.95 р. №1/9�413).
В 11�му класі екзамен проводиться за білетами, розробленими МОУ в 1995 році.
Пропонуємо орієнтовні екзаменаційні білети для проведення екзаменів у 9�х класах загальноосвітніх навчальних закладів, які

відповідають програмі базового курсу фізики для 7�9 класів.
Зміст екзаменаційних білетів із фізики за 7�9 класи охоплює не весь матеріал базового курсу, а тільки основні питання.
Учитель має можливість творчо підійти до підбору задач, які будуть запропоновані учням на екзамені. При цьому слід

орієнтуватися на типові задачі (застосування знань у знайомих ситуаціях). Вимоги до розв’язків повинні бути такими, які бу�
ли у процесі навчання. Це стосується форми запису умови задачі, малюнку, схеми, до розв’язку тощо.

При підготовці до відповіді та безпосередньо під час відповіді учням дозволяється користуватися довідником, таблицями,
плакатами, схемами, лабораторним та демонстраційним обладнанням, малюнками, приладами та мікрокалькуляторами.

Вибір необхідних засобів для відповідей учень повинен зробити самостійно. Це дає змогу виявити рівень сформованості уза�
гальнюючих умінь та навичок, необхідних для продовження навчання і роботи.

На екзамені виявляється результативність навчання з фізики, з’ясовується, в якій мірі учні досягли основних цілей навчання,
оволоділи системою основних понять, наскільки їх уміння і навички відповідають вимогам програми, чи вміють вони
аналізувати факти, робити висновки та узагальнення, чи достатньо розвинуті їх світогляд та здатність застосовувати тео�
ретичні знання на практиці.

ЕKЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ з фізики у 9�х класах
Білет №1

ПОПЕРЕДУ ЕКЗАМЕНИ

1. Механічний рух. Відносність руху. Матеріальна точка.
2. Пояснення змін агрегатних станів речовини на основі

молекулярно�кінетичних уявлень.
3. Лабораторна робота. Визначення опору провідника за

допомогою амперметра і вольтметра.
Білет №2
1. Траєкторія. Шлях. Переміщення. Система відліку.
2. Джерела світла. Прямолінійне поширення світла. Со�

нячне і місячне затемнення.
3. Лабораторна робота. Визначення виштовхувальної си�

ли, що діє на занурене в рідину тіло.
Білет №3

1. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість.
2. Перетворення енергії в механічних і теплових проце�

сах. Теплові двигуни і охорона природи.
3. Лабораторна робота. Визначення роботи і потужності

електричного струму.
Білет №4
1. Рівноприскорений рух. Миттєва швидкість. Приско�

рення.
2. Внутрішня енергія. Види теплопередачі. Засоби змен�

шення теплових витрат.
3. Задача на розрахунок електричного опору при послі�

довному та паралельному з’єднанні провідників.



Білет №5
1. Рівномірний рух тіла по колу. Kутова та лінійна швид�

кість. Доцентрове прискорення.
2. Магнітне поле струму. Магнітне поле Землі. Електро�

вимірювальні прилади.
3. Лабораторна работа. Визначення густини твердого тіла.
Білет №6
1. Перший закон Ньютона.
2. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електро�

двигун постійного струму.
3. Лабораторна робота. Визначення прискорення вільного

падіння за допомогою маятника.
Білет №7
1. Другий закон Ньютона.
2. Поширення коливань у пружних середовищах. Попе�

речні і поздовжні хвилі. Зв’язок довжини хвилі зі швидкіс�
тю її поширення і періодом (частотою).

3. Задача на використання закону Ома для ділянки кола.

Білет №8
1. Третій закон Ньютона.
2. Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та ви�

сота тону. Луна (інфра� та ультразвуки). Екологічні про�
блеми акустики.

3. Задача на розрахунок електроенергії, що споживається
побутовими електроприладами.

Білет №9
1. Kоливальний рух. Вільні коливання. Амплітуда, період,

частота.
2. Kількість теплоти. Питома теплоємкість речовини.
3. Задача на рух тіл під дією сили тяжіння.

Білет №10
1. Математичний маятник. Період коливань математич�

ного маятника.
2. Теплота згоряння палива. Плавлення та твердіння тіл.

Випаровування і конденсація. Kипіння.
3. Задача на визначення величини, що характеризує рух

тіла по похилій площині.

Білет №11
1. Тиск твердих тіл. Засоби збільшення і зменшення тиску.
2. Електронагрівальні прилади. Лампа розжарювання.

Проблеми використання та збереження електроенергії.
3. Лабораторна работа. Визначення прискорення тіла при

рівноприскореному русі.

Білет №12
1. Тиск газів. Атмосферний тиск. Барометри.
2. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.
3. Задача на розрахунок гальмового шляху з врахуванням

сили тертя.

Білет №13
1. Молекули. Дифузія. Рух молекул. Зв’язок температури

тіла зі швидкістю руху його молекул.
2. Нагрівання провідників електричним струмом. Kо�

ротке замикання. Запобіжники.
3. Задача на застосування закону збереження імпульсу.

Білет №14
1. Реактивний рух. Значення праць В.С. Ціолковського та

Ю.В. Kондратюка у розвитку космонавтики. Успіхи в ос�
воєнні космічного простіру.

2. Закон Ома для ділянки електричного кола.
3. Задача на використання формул:
Q = cm (t2 — t1); Q = lm; Q = Lm; Q = qm

Білет №15
1. Тиск у рідині. Закон Паскаля. Манометри. Підіймальна

сила крила літака. Значення робіт М.Є. Жуковського, ук�
раїнських учених�конструкторів у розвитку повітроплаван�
ня. Екологічні аспекти розвитку авіації.

2. Механічна робота. Потужність.
3. Графічна задача: побудувати хід променя крізь призму.

Білет №16
1. Явище тертя. Сила тертя.
2. Електричний опір. Реостати. Питомий опір.
3. Лабораторна робота. Порівняння кількості теплоти

при змішуванні води різних температур.

Білет №17
1. Імпульс. Закон збереження імпульсу.
2. Робота і потужність електричного струму. Kількість те�

плоти, що виділяється у провіднику зі струмом.
3. Експериментальна задача: визначити швидкість

рівномірного руху кульки під час її падіння в скляній
трубці з рідиною.

Білет №18
1. Рух штучних супутників. Розрахунок першої космічної

швидкості.
2. Електризація тіл. Два роди зарядів. Взаємодія зарядже�

них тіл. Електроскоп.
3. Задача на розрахунок оптичної сили лінзи.

Білет №19
1. Явище деформації. Сила пружності.
2. Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова

атома.
3. Задача з використанням формули періоду власних ко�

ливань математичного маятника.

Білет №20
1. Закон всесвітнього тяжіння.
2. Електричний струм. Джерела струму.
3. Задача з використанням формули періоду власних ко�

ливань пружинного маятника.

Білет №21
1. Зв’язок між силою тяжіння і масою. Вага тіла. Нева�

гомість.
2. Електричне коло і його елементи. Види з’єднань.
3. Задача на розрахунок довжини хвилі.

Білет №22
1. Kоливання вантажу на пружині. Період коливань пру�

жинного маятника.
2. Сила струму. Амперметр.
3. Задача на кінематику рівноприскореного руху ма�

теріальної точки з використанням графіків.

Білет №23
1. Перетворення енергії при коливальному русі. Виму�

шені коливання. Резонанс.
2. Електрична напруга. Вольтметр.
3. Задача на кінематику рівномірного обертального руху

матеріальної точки.

Білет №24
1. Енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.
2. Лінзи. Фокусна відстань.
3. Задача на кінематику рівномірного руху матеріальної

точки з використанням графіків.

Білет №25
1. Фізика та її зв’язок з іншими науками, технікою.

Творці фізики. Внесок українських вчених у розвиток
фізики.

2. Прості механізми. “Золоте правило механіки”. ко�
ефіцієнт корисної дії простих механізмів.

3. Лабораторна робота. Одержання і побудова зображень
за допомогою лінзи.

Підготували Л.О. Стрюк, О.О. Куляєва.
Обговорено і затверджено методичним об’єднанням 

вчителів фізики міста Полтави 25 березня 1996 року.
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Білет №1
1. Періодичний закон і періодична система хімічних еле�

ментів Д.І.Менделеева.
2. Промисловий синтез аміаку.
3. Яка маса міді може утворитись при відновлені її з 16 г

оксиду міді (II) воднем кількістю речовини 0,2 моль?

Білет №2
1. Види хімічного зв’язку (ковалентний: полярний і непо�

лярний).
2. Виробництво сірчаної кислоти: сировина, хімічні ре�

акції, вибір оптимальних умов.
3. Проробити характерні реакції для нерозчинних основ.

Білет №3
1. Значення періодичного закону для розвитку науки.
2. Вугільна кислота та її солі.
3. Приготувати 60 г солі з масовою часткою 0,1 або 10%.

Білет №4
1. Електролітична дисоціація речовин з іонним та кова�

лентним полярним зв’язком.
2. Азотна кислота, її властивості.
3. Добути кисень, довести його наявність.

Білет №5
1. Швидкість хімічних реакцій, її залежність від різних

факторів.
2. Основи, їх класіфікація, властивості.
3. Провести реакції, що підтверджують якісний склад

хлориду натрію.

Білет №6
1. Загальна характеристика елементів головної підгрупи

першої групи.
2. Виробництво чавуну: хімічні реакції, вибір оптималь�

них умов.
3. Яка кількість водню утвориться при взаємодії 7,3 г со�

ляної кислоти з 6,5 г цинку?

Білет №7
1. Загальна характеристика елементів підгрупи азоту.

Азот, його будова, фізичні і хімічні властивості, застосуван�
ня.

2. Типи хімічних реакцій: сполучення, розкладу, заміщен�
ня, обміну.

3. Проробити хімічні реакції, характерні для кислот.

Білет №8
1. Загальна характеристика, властивості металів.
2. Оксиди, їх властивості, класифікація.
3. Розкладом 100 кг вапняку добули 201,6 м3 оксиду вуг�

лецю (IV). Яка масова частка карбонату кальцію у взятому
вапняку?

Білет №9
1. Реакції іонного обміну і умови їх перебігу.
2. Загальна характеристика елементів підгрупи кисню.

Алотропія кисню.
3. Проробити реакції, характерні для основних оксидів.
Білет №10
1. Сірка, її будова, фізичні і хімічні властивості, застосу�

вання.
2. Генетичний зв’язок між основними класами неор�

ганічних сполук.
3. Визначити об’єм азоту, необхідний для взаємодії з вод�

нем об’ємом 7,5 л.

Білет №11
1. Виробництво сталі: сировина, хімічні реакції, вибір оп�

тимальних умов.
2. Загальна характеристика елементів підгрупи вуглецю.
3. Добути водень і експериментально довести його на�

явність.

Білет №12
1. Хімічні властивості води. Значення води і охорона вод�

них ресурсів.
2. Оцтова кислота як представник карбонових кислот.
3. Скільки г гідроксиду магнію прореагує з 146 г соляної

кислоти з масовою часткою кислоти 10%.

Білет №13
1. Kислоти, їх класифікація. Хімічні властивості кислот з

точки зору електролітичної дисоціації.
2. Kорозія металів. Захист металів від корозії.
3. Обчисліть масу міді, що утворилась від дії на оксид

міді 70 л оксиду вуглецю (II), якщо масова частка практич�
ного виходу становить 0,8.

Білет №14
1. Солі, їх класифікація, характеристика хімічних власти�

востей з точки зору електролітичної дисоціації.
2. Аміак, його властивості, застосування.
3. Добути сульфат міді (II) реакцією обміну оксиду міді

(II) з сірчаною кислотою. Виділити його з розчину.

Білет №15
1. Загальні відомості про мінеральні добрива: класифі�

кація, найважливіші представники простих і складних
добрив.

2. Поняття про одноатомні спирти.
3. При спалюванні магнію масою 36 г виділяється 

150 кДж теплоти. Складіть термохімічне рівняння.

Білет №16
1. Вуглеводні, загальна характеристика, класифікація.
2. Оксиди вуглецю і диоксид кремнію.
3. Визначити кожну з трьох неорганічних речовин.

Білет №17
1. Окислювально�відновні реакції. Окисник, відновник.
2. Хімічні властивості металів.
3. Добути оксид вугленю (IV). Перевірити його на�

явність.

Білет №18
1. Хімічні властивості сірчаної кислоти, її значенння.
2. Тепловий ефект хімічних реакцій.
3. Визначити вихід силікату натрію в процентах від тео�

ретичного, якщо при сплавленні 10 г гідроксиду натрію з
оксидом кремнію утворюється 12,2 г силікату натрію.

Білет №19
1. Поняття про органічні речовини.
2. Оборотність хімічних реакцій.
3. Визначити кожну з трьох органічних речовин.

Білет №20
1. Види хімічного зв’язку (іонний, металічний).
2. Солі амонію, їх хімічні властивості, значення.
3. Яка кількість водню виділиться при взаємодії соляної

кислоти з 13 г цинку?

Підготувала О.С. Андрієвська.
Обговорено і затверджено на семінарі 

керівників РМО вчителів хімії 20 березня 1996 року.
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ЕKЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ з хімії у 9�х класах 

У зв’язку з тим, що хімія в школах області вивчалася за різними програмами, то екзамени будуть проводитись за білетами, роз�
робленими інститутом післядипломної освіти у 1995 і 1996 роках і затвердженими управлінням освіти.

Орієнтовні екзаменаційні білети для проведення екзаменів у 9�х класах загальноосвітніх навчальних закладів (за програмою ба�
зового мінімуму 1994 року) друкуються нижче.



З метою координації роботи щодо
апробації пробних та експерименталь�
них підручників для загальноосвітніх
навчальних закладів Міністерство
освіти України провело в січні 1996
року семінар заступників директорів
інститутів післядипломної освіти
(удосконалення вчителів).

З доповіддю про концептуальні ос�
нови видання підручників нового по�
коління та з аналізом перших кроків
щодо їх створення на семінарі висту�
пила заступник Міністра освіти О.Я.
Савченко.

В її доповіді було зазначено, що
підручник — найбільш значимий вид
навчальної книги, технологічний сце�
нарій змісту програми.

Жоден укладач підручника не може
обійти проблему ідеологічного статусу
підручника. Нонсенс, коли підручник
позбавляють ідеологічного статусу.
Так, він повинен бути позбавлений
класового, партійного забарвлення,
але підручник укладається відповідно
до ідеології демократичного
суспільства. Проблема соціалізації мо�
лоді через зміст підручника не
знімається. Яким чином у підручнику
співвідноситься загальнонаціональне
й загальнолюдське?

У змісті освіти повинні знайти
відображення загальнолюдські
цінності, накладені на призму націо�
нальної культури. Остання має бути
визнана на загальнолюдському рівні.

Наступний важливий принцип під�
ручникотворення — науковість. Сьо�
годні ми фіксуємо вибух фактології —
автору хочеться якнайшвидше
відобразити гарячий матеріал, але це
таїть небезпеку смакового підходу. Це
помилка ще з радянського періоду —
забивати підручник сьогочасним ма�
теріалом.

Зміст підручника — це певна мето�
дична концепція. Підручник повинен
відображати систему знань. Але як це
поєднати з інформаційним потоком,
інтеграцією і диференціацією науки?
Як це відобразити в підручниках з ма�
тематики, фізики, хімії?

У підручниках панує хронічний роз�
рив методичної концепції і психолого�
дидактичної.

Згідно з теорією, зміст освіти має бу�
ти багатокомпонентним, у ньому по�
винні бути представлені різні сфери
соціального досвіду — знання,

соціальні цінності, орієнтації.

Тому сьогодні важливо здійснити
перехід від парадигми авторитарної
педагогіки до особистісно орієн�
тованої.

Позбавлення імперативу, домінанта
форм діалогу, орієнтація підручника
на різні форми співпраці,  системи
завдань на вільний вибір — ось харак�
теристики сучасного підручника.

Ще одна ознака нового підручника
— високий рівень технологічної сто�
рони.

В умовах децентралізації освіти дер�
жава впливає на якість освіти лише
через функцію проектування змісту
освіти.

Поза увагою авторів нових підруч�
ників, на жаль, залишається належне
втілення в реальні проекти таких
функцій навчальної книги, як
інформативність, науковість,
соціалізація та відповідність змісту
підручника кінцевим результатам
навчання. Це вимагає від авторів
уважного зіставлення змісту, часово�
просторових вимірів предмета зі
змістом підручника та умовами ре�
алізації їх технологій в реальній педа�
гогічній практиці.

Процесуальна сторона підручника
повинна бути розглянута в двох пло�
щинах:

1) підручник повинен бути ясним,
зрозумілим, давати абсолютне, одно�
значне розуміння тексту;

2) підручник повинен формувати як
загальноосвітні уміння, так і пред�
метні.

Підручник повинен учити вміння
сортувати матеріал. Для цього  в
ньому потрібні системи пізнавальних
завдань, спрямовані на формування
вміння бачити і розвивати проблеми,
індивідуальну самостійну працю учня.
Учень повинен навчитися самостійно
вибирати інформацію з підручника.

Важливо повністю реалізовувати
мотиваційну функцію підручника,
який має визначати завдання різних
рівнів складності. Мотиваційну
функцію забезпечує дизайн підруч�
ника, “прозорість” його сторінок,
інтеграція попередніх знань.

Сучасна навчальна книга повинна
включати елементи довідковості.

Підручникотворення стало тільки в
останні роки предметом уваги держа�
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УKРАЇНСЬKІ ПЛАНИ ВИДАННЯ ПІДРУЧНИKІВ

ви, суспільства. Справою під�
ручникотворення займається багато
організацій, зокрема Міжнародний
фонд “Відродження”.

Програма “Трансформація гу�
манітарної освіти в Україні” передба�
чає видання 400 навчальних книжок,
які здобули перемогу в конкурсі з 16
гуманітарних та соціальних дис�
циплін. Цього року планується здати у
видавництво 100 рукописів. Семінари,
що проводитимуться за Програмою,
майже повністю присвячуються роботі
з учителями, які працюватимуть з но�
вими підручниками в школі.

Проте останні 2�3 роки автори
підручників діяли наосліп, цілеспря�
мованого опрацювання теоретичних
основ підручника нового типу не було.
Втрачено здобутки видавництва
“Освіта”, забуті стандарти для видан�
ня підручників, поза увагою —
санітарні норми підручників, етапи
поступовості відпрацювання нового
підручника.

Настав час ретельно зважити на�
працьоване.

В Україні повинно бути поєднання
цільового і конкурсного відбору
підручників.

Нерівномірна картина в забезпе�
ченні підручниками різних освітніх га�
лузей.

В Україні мають паралельно йти два
процеси: створення нових сучасних
підручників і стандартизація освітніх
вимог. Є концепції різних освіт, а
теорія змісту освіти, теорія базового
навчального плану не розроблена.

Проблема — як доробляти ті
підручники, що вже написані, і які
державні стандарти закладати для
майбутніх? З цією метою буде створе�
но центр підручникотворення й закла�
датиметься нормативна база апробації
підручників.

Гадаємо, всім освітянам будуть ко�
рисні рекомендації,  які були
підготовлені до семінару та інфор�
мація про основні експериментальні
підручники.

ОСНОВНІ ЕТАПИ АПРОБАЦІЇ
пробних та експериментальних під'
ручників:

I. Розсилка, доставка експеримен�
тальних та пробних підручників.

II. Підготовка переліку питань для
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аналізу пробних та експеримен�
тальних підручників.

III. Робота в областях:
1. Визначення навчальних закла�

дів для проведення апробації;
2. Практично�аналітична робота

вчителя;
3. Робота методиста інституту піс�

лядипломної освіти вчителів (відві�
дування уроків, робочі наради та
узагальнення матеріалу).

IV. Оформлення матеріалів за ре�
зультатами апробації.

V. Робота методиста Інституту
системних досліджень освіти Украї�
ни:

1. Узагальнення матеріалу, надіс�
ланого з областей;

2. Подання матеріалу на Науково�
методичну комісію НМР Міністер�
ства освіти України.

МАТЕРІАЛИ, 
ЩО НАДСИЛАЮТЬСЯ  
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 
АПРОБАЦІЇ

I. Перелік навчальних закладів
(повна назва), прізвища вчителів,
що задіяні в процесі апробації (на
кожен підручник не менше 3�х учи�
телів).

2. Інформація про аналіз змісту,
методичного апарату, поліграфіч�
ного виконання пробного чи експе�
риментального підручника.

3. Супровідний лист, завірений
печаткою інституту
післядипломної освіти, з висновком
після апробації:

— рекомендувати для доопрацю�
вання та продовжити апробацію;

— рекомендувати, з урахуванням
зроблених зауважень, до масового
видання масовим тиражем;

— зняти, як такий, що не відпові�
дає вимогам сучасного підручника.

Примітка: необхідні матеріали
потрібно подати в Інститут систем�
них досліджень освіти України
(254070, м. Kиїв, вул. Сагайдачного,
37, к.305).

— на першому етапі — до 1 лютого
п.р.,

— на другому етапі — до 10 травня
п.р.

ПЕРЕЛІK ПИТАНЬ 
ДЛЯ АНАЛІЗУ 
ПРОБНИХ ТА 
ЕKСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ПІДРУЧНИKІВ

I. Зміст:
1) відповідність чинній про�

грамі;
2) реалізація принципу науко�

вості;
3) спрямованість навчального

матеріалу на:
— формування науково�теоре�

тичного мислення;
— формування мотивів нав�

чання (інтересу до предмету);
— формування світоглядних

позицій;
4) наявність розвиваючої

функції;
5) послідовність, логічність

викладу матеріалу;
6) доступність викладу мате�

ріалу для учнів даного віку,
відповідність попередній підго�
товці і рівню розвитку шко�
лярів;

7) рівномірність розподілу ма�
теріалу, відповідність нормам
навчального часу;

8) врахування внутріпредмет�
них і міжпредметних зв’язків.

II. Методичний апарат:
1) відповідність системи пи�

тань, завдань, вправ вимогам
змісту базової освіти до основ�
них умінь і навичок учнів;

2) наявність завдань різного
ступеня складності;

3) різноманітність та оригі�
нальність завдань підручника;

4) спрямованість на розвиток:
— логічного мислення;
— творчих здібностей;
— пізнавальної активності;
5) методична цінність

ілюстративного матеріалу.

III. Поліграфічне виконання:
1) якість художнього оформ�

лення підручника;
2) спрямованість на розвиток

естетичного смаку дітей;
3) дотримання гігієнічних, по�

ліграфічних вимог (шрифт,
формат, вага).

ПЕРЕЛІK ПІДРУЧНИKІВ 
НОВОГО ПОKОЛІННЯ 
(ЕKСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 
ТА ПРОБНИХ)
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МАТЕМАТИKА
1. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М.

Математика, 5 кл. 1994�1995, пробний
(Миколаївська, Хмельницька, Черні�
гівська, Полтавська)*.

2. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М.
Математика, 6 кл. 1995, пробний (До�
нецька, Полтавська).

3. Бевз Г.П. Математика, 7 кл. 1994,
пробний, масовий (Дніпропетровська,
Івано�Франківська, Полтавська).

4. Kельбас М.Г. Геометрія, 7�9 кл.,
1994, пробний (Харківська).

5. Бевз Г.П. Математика, 8 кл. 1994,
пробний, масовий (Миколаївська,
Хмельницька, Полтавська).

6. Kоваленко В.Г. Алгебра, 8 кл. (для
шкіл з поглибленим вивченням), 1995,
пробний (Чернівецька, Донецька).

7. Kоваленко В.Г. та ін. Алгебра, 9
кл., 1993, експериментальний (м.
Kиїв, Чернівецька).

8. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і почат�
ки аналізу, 10, 1995, пробний, масовий
(м. Kиїв, Миколаївська).

9. Бевз Г.П. Геометрія, 10�11 (для
шкіл поглибленого вивчення предме�
ту), 1993, пробний (Чернігівська, До�
нецька).

10. Шкіль М.І. та ін. Алгебра і почат�
ки аналізу, 10 кл. (для шкіл з поглиб�
леним вивченням), 1994, експеримен�
тальний (Дніпропетровська, Івано�
Франківська).

11. Бурда М.І. та ін. Математика 10�
11 (для шкіл і класів гуманітарного
профілю), 1995, експериментальний
(Харківська, Полтавська).

12. Шкіль М.І. Алгебра і початки
аналізу, 11 кл. (для шкіл та класів з
поглибленим вивченням), 1994, експе�
риментальний (Запорізька, Тер�
нопільська).

13. Бевз Г.П. Математика, 10 кл., 1995,
пробний (Закарпатська, Луганська).

14. Бевз Г.П. Математика, 11 кл.,
1995, пробний (Полтавська).

15. Бурда М.І. та ін “Геометрія, 8”,
1995, пробний (Kіровоградська).

16. Бурда М.І. та ін.”Геометрія, 9”,
1995, пробний (Луганська, Львівська).

ФІЗИKА
1. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астро�

номія. 7 кл., 1994�1995, пробний, масо�
вий (Kрим, Волинська, Херсонська,
Львівська).

2. Гончаренко С.У. Фізика. 10 кл.,

* Примітка: В дужках за кожним
підручником вказано області, в
яких відбувається його експери�
ментальне випробування



1994, пробний, масовий (Херсонська,
Дніпропетровська, м. Kиїв).

3. Гончаренко С.У. Фізика. 10 кл.
Пробний навчальний посібник для
ліцеїв та класів природничо�наукового
профілю, 1994, пробний (Херсонська,
Дніпропетровська, м.Kиїв).

4. Гончаренко С.У. Фізика. 11 кл.,
1995, пробний (Херсонська, Дніпро�
петровська, м.Kиїв).

5. Гончаренко С.У. Фізика, 11 кл.
Пробний навчальний посібник для 11
класів ліцеїв і гімназій природничо�
наукового профілю, 1995, пробний
(Херсонська, Дніпропетровська, м.
Kиїв).

ХІМІЯ
1. Буринська Н.М. Хімія, 8 кл., 1994�

1995, пробний, масовий (всі області).
2. Буринська Н.М., Величко Л.П. ,

1995, Неорганічна хімія, 9 кл., 1995,
пробний, масовий (всі області).

3. Домбровський А.В. Органічна
хімія, 10 кл., 1995, пробний, масовий
(всі області).

4. Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної
хімії, 11 кл., 1995, пробний (всі області).

5. Чайченко Н.Н. Основи загальної
хімії, 11 кл., 1995, пробний (всі області).

ІСТОРІЯ ТА ПРАВОЗНАВСТВО
1. Сергієнко Г.Я., Смолій В.А. Історія

України. 7�8 кл., 1993�1995, пробний
(Вінницька, Дніпропетровська, Kиїв�
ська, Автономна Республіка Kрим,
Тернопільська).

2. Сарбей В.Г. Історія України. 9 кл.,
1994, пробний (Волинська, Івано�
Франківська, Одеська, Херсонська,
Черкаська, м.Kиїв).

3. Kульчицький С., Kурносов Ю.,
Kоваль М. Історія України. 10�11 кл.,
I�II част., 1993�1995 (Вінницька, До�
нецька, Луганська, Львівська,
Чернівецька, Чернігівська).

4. Турченко Ф.І. Новітня історія Ук�
раїни. 10 кл. 1994�1995 (Запорізька,
Kіровоградська, Миколаївська, Тер�
нопільська, Харківська, Хмельницька,
Житомирська).

5. Турченко Ф., Панченко П.
Новітня історія України. 11 кл., 1995
(Запорізька, Kіровоградська, Мико�
лаївська, Тернопільська, Харківська,
Хмельницька, Житомирська).

6. Шалагінов Б., Шалагінова О.
Історія стародавнього світу. 6 кл.,
1994, пробний (Житомирська, Лу�
ганська, Харківська, Хмельницька,
м.Kиїв).

7. Агібалова K.В., Донський В.М.,
Духопельников В.М. Середні віки. 7
кл., 1995, пробний (Закарпатська,
Полтавська, Рівненська, Сумська,
Чернігівська, Херсонська).

8. Духопельников В.М., Донський
Г.М. Середні віки. 8 кл., 1995, пробний
(Закарпатська, Полтавська,
Рівненська, Сумська, Чернігівська,
Херсонська).

9. Мішина І.А., Жарова Л.М., Міхеєв
А.А. Всесвітня історія. 8 кл. Епоха ста�
новлення сучасної цивілізації, 1994
(Донецька, Kиївська, Львівська, Ми�
колаївська, м.Севастополь).

10. Правознавство. 9 кл., за ре�
дакцією Настюка М. 1994 (Волинська,
Запорізька, Kіровоградська, Одеська,
Чернівецька, Дніпропетровська, Він�
ницька).

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА
1. Султанов Ю.І., Скоморовський

Б.Г., Слободян Г.Д. Зарубіжна літе�
ратура. 5 кл., 1994, пробний посібник�
хрестоматія (Івано�Франківська,
Kіровоградська, Херсонська,
Чернігівська).

2. Лісовський А.М., Цультер С.О. За�
рубіжна література. 6 кл., 1994, пробний
посібник�хрестоматія (Житомирська,
Львівська, Миколаївська, Черкаська).

3. Сафарян С.І., Тіунова Л.І. За�
рубіжна література. 7 кл., 1994, проб�
ний посібник�хрестоматія (Kиївська,
Запорізька, Чернівецька, Рівненська).

4. Сафарян С.І., Султанов Ю.І. За�
рубіжна література. 8 кл., 1995, проб�
ний підручник�хрестоматія (Івано�
Франківська, Житомирська, Пол�
тавська, Харківська).

5. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна літе�
ратура. 9 кл. 1995, пробний підручник
(м.Kиїв, Одеська, Тернопільська, До�
нецька).

6. Недайнова Т.Б. та ін. Зарубіжна
література, 9 кл., 1995, Пробна хресто�
матія (Луганська, Волинська,
Вінницька, Хмельницька).

УKРАЇНСЬKА МОВА ТА ЛІТЕРАТУ'
РА

1. Ющук І.П. Рідна мова. 5 кл., 1994
(Івано�Франківська, Харківська, Чер�
нігівська).

2. Ющук І.П. Рідна мова. 6 кл., 1995,
пробний (Івано�Франківська, Харків�
ська, Чернігівська).

3. Цимбалюк В.І. Українська літера�
тура. 7 кл., 1995, пробний (Закарпатсь�
ка, Kіровоградська, Донецька).

4. Скуратівський Л.В. Рідна мова, 8
кл., 1994 (Закарпатська, Kіровоград�
ська, Донецька).

5. Шелехова Г.Т. та ін. Рідна мова. 9
кл., 1994�1995 (Волинська, Одеська,
Сумська).

6. Хропко П.П. Українська літе�
ратура. 10 кл., 1995, пробний (Kірово�
градська, Луганська, Львівська).
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ХРОНІКА

7. Олійник О.Б. Рідна мова, 10�11
кл., 1995, пробний (Запорізька, Мико�
лаївська, Сумська).

ІНОЗЕМНА МОВА
1. Сірик Т.Л. Англійська мова. 8 кл.,

1994, експериментальний навчальний
посібник (Kрим, Донецьк, Полтава).

2. Сірик Т.Л. Англійська мова. 9 кл.,
1994, експериментальний навчальний
посібник (Kрим, Донецьк, Полтава).

3. Бевзенко Т.П. Навчально�мето�
дичні комплекси з англійської мови. 1�
9 кл. (Kиївська).

ПОЧАТKОВА ШKОЛА
1. Луцик Д.В. та ін. Букварик, 1992

(Закарпатська, Kіровоградська, Мико�
лаївська, Рівненська, Полтавська).

2. Чорна М.М. та ін. Буквар, 1993�
1994. Зошит для письма, 1993 (Львів�
ська, Волинська, Дніпропетровська,
Івано�Франківська, Сумська).

3. Білик І. “Сходинки”, буквар�чи�
танка, 1995 (Дніпропетровська,
Вінницька, Тернопільська, Харків�
ська, Хмельницька)

4. Варзацька Л.О. Рідна мова, 1 кл.
(Житомирська, Kиївська, Полтавська,
Сумська, Тернопільська).

5. Савченко О.Я. Барвистий клубо�
чок, 1993 (Львівська, Запорізька, м.
Kиїв, Одеська, Хмельницька).

6. Савченко О.Я. Первоцвіт, 1994
(Дніпропетровська, м.Kиїв, Львівська,
Полтавська, Харківська).

7. Гудзик І.П. “Родник”, 1996 (До�
нецька, Kримська, Херсонська, Сумсь�
ка, м.Севастополь).

РОСІЙСЬKА МОВА
Голобородько Є.П., Пашковська

П.А., Бойко О.В., Михайловська Г.О.
Підручник “Русский язык”, 9 кл., для
шкіл з рос. мовою навчання (Хер�
сонська, Одеська, Миколаївська, Лу�
ганська).

ГЕОГРАФІЯ
1. Скуратович О.Я., Kоваленко Р.Р.,

Kруглик Л.І. Загальна географія, 6 кл.,
1995, пробний (Чернігівська, Волинсь�
ка).

2. Пестушко В.Ю., Уварова А.Є., Са�
сихов В.Г. Географія світу, 7 кл., 1995,
пробний (Харківська, Рівненська).

3. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.,
Плахута В.Я. Географія України, 9 кл.,
1994, пробний (Донецька, Львівська).

4. Радіонова І.Ф., Kравченко І.С. та
ін. Основи економіки, 11 кл., 1995,
пробний, масовий (Kіровоградська,
Kиївська, Дніпропетровська, Івано�
Франківська). 
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Новатор — це особлива категорія лю�
дей, яка прагне одержати максимальну
інформацію і передбачити нові тен�
денції.

Ми живемо в такий час, коли однією
з основних здібностей, яку ви можете в
собі розвинути, є передбачення змін.
Здатність спостерігати, збирати інфор�
мацію, “заглядати вперед” — все це
важливі компоненти мистецтва вижи�
вання в умовах нової ери. Новатори
можуть проникнути у сутність змін.
Вони добре інформовані як у сфері
власної діяльності, так і за її межами.
Вони “тримають руку на пульсі” сус�
пільства. Цей зв’язок дає можливість
новаторам бути трохи попереду свого
часу.

Наприклад, Білл Макговен, заснов�
ник корпорації дальнього зв’язку, чи�
тає по чотири години на добу. Занадто
багато, скажете ви? Макговен так не
думає. У 1982 році в одному із жур�
налів він натрапив на статтю, в якій
розповідалося про групу спеціалістів
фірми “Локхід”, яка самостійно, всупе�
реч бюрократичним перепонам, розро�
била за рекордні терміни літак�шпигун
У�2. Стаття розхвилювала Макговена:
можливо, ці ж концепції підійдуть для
його проекту? Як результат, через 9
місяців корпорація далеких зв’язків
одержала електронну пошту. “Надто
своєрідна винагорода за моє читан�
ня, — зауважив Макговен. — Я впевне�
ний, що читання різноманітної
літератури допомагає прийняти найк�
раще рішення, хоч ви не завжди мо�
жете пояснити це”.

Новатори закохані у свою справу. Їх
надихає перемога, їм цікаві інші люди,
їх цікавить політика.

Уміння відчути тенденцію — одна з
прихованих здібностей новатора, який
спрямовує хвилю змін, а потім
постійно вивчає цю хвилю.

Уміння успішно збирати інформа�
цію — це дар від народження, що роз�
вивається, як і інші здібності.

Які газети, журнали, інформаційні

бюлетні і видання ви читаєте? Чи за�
безпечують вас ці видання необхідною
інформацією? Якщо ні, що ви повинні
додати до цього списку? Новатори час�
то третину дня витрачають на читання.

Розвивайте спостережливість!

Kоли ми читаємо в газетах звіти про
події, які побачили власними очима або
по телебаченню, то часто відчуваємо,
що виклад не завжди точно передає
сутність події. Справа в тому, що ніхто
не може вести спостереження так, як ви
самі. Важливо зробити цей висновок і
бути активним, а не пасивним, сприй�
маючи інформацію.

Намагайтеся “налаштуватися” на спо�
стереження подій навколо вас. Припус�
тимо, наприклад, що ви приїхали в
аеропорт і дізналися, що ваш рейс за�
тримується на годину. Замість того,
щоб відкрити портфель і заглибитися в
папери, спостерігайте за поведінкою
пасажирів. Послухайте розмови, підій�
діть до газетного стенда, не обов’язково
читати статті, спостерігайте за тими,
хто читає. Намагайтеся простежити за
думками незнайомих людей. Що їх
цікавить? Що вони собою являють?
Візьміть ініціативу у свої руки і ставте
питання навіть зовсім незнайомим лю�
дям.

Останнім часом кількість прогно�
зистів зростає. Намагаючись передба�
чити, що відбудеться в майбутньому,
вони переглядають газети, проводять
анкетування, стежать за іншими кра�
їнами і ретельно вивчають комерційні
видання. Все робиться з однією ме�
тою — раніше помітити сигнали змін.

Джон Несбіт, автор книги “Мегатен�
денції”, використав відомий метод
аналізу інформації. Дослідницька група
Несбіта переглядає до 300 газет кожно�
го дня, які видаються від Толедо до Ор�
ландо, роблячи вирізки, що присвячені
найрізноманітнішим питанням, потім
сортують їх за темами, контролюючи
кількісне зростання і спад публікацій.
Таким чином можна визначити зміни,
які назрівають.

Щоб учителеві
стати новатором, 

йому потрібно ледве
не померти.., 

а потім відкрити свій
магазин ...
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ДОВІДКИ "ПМ"

НОВАТОР ТРЕТИНУ ЧАСУ ВИТРАЧАЄ НА ЧИТАННЯ

Д. Уейтлі, Р. Такер

Графіка І. Смірнова



“Зверніть увагу на культуру,” — ра�
дить Флоренс Скеллі, — президент гру�
пи психологів. Вона закликає читати
журнали, дивитися телевізор, ходити в
кіно. Аналізувати, які теми зображені у
фільмах, книгах, журналах, відео, які з
них цікаві.

Знайти вільний час для читання
важко, але це не повинно зупинити
новаторів. Найголовніше — читати
слід активно, а не пасивно. Новато�
ри повинні читати вибірково. Вони
лише переглядають захоплюючі
історії, але вдумливо перечитують
статті, в яких є ідеї, такі статті
вони читають повільно, зупиняю�
чись, роблячи помітки або коротко
формулюють їхню суть.

Новатори мають чуття до читан�
ня, постійно стежачи за уявною
невідповідністю, за тим новим, що
викликає неспокій і хвилювання. Во�
ни систематично читають статті,
в яких пропонується новий підхід до
старих проблем, приділяється увага
змінам у сфері людських цінностей,
новим тенденціям у бізнесі, від�
криттям у науці й техніці.

Придивіться сьогодні до вашої
діяльності, переконань, ідей, які могли
б привернути увагу інших. Kоли ви
відчуєте, що якась тенденція спрямова�
на проти вас, висувайте нову ідею.

Ел Найхарт, представник компанії
“Генет Інкорпорейтед”, звернув увагу
на банкрутство деяких газет, які вихо�
дили в другій половині дня. Причина —
зміна способу життя людей: замість то�
го, щоб читати ці газети, вони дивлять�

ся увечері новини по телевізору, незва�
жаючи на те що більшість спеціальних
журналів задовольняють читацький
інтерес з усіх питань, які їх хвилюють.
Беручи до уваги ці зміни, а також той
факт, що мільйони американців люб�
лять подорожувати літаком і, звичайно,
хочуть знати, яка погода в інших
містах, він почав видавати щоденну за�
гальнонаціональну газету “Ю�Ел�Ей
тудей”.

Спостерігайте за тим, що роблять
ваші конкуренти.

Шкільна вчителька Сенді Гуч, на�
приклад, стала новатором у результаті
нещасного випадку. Після того як лед�
ве не вмерла від їжі з хімічними склад�
никами, вона стала постійно вживати
натуральні продукти: ніякого цукру�
рафінаду або очищеного борошна, нія�
ких штучних домішок, ніяких приправ,
ніякого кофеїну.

Kупуючи продукти в магазинах, вона
звернула увагу на те, що не всі вони ма�
ють один і той же стандарт: одні
містять цукор та різні добавки, інші —
ні. Kупувала вона продукти в невели�
ких магазинах, в одних — овочі, в
інших — м’ясо... І ось її осяяла ідея: чо�
му б не відкрити невеликий магазин, в
якому продавалися б усі натуральні
продукти?

Десять років тому Сенді Гуч відкрила
перший магазин натуральних про�
дуктів, оборот товарів якого становить
сьогодні 40 мільйонів доларів на рік. n

(Адаптований розділ із книги Д.Уейтлі і Р.Такер
“Перемога в новаторській грі”,

надрукованої в США)

Деякі питання для
бажаючих досягти ус�
піхів на шляху нова�
торства:

1. Що я можу запро�
понувати із того, чого
не пропонують інші?

2. Яка галузь засто�
сування сил ніким ще
не була розроблена?

3. Як зробити, щоб
послуги, запропоно�
вані мною, або товари
чи продукція, вироб�
лені мною, стали
більш цінними для
споживачів?

4. Як підвищити
раціональність того чи
іншого процесу, опе�
рації або методики?

5. Як зменшити вит�
рати?

6. За що люди  пла�
тили б гроші, якби їм це
запропонували?

7. Як би я зміг зароб�
ляти на життя, спеці�
алізуючись на тому,
що мені приємне, що
дає простір для твор�
чості та фантазії і
ніколи не набридає?

8. У якому напрямку
потрібно вести пошук,
щоб стати новатором
у своїй сфері діяль�
ності, знайти рішення,
яке кардинально
відрізняється від тих,
якими керуються ко�
леги і конкуренти?
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Інформація сьогодні стала однією із
головних людських цінностей, важли�
вим ресурсом життєзабезпечення сус�
пільства. Ми живемо в час масової ко�
мунікації і глобальної інформації. Як�
що у 70�і роки обсяг наукової
інформації подвоювався протягом 5�7
років, у 
80�і — за 20 місяців, то у 90�і —
щорічно. Учені підрахували, що коли
першокласник закінчить інститут,
інформація зросте в 4 рази, а коли йому
виповниться 50 років — у 32. Причому
97% усіх знань будуть одержані після
його народження. Сьогодні за 40 хви�
лин у світі з’являється стільки
інформації, скільки вміщує “Британсь�
ка енциклопедія”.

За останні 10�15 років обсяг наукової
інформації та відкриттів перевищив
усе, що було зроблене наукою за тися�
чоліття її існування. 90% учених, що
працювали чи працюють на Землі, є на�
шими сучасниками.

Хоча сьогодні й зростає роль радіо,
телебачення, електронних засобів
зв’язку і комп’ютерів, однак основну
функцію зберігання і передачі інфор�
мації виконує друкована продукція.
Kнига була і залишається основним
джерелом відомостей та знань, а читан�
ня — найважливішим засобом навчан�
ня, незамінимим інструментом вивчен�
ня об’єктивного світу.

Kожну хвилину у світі друкується
3000 сторінок тільки науково�технічної
літератури. На початку дев’яностих
років друкувалося 100 000 наукових
журналів, а в 2000 році їх буде мільйон.
Вважають, що якщо справа піде так і
надалі, то через 200 років усю нашу
планету можна буде вкрити паперовою
ковдрою із друкованих матеріалів зав�
товшки півметра.

Ніякий диплом не звільняє сучасного
спеціаліста, тим більше педагога, від
нагальної потреби орієнтуватись у
стрімкому потоці наукової, політичної і
культурної інформації. Сьогодні кри�
терієм інтелектуального рівня людини

є її вміння працювати з інформацією.

Однак, згідно з даними статистики,
95% людей читають дуже повільно —
180�220 слів за хвилину, або одну
сторінку за 1,5�2 хвилини. Невже мож�
ливості людського мозку цим обмежу�
ються? Нічого подібного. Мозок люди�
ни володіє надзвичайною ефективніс�
тю, здатністю переробляти гігантський
обсяг інформації, однак використо�
вується здебільшого 5�7% його можли�
востей.

Проблеми раціоналізації читання ак�
тивно досліджуються у всьому світі.
Великих успіхів у теорії та практиці
навчання читати досягли американські
вчені. Основним пропагандистом цього
методу ще у 40�і роки став Евелін
Нельсон Вуд. Провідні спеціалісти з
теорії читання в США, автори фунда�
ментальної праці “Психологія читання”
Е.Гібсон і Г.Левін вважають, що не
існує якоїсь єдиної моделі читання (їх
багато, як багато і стратегій читання). У
цей час складний і всебічний пошук
розв’язання цієї проблеми ведеться у
багатьох країнах. Школи швидкого чи�
тання заявили про себе не лише у
США, а й в Англії, Франції, Італії,
Швейцарії, Польщі, Болгарії. У нашій
країні теоретичні питання раціоналіза�
ції читання вивчалися ще у 20�і роки
С.І. Поварніним та С.Н.Устиновим.
Останнім часом оригінальні методи
навчання швидкого й інтенсивного чи�
тання розробили О.А.Kузнецов,
Л.Н.Хромов, В.М.Вормсбехер, В.А.Kа�
бин, І.З.Постоловський, Е.Г.Семенов,
В.А.Бородіна, А.А.Леонтьєв, Л.П.Доб�
лаєв та ін. Приміром, у Центрі навчан�
ня техніки швидкого читання в Москві
(О.А.Андреєв) учать читати зі швидкіс�
тю 20 000 знаків за хвилину, тобто під�
вищують можливість опрацювання
інформації у 30 раз. Методики, розроб�
лені вченими, дозволяють немовби на�
родитися заново, настільки зростають
можливості інтелекту людини.

Швидким читанням вважають швид�
ке сприймання інформації тексту з оп�
тимальним коефіцієнтом її осмислення

“Я хотів би
померти,

спираючись
справа і зліва на

стоси книг”

Шарль Нодьє
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й засвоєння. Не слід розуміти його як
поверхове, несерйозне, втомлююче. На�
впаки, наукові дослідження перекону�
ють, що втома наступає швидше під час
повільного читання через незібраність
уваги, мляву роботу мислення і пам’яті.
До того ж швидке й інтенсивне читан�
ня дає більше задоволення, а позитивні
емоції посилюють інтелектуальну пра�
цю, сприяють розвиткові творчих
здібностей.

Терміни, що вживаються для визна�
чення цього процесу — “швидке читан�
ня”, “швидкісне читання”, “прискорене
читання”, звертають увагу на часові па�
раметри. Насправді ж у центрі методик
швидкого читання, як відмічає проф.
А.А.Леонтьєв, не стільки швидкість,
скільки оптимальність, ефективність
одержання значущої інформації завдя�
ки правильній стратегії смислового
сприймання тексту.

Деякі автори вживають термін “ди�
намічне читання” (В.Ф.Вормсбехер,
В.А.Kабін, І.З.Постоловський, Є.Г.Се�
менов, В.А.Бородіна), враховуючи ди�
намізм його швидкості залежно від ха�
рактеру тексту. Слід згадати термін
Ф.Лазера “раціональне читання” (ла�
тин. — “розумне, доцільне, обгрунтова�
не”), що передбачає підпорядкування
ідеї розумної доцільності всіх компо�
нентів процесу читання.

Зарубіжні автори (США) використо�
вують термін “інтенсивне читання”.
Вважаю, що понятійне навантаження
цього терміна найбільше відповідає
суті такого типу читання, тому він і
став заголовком статті.

Наукові дослідження показують, що
причинами традиційно повільного ме�
тоду читання є: неефективність роботи
аналізаторів під час читання — рухово�
го, слухового та зорових рецепторів, що
поставляють мовну інформацію в мо�
зок; мале поле зору, регресивний рух
очей (повернення назад до прочитано�
го); недостатня мобілізація уваги; па�
сивність пам’яті; в’ялий механізм
діяльності мислення, відсутність нави�
чок передбачення (смислової догадки);
мала обізнаність із лінгвістичною при�

родою тексту (із позицій прискореного
його сприймання), закономірностями
його логіко�композиційного структуру�
вання; низький рівень володіння стра�
тегією читання (відсутність гнучкого
підходу до вибору режиму читання) і
науковою організацією інтелектуальної
праці.

Подолати згадані причини допоможе
ознайомлення з методиками швидкіс�
ного інтенсивного читання, суть яких
полягає в тому, що спочатку треба за�
своїти деякі загальні теоретичні поло�
ження. Потім, шляхом багаторазових
повторень різних вправ, спрямованих
на виховання уваги, організацію пам’я�
ті, розвиток фантазії й уяви, активізації
діяльності мислення, читач поступово
виробить раціональні навички та
вміння працювати з текстом, навчиться
оперативно, точно й економно обирати
необхідне, інтенсивно його усвідомлю�
вати і засвоювати. Ця методика оз�
броює мозок новими, більш дієвими
програмами. Головне завдання методи�
ки — не тільки збільшення швидкості, а
й підвищення інтенсивності читання.

Kурс навчання протягом 2�3 місяців
передбачає щоденне виконання чита�
чем за 30 хвилин запропонованих
вправ і швидке інтенсивне читання
протягом 1�1,5 годин. Звичайно, це ви�
магає вольових та інтелектуальних зу�
силь, віднаходження резервів часу.
Важливою є організація режиму розу�
мової праці, планування часу, гігієна
читання і профілактика втоми.

Регулярно виконуючи завдання, ово�
лодіваючи технікою швидкого й
інтенсивного читання, ви зможете
значно (у 2�3 рази і більше) підвищити
швидкість читання й одночасно покра�
щити якість засвоєння прочитаного. Ви
розвинете свою увагу, зміцните па�
м’ять, активізуєте процес мислення,
інтенсифікуєте свою інтелектуальну
працю в цілому.

Ми не ставимо за мету викласти
практичні, прикладні рекомендації. По�
даємо список доступної для нашого чи�
тача літератури, яка допоможе йому са�
мостійно оволодіти інтенсивним чи�
танням. 
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ГГааннсс  ССееллььєє  — 

видатний учений 

XX ст., творець кла�

сичного вчення про

стрес.

Його книга 

“Від мрії до відкриття”

присвячена проблемі

становлення вченого

на прикладі наукової і

творчої біографії са�

мого автора.

Важко знайти глибшу

методичну книгу, ніж

ця.

“ПМ” свого часу

обіцяла надрукувати

дайджест книги 

Г. Сельє, яка

залишається бест�

селером.

Розпочинаємо з

одного її розділу “Як

читати”. 

У наступних номерах —

інші розділи: 

Що треба робити?

Kоли робити? 

Де робити? 

Як працювати? 

Як мислити? 

Як писати? 

Як говорити?

Гадаємо, знайомство

з цією книгою

допоможе читачам

“ПМ” навчитися

вміння читати і слуха�

ти, мислити і писати,

жити 

і працювати.

ЯK ЧИТАТИ

Г. Сельє

Спеціальна література
Яку кількість спеціальної літератури

вам потрібно читати, залежить від пред�
мета, що вивчається, і від вашої особи�
стості, і, зрештою, лише від вашої осо�
бистості.

Створюється враження, що вчений,
який цікавиться порівняно невеликою,
суворо визначеною галуззю досліджен�
ня, повинен охопити меншу кількість
літератури, ніж його колега, котрий
вивчає широку тему. Але в науці немає
великих чи обмежених галузей — є ли�
ше невеликі, обмежені вчені. В природі
кожна галузь зливається із сусідніми, і
лише від вас — і значною мірою від ва�
шої здібності до читання — залежить,
де знаходитимуться кордони ваших
інтересів.

Ланцюжкові питань, що порушують�
ся одним�єдиним спостереженням, не�
має кінця, й оскільки “доля усміхається
лише відважному”, то чим більше ви
знаєте, тим більша можливість відкри�
ти що�небудь чудове. Чим більше ви
знайомитеся із літературою, що прямо
не стосується вашої спеціальності, зок�
рема філософською та художньою, тим
більше загострюється здатність до зна�
чущих відкриттів.

Однак так само, як у лабораторній ро�
боті надто надмірні приготування до
відкриття породжують своєрідний
“технічний фанатизм” (безкінечне удо�
сконалення апаратури, а не самих
досліджень), так і прагнення до
підвищення своєї ерудиції, удоскона�
лення свого інтелекту перетворює лю�
дину в “книжкового черв’яка”, “цвин�
тар знань”. У житті надмірна ерудиція
часом стає серйозною перешкодою для
творчої діяльності.

Як тут не згадати простака, який не
знав, що цього робити не можна, і тому
зробив це!

Завжди у вивченні літератури не по�
винно існувати меж між “досить мало” і
“досить багато”. На відміну від по�
глядів багатьох психологів, я твердо
переконаний, що людський мозок ору�
дує обмеженим простором для за�
пам’ятовування інформації і швидко
переповнюється, принаймі в тій його
частині, звідки інформацію ще можна
дістати. Після заповнення цієї ділянки
кожен новий факт, запханий туди ва�
ми, виштовхує на задвірки який�небудь
інший факт, звідки його можна витягти
на світ божий, лише доклавши значні
зусилля. У моїй пам’яті, наприклад, од�
на іноземна мова може з успіхом замі�
щувати іншу. Я досить пристойно роз�
мовляю іспанською й італійською, але
якщо мені доводиться читати серію
лекцій італійською, моя іспанська “вис�
лизає” від мене і відновити її можна ли�
ше практикою. Так само “іржавіє” моя
італійська, якщо я часто користуюсь
іспанською. (Дивно, але це найменше
стосується мов, що належать до різних
мовних груп; наприклад, читання

лекцій російською не завдає шкоди
моїй угорській і німецькій, але нано�
сить збиток чеській).

Під час читання, як і під час вживан�
ня їжі, почуття насичення прямо зале�
жить від апетиту — поглинати літера�
туру можна лише в суворій відповід�
ності зі своїми можливостями. Як
тільки з’являться перші симптоми “пе�
реїдання”, слід відразу ж зупинитися.
На щастя, запам’ятовування інформації
можна значно покращити з допомогою
деяких прийомів, що їх людина опано�
вує протягом життя. Ось деякі з них.

Не намагайтеся запам’ятати те, що
вам найближчим часом не знадобить�
ся, — запам’ятайте лише, де це можна
знайти. Якщо ви у цей момент не пра�
цюєте з гістаміном, наприклад, а вам
потрапила на очі стаття чи монографія
з цієї тематики, просто прогляньте ма�
теріал, щоб визначити, чи заслуговує
він уваги. Якщо так, то зробіть
відповідні помітки у своїй картотеці.
Якщо через тиждень чи десять років
вам знадобиться матеріал щодо гіс�
таміну, то, звернувшись до відповід�
ного розділу картотеки, ви без переш�
код знайдете потрібну працю.

Я наполегливо рекомендую робити
такі помітки і записи не лише для за�
пам’ятовування публікацій, але майже
в усіх випадках життя. На крайній ви�
падок у нашому інституті ми завжди
носимо в нагрудних кишенях своїх ла�
бораторних халатів записні книжки й
олівці, щоб у разі необхідності зробити
потрібний запис, не перериваючи своєї
роботи.

Наприклад, за час наших щоденних
оглядів може з’явитися запис про не�
обхідність замовити якийсь препарат,
перевірити фразу з рукопису, почати
той чи інший експеримент чи поповни�
ти свої знання з якогось предмета;
зберігати всю цю інформацію ми дору�
чаємо записній книжці, щоб мати мож�
ливість використати її в майбутньому.
Вона більш надійно зберігає інформа�
цію, ніж наш мозок, і до того ж без
збитків для інших занять.

Читайте або перегортайте матеріал,
але не намагайтеся робити швидко.
Зараз у всіх американських закладах
навчають швидкого читання. Вва�
жається, що це економить час, але я по�
боююся, що це економить також і знан�
ня. Може, я де в чому суб’єктивний,
оскільки сам читаю безнадійно
повільно. Однак, поговоривши зі
своїми колегами, я виявив, що біль�
шість із них скаржаться на той же не�
долік — невміння швидко читати. А мо�
же, це не є недоліком? Якщо текст ме�
не цікавить, то читання, роздуми і
навіть фантазування з цього приводу
зливаються в єдиний процес, тоді як
вимушене швидке читання не лише не
сприяє якості цього процесу, але й не
приносить почуття вдоволення, яке ми
отримуємо, роздумуючи над прочита�

52

ДОВІДКИ "ПМ"

Освіта створила велику кількість людей, здібних чи�
тати, але неспроможних визначати, що варте читання.

Джорж Тревельян



ним. З тим же успіхом ми могли б роз�
раховувати на збільшення музичних
здібностей людини, запропонувавши їй
прослуховування магнітофонних за�
писів зі швидкістю, що вп’ятеро пере�
вищує нормальну. Ось моя порада:
ніколи не намагайтеся читати швидше,
ніж ви вважаєте нормальним для себе,
завжди відводьте час для роздумів над
прочитаним і на аналогічні теми. Для
мене читання — це своєрідний каркас
для роздумів про основну роботу і про
майбутні експерименти. Ніколи не ска�
жеш собі: “ Ну, тепер думай про ціка�
вий експеримент”. Ідеї приходять самі
собою в міру того, як ви поєднуєте
чиїсь думки зі своїми власними,
повільно читаючи чужий текст.

Але одночасно, якщо ви хочете бути
на рівні останніх досліджень (або при�
наймні тримати на цьому рівні свої
картотеки), вам необхідно віддаватися
масованому читанню. Це вже зовсім
інший розумовий процес: ви просто пе�
регортаєте сторінки в пошуках інфор�
мації, яка може бути корисною. Берете
новий текст, наприклад, і просто ознай�
омлюєтеся з його заголовком. Якщо він
не дає вам значної інформації, ви чи�
таєте анотацію. Потім, якщо методика,
що описується, зацікавить вас, звертай�
теся до розділу “Матеріали і методи”.
Але ніколи не намагайтеся швидко
прочитати весь текст. Все, що в ньому є
важливого, можна протягом декількох
секунд перенести в каталогову книжку
за допомогою простих умовних позна�
чень, які ви завжди зможете розшифру�
вати в разі необхідності.

Ось такого типу масованого читання
ми вчимо наших бібліографів, котрі
систематично забезпечують надход�
ження в бібліотеку інституту найваж�
ливіших публікацій. І вони використо�
вують ці навички з немалою користю.
До речі, більшість із них навіть не є
лікарями і від них не слід чекати про�
фесійного оволодіння всіма навичками,
які необхідні нашому науковому персо�
налові. Вони працюють із текстом
специфічно: наприклад, так, як це пот�
рібно для підготовки предметних по�
кажчиків. Хто їх складає, оволодіває
здібностями виявляти ключові слова,
не прагнучи при цьому навіть зро�
зуміти текст. Щоб опанувати це мис�
тецтво, візьміть який�небудь журнал і
спробуйте проглянути сторінку зверху
до низу, прикриваючи текст карткою і
переміщуючи її в міру прогляду.
Подібну операцію можна навчитися ро�
бити досить швидко, не втрачаючи
жодного ключового слова. Можна та�
кож підвищити сприйняття до певних
найбільш важливих слів, і вони будуть
вибірково фіксуватися у вашій голові у
процесі перегляду тексту. Деякі біблі�
ографи визначають цю операцію і без
картки, користуючись методом “діаго�
нального читання” — з лівого верхньо�
го в правий нижній куток сторінки.

Kрім указаних видів читання, я б ре�
комендував уважно прочитати ос�
таннє видання спеціальних підруч�
ників, що не пов’язані з предметом ва�
шого дослідження. Вони, як правило,
містять квінтесенцію найбільш важли�
вих і надійних фактів у досить широко�
му діапазоні, і тому є найкращим засо�

?
бом підтримки загальної наукової
культури спеціаліста, що працює в тій
чи іншій звуженій галузі медицини. У
цьому випадку найбільш раціональним
буде діагональне читання, за винятком
тих розділів, які становлять для вас
інтерес. Їх слід читати не поспішаючи.

Художня література
Стосовно читання неспеціальної

літератури загальних рекомендацій. не
існує. Більшість учених читає те саме,
що й усі освічені люди. На жаль, науко�
ва робота — всепоглинаюче заняття,
так що багато дослідників просто не
читають нічого, крім наукових текстів.
Деякі не читають навіть газет. Правда,
є й такі, хто увечері бере із собою в
ліжко як заспокійливе або снотворне —
детектив. З великим здивуванням я
дізнався, що навіть славетні вчені на�
шого часу на дозвіллі не читають
нічого, окрім детективних романів. Я й
сам намагався спробувати, але марно.
Звичайно, серед учених є палкі шану�
вальники поезії й класики, але якого�
небудь зв’язку між науковою квалі�
фікацією вченого і його літературними
смаками мені виявити не вдалося.

Виняткову виховну роль, особливо
для молодих дослідників, часто відіг�
рають біографії великих учених і ху�
дожні твори на теми науки. Важко за�
бути той колосальний емоційний за�
ряд, який я отримав після прочитання
біографії Луї Пастера, написаної Ва�
лері�Радо, твору Kлода Бернара, в яко�
му він викладає свій принцип вивчення
експериментальної медицини і який ,
по суті, є його науковою біографією,
або роману Сінклера Льюїса “Еро�
усміт”. (Розмови з колегами мене пере�
конали, що остання книга стала для мо�
лодих учених одним із величезних сти�
мулів до наукової діяльності, хоча її ав�
тор не був ученим, а сюжет — лише ре�
зультат художньої фантазії.)

Я читаю неспеціальну літературу ли�
ше перед сном, але займаюся цим ко�
жен день протягом усього свого життя.
Поезію сприймаю лише малими доза�
ми, дуже люблю хороші романи,
біографії, філософські твори і — як ви,
мабуть, помітили — афоризми. Я
відчуваю надзвичайну велику анти�
патію до перекладів (можливо, тому,
що деякі із моїх власних книг були пе�
рекладені досить погано), а отже, все,
що можу, читаю мовою оригіналу. Ця
звичка дає мені додаткове задоволення,
оскільки мені подобаються мови як
такі. Я вважаю, що ніщо не може дати
мені більшого різнобіччя думок і по�
чуттів, так повно ознайомити мене з
культурою іншого народу, ніж читання
книг в оригіналі або розмови з людьми
їхньою рідною мовою, яка служить за�
собом самовираження і моїх співроз�
мовників, і авторів прочитаних мною
книг.

Kоли я читаю якусь кумедну історію,
анекдот чи вираз, особливо характер�
ний для іншого народу і його культури,
я ловлю себе на думці про свою
спорідненість з цим народом і думаю:
“Ну, зовсім як ми...” 

Традиционная методика
обучения чтению, господ�
ствующая в школе безраз�
дельно и без изменений
уже на протяжении мно�
гих столетий, завела со�
временную систему обуче�
ния в тупик. Kак показали
исследования, 94�96% спе�
циалистов, включая учи�
телей, читают со скоро�
стью 200±20 слов в мину�
ту при низком уровне ус�
воения.

По данным же зарубеж�
ных ученых наилучшее
восприятие текста проис�
ходит при скорости счи�
тывания 300�500 слов в
минуту, что позволяет
увеличить объем запоми�
нания с 25% до 70%.

Частная средняя обще�
образовательная школа
“НОВАЦИЯ” в системе го�
сударственного образова�
ния оказывает содействие
в изучении и овладении ме�
тодиками обучения дина�
мическому чтению, разра�
ботанными Одесской на�
учно�исследовательской
лабораторией проблем ди�
намического чтения в шко�
ле, и приглашает к со�
трудничеству для внедре�
ния в школах. Указанные
методики апробировались
и совершенствовались на
протяжении многих лет и
показали свою эффектив�
ность.

Предлагаем провести
трехдневный семинар с
учителями младших кла�
ссов по следующим темам:

1. Антиципационное вос�
приятие текста � 3 часа.

2. Моделирование и кон�
струирование текстов � 3
часа.

3. Совершенствование
техники чтения � 3 часа.

4. Практикум � 3 часа.

Заявки направлять по
адресу:

Севастополь, 
ул. Kоломийца, 5.

44�08�50, 59�05�17.
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Добре розвинута, незалежна від політичної
кон’юнктури система педагогічної інформації
потрібна всім:

— перш за все, управлінським структурам освіти
як трибуна розповсюдження передового педа�
гогічного досвіду, як інформаційний орган для
успішного виконання законодавчих, організаційних
та контролюючих функцій;

— батькам — яким, нарешті, віддається пріоритет
у вихованні своїх же дітей, а допомогти їм повинна
література з проблем батьківської педагогіки;

— учителям — які найбільше потребують змістов�
них матеріалів з усіх педагогічних сфер, методичних
розробок, компетентних аналізів досвіду роботи.

Усім бракує часу, а декому, на жаль, і вміння, щоб
зорієнтуватися в бурхливому інформаційному по�
тоці. Потрібний не стихійно�сенсаційний, а саме ор�
ганізований інформаційний простір, який не стільки
цілеспрямовано вестиме працівників освіти в певно�
му руслі, як активно допоможе вчительству розши�
рити рамки своєї самоосвіти від “самовдосконален�
ня” та “самопоглиблення” до співробітництва з од�
нодумцями. Це дасть можливість відшліфовувати
свою педагогічну майстерність відповідно до вимог
прогресивних гуманних ідей сучасності.

Сьогодні серед освітян можна почути найрізно�
манітніші, часто протилежні точки зору з приводу
ринку педагогічної періодики та літератури.

Одну з них висловлює поки що значна, на жаль,
частина вчительства, яка формувала свою педагогічну
майстерність, керуючись матеріалами переважно од�
ного методичного журналу (саме так і було: на кож�
ний предмет — одне методичне видання). Доповню�
вали ж їх ще два�три офіційні загально�педагогічні
журнали (зокрема, українською мовою виходив лише
один — “Радянська школа”) та дві учительські газе�
ти (союзна і республіканська), де публікувалися, в
основному, лише офіційно визнані авторитети. В умо�
вах нинішнього розмаїття періодики й методичної
літератури їм важко розібратися, де саме, в яких ви�
даннях та в яких авторів найбільш ефективні мето�
дичні поради.

Навпаки, ті освітяни, які звикли менш за все керу�
ватися офіційною точкою зору, творчий підхід до
професії яких “точні” вказівки та “обов’язкові”
інструкції обмежували, а то й принижували, наріка�
ють на якісну недовершеність нових видань, обме�
женість їх тематики та тиражу. Щиро вболіваючи за
сьогоднішній стан освіти, така частина активних чи�
тачів преси не залишається осторонь від проблеми
формування прогресивної педагогічної думки засо�
бами масової інформації. Саме від таких заклопота�
них, небайдужих і вболіваючих можна відчути щиру
підтримку та навіть і співчуття промахам та невда�
чам видавців. Більш за все радує впевнена спільна
думка про те, що:

— поява багатьох незалежних навчальних центрів,
новітніх педтехнологій, навчальних закладів нового
типу, найрізноманітніших педагогічних видань ко�
рисна як для працівників освіти, так і  для
суспільства в цілому;

— для подальшого успішного розвитку системи
освіти в Україні стає життєво необхідним ор�
ганізований інформаційний простір. І організований
саме тими, хто його потребує.

Відрадним є наказ Міністерства освіти України за
№9/8�6 від 27.09.95 “Про організацію видання
науково�педагогічних, науково�методичних жур�
налів та журналів для учнів”, згідно з яким найб�
лижчим часом має бути створено 16 нових видань,
засновниками яких здебільшого будуть
Міністерство освіти та Академія педагогічних наук
України. Заплановано видання таких журналів:
“Історія в школі”, “Біологія і хімія в школі”, “Гео�
графія та основи економіки в школі”, “Фізика та ас�
трономія в школі”, “Математична освіта в школі”,
“Художня культура та освіта”, “Іноземні мови”,
“Шлях освіти”, “Трудова підготовка у навчальних
закладах”, “Фізичне виховання у школі”, “Освіта і
управління”,”Дефектологія”.

Якщо ці журнали побачать світ, то разом з уже
існуючими періодичними виданнями (а в каталозі
передплати на 1996 р. їх уже близько 15 та ще біля
30 газет і журналів Росії) це буде суттєве поповнен�
ня ринку педагогічної інформації в Україні.

Окрім цього, друкуватимуться в Україні 9 до�
датків відомої педагогічної газети “1 Сентября” з
математики, фізики, літератури, географії, хімії,
біології, англійської мови, німецької мови та методи�
ки початкової школи.

На жаль, не завжди оперативно й цілеспрямовано
готується інформація, з якої можна було б зробити
висновок про необхідність або ж марність звертання
до тих чи інших педагогічних видань.

Прагнучи якоюсь мірою допомогти у вирішенні
цієї проблеми, зробимо спробу огляду періодичних
видань обласних інститутів післядипломної освіти
педагогічних працівників (удосконалення вчителів).

Монополії на педагогічну інформацію, можливо,
найнищівнішого удару завдали саме видання цих
інститутів, незважаючи на незначні їх тиражі (від
500 примірників до 3 тисяч).

Працівники Полтавського обласного ІПОПП на�
магаються уважно стежити за виданнями своїх ко�
лег. На основі аналітичних записок Н.В. Атаход�
жаєвої, І.А. Дудки, А.В. Лисенко, В.Ю.
Стрельнікова, Г.О. Сиротенка, Т.А. Шевченко і
зроблено цей огляд.
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KРАХ 
МОНОПОЛІЇ 
НА ПЕДАГОГІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ

П.І. Матвієнко

Огляд журналів інститутів
післядипломної освіти
як інформація до роздумів про 
наболілі проблеми педагогічних видань



Постметодика, №1(11), 1996

Розпочинаємо наш огляд одним із найсолідніших регіональних видань — львівського “Ук�
раїнського освітнього журналу” (головний редактор Р.Б. Шиян).

Журнал виходить щоквартально та публікує матеріали як проблемного, так і пізнавального
характеру. Маючи своєю метою поширення інформації з проблем розвитку освіти в Україні,
редколегія журналу розв’язує, передусім, такі завдання: — сумісність освіти в Україні з
освітою інших країн Європи; — пошук шляхів оновлення змісту освіти; — створення опти�
мальних психолого�фізіологічних умов педагогічної діяльності.

Перші два номери за 1994 рік (на жаль, наступні випуски до нас не дійшли) містять цінну
роботу Софії Русової “Нова школа”. Русова — представник модерної педагогіки початку
ХХ ст., як педагог�практик і науковець, що постійно засвоювала в своїй діяльності здобутки
європейської психології, американської експериментальної педагогіки, української етнопеда�
гогіки, через синтез психологічних, медико�біологічних та філософських знань допомагає
творчому педагогу�дошкільнику підійти до пізнання унікальності дитини, зрозуміння законів
її розвитку, зростання її духовності, інтелекту, соціальних почуттів.

У циклі проблеми побудови української національної системи освіти та виведення її на
світовий рівень актуальним є ознайомлення з системою освіти за кордоном, способами та
джерелами її фінансування.

Окрім власне журналу, щомісяця виходять науково�методичні додатки до нього під назвою
“Kонспект”, в яких друкуються матеріали, призначені для практичного використання вчите�
лем. З 1994 року виходять такі серії: №1 — психологічна; №2 — програми курсів гу�
манітарної освіти вчителів; №3�4 — літературна та мовна освіта в школі; №7�8 — фізико�
математична; №9�10 — науково�методичні матеріали з питань тифлології; №10�11 — мето�
дичні матеріали на допомогу вчителеві історії.

Різноманітність питань навчально�виховного процесу, висвітлених з різних точок зору, ро�
бить видання ЛОНМІО одним із значних інформаційних освітніх джерел в Україні.
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“УKРАЇНСЬKИЙ ОСВІТНІЙ ЖУРНАЛ” (Львів)

“ДЖЕРЕЛО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ” (Харків)

Таку назву має методичний бюлетень — видання Харківського обласного інституту неперервної
освіти педагогічних працівників (гол.редактор Г.В. Єльникова). Це одне з найстабільніших
регіональних видань, що виходить з червня 1994 року.

В 1995 р. журнал мав декілька випусків (нам відомо 10), більшість яких носить тематичний харак�
тер: №1 — українська мова, література та народознавство; №2 — історія; №3 — фізична культура;
№6 — хімія; №7 — біологія; №8 — музика; №9 — дошкільне виховання; №10 — валеологія.

Про структуру журналу, його характер матимемо уявлення з переліку матеріалів двох номерів. Уже
з першого номера журналу (серпень 1994 р.), який адресовано, перш за все, учителям�філологам,
підтверджується мета його заснування — донести до читача глибину народної мудрості,
різноманітність педагогічних ідей, витоки освітянських думок тієї частини вчительства, що працює
творчо, натхненно та високопрофесійно.

У журналі, без сумніву, вміщено багато цікавого для вчителя�філолога (мовознавства,
літературознавства, народознавства).

Так, матеріали першого розділу знайомлять учителів�словесників з проблемним підходом до вивчен�
ня мови й літератури, елементами програмового навчання, виховними можливостями уроку. Цікавою є
карта�схема уроку з української літератури (автор Т. Бондаренко), яка допоможе здійснити дифе�
ренційований підхід до учнів.

Цінним є дидактичний матеріал з української мови для 8�9 класів (Л.Захарченко), який допоможе
словесникові легко здійснити зв’язки з історією України та рідного краю, фольклором, мистецтвом.

Сподобається вчителям також оригінальне вирішення вступного уроку “Мир художественной куль�
туры” (Є.П. Kолесник). Це урок�роздум, урок�символ. Уміщені в журналі цінні матеріали практич�
ного спрямування з питань народознавства. Цікавим є розділ, де містяться розробки уроків з ук�
раїнської літератури, зокрема, вивчення тих творів, які недавно введені в програму, а також нового
прочитання класичних творів.

Випуск №6 “Джерела педагогічної майстерності” адресований викладачам хімії середніх шкіл, сту�
дентам.

В.М. Федченко дає теоретичне обгрунтування щодо поглиблення термодинамічних уявлень у
шкільному курсі неорганічної хімії. Стаття В.Д. Орлова, Л.О. Слети, Ю.В. Холіна знайомить чи�
тачів з методичними підходами до викладання хімії в середній школі, які розвиваються в Харківському
державному університеті.

Особливу увагу хотілося б звернути на матеріали, що розкривають досвід роботи заслуженого вчи�
теля України З.В. Kотляр зі школи №1 м.Люботина Харківської області. Вона зуміла перетворити
кабінет хімії на творчу лабораторію, в якій учні почувають себе науковими співробітниками, і процес
вивчення хімії, що досить часто стає “взаємною мукою вчителя і учнів”, перетворився на творче
співробітництво з усіма учнями.



“ПЕДАГОГІЧНА СУМЩИНА” (Суми)

Видавці журналу “Педагогічна Сумщина” — обласне управління освіти та інститут післядипломної
освіти педпрацівників — інформують освітянську громадськість про здобутки науки та передовий пе�
дагогічний досвід учителів Сумщини, знайомлять своїх читачів з кращими зразками педагогічної
праці: методичними розробками, моделями уроків, сценаріями різноманітних позакласних та по�
зашкільних заходів.

Під рубрикою “Офіційні повідомлення” (№2 за 1994 р.) опубліковано перелік документів,
обов’язкових для загальноосвітніх навчально�виховних закладів.

Рубрика “Наука — вчителю” — вражає широким спектром різноманітних матеріалів від проблем
філософії освіти до відроджених досвідом найбільш прогресивних ідей минулих часів.

Цікава стаття М.О. Лазарєва “Театральна педагогіка як одна з технологічних основ педагогічної
творчості”. Автор досліджує проблему значення акторських здібностей для педагога, знайомить з ме�
тодами оволодіння акторською майстерністю на основі головного принципу системи Станіславського
— життєвої правди. Що таке постановка надзадачі, набуття тілесної свободи, повна зосередженість
духовної і фізичної природи, що дає можливість позбутися незібраності та неуважності — най�
лютіших ворогів педагога, як досягти стану комунікативного натхнення (підготовчого етапу створення
творчого стану) — на всі ці питання одержить відповідь той, кого цікавлять проблеми підвищення

фахової майстерності.
Kорисні з практичної точки зору роздуми Рощупкіної Л.Ю. в роботі “Запровадження системи Монтессорі — крок до гуманізації”.

У статті розглянуто досвід дитячих будинків М. Монтессорі з системи сенсорного розвитку та самовиховання. Автор намагається
критично оцінити досвід вітчизняної авторитарної педагогіки та життєздатність сучасних гуманістичних ідей, основаних як на творчо�
му підході до педагогічної спадщини, коли є усвідомлене розуміння того, що запозичити можна не сам досвід, а лише його ідею, так і
на сліпому копіюванні методів навчання та виховання без належного огляду на зміни суспільно�економічних умов та моральних кри�
теріїв людства.

Стаття П.Л. Дзюби “Організація науково�методичної роботи в ліцеях та гімназіях” зацікавить насамперед керівників шкіл нового
типу, так як тут висвітлені практично важливі для них питання.

Багато корисного знайдуть для себе вчителі біології в 1,2 номерах журналу за 1994 р.
У статті Литвинової Л.І. “Пілотні школи”: пошуки, здобутки, перспективи” (№2 за 1994 р.) підсумовується конкретний трирічний

досвід роботи п’яти шкіл Сумщини за даним проектом. Тут висвітлено творчий підхід вчителя школи №9 м. Суми Рождественського
О.М. до втілення нових ідей в роботу загальноосвітньої школи. Порушено в статті питання про кадрову проблему та оплату праці
викладачів “пілотних шкіл”.

У рубриці “З досвіду роботи” журнал друкує матеріали, спрямовані на теоретичне розкриття проблем сучасної школи та розпов�
сюдження передового педагогічного досвіду з практичного втілення новітніх та прогресивних ідей в освітніх закладах області.

Стаття “Зміст освіти в класичній гімназії” (автори Рибалова Л.М. та Хоменко М.Г.) знайомить із експериментальною програмою
“Екологія та діалектика”, над якою з 1989 р. працює класична гімназія м. Суми. Набутий за три роки досвід вивчення в початкових
класах інтегративного курсу “Навколишній світ” висвітлюється в роботі Л.В. Kачан “Вчимося пізнавати світ”.

Для викладачів російської мови й літератури цікавою має бути стаття О.І. Гаврилової та Г.Н. Ігнатенко “По ступеням культуры”.
Експериментальна програма інтегрованого курсу “Русская и мировая словесность. Искусство чтения. Гуманитарная культура”, роз�
роблена Інститутом літератури АН України, знайшла своє творче застосування у школах Сумщини. Автори пропонують цікаві роз�

робки тем уроків�діалогів як основного типу уроків за підручником з російської словесності для 5�го
класу “Kруглый год”.

Рубрика “Полеміка” запрошує читача взяти участь в обговоренні проблем становлення нових по�
глядів та напрямків в освіті.

В статті “Альтернативні навчальні заклади і “альтернативна особистість” Л.М. Kудояр запрошує
до полеміки з проблем альтернативної освіти.
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“НАША ШKОЛА” (Одеса)

Науково�методичний журнал “Наша школа”, засновниками якого є управління освіти Одеської
області, інститут удосконалення вчителів і представництво ФРН в справах навчання німців в Ук�
раїні, виходить один раз на два місяці з вересня 1993 року. Головний редактор — 
Л.І. Фурсенко.

Журнал “Наша школа” №2 (березень — квітень 1994 р.) присвячений темі самобутності
німецького шкільного виховання та філософії освіти, яка визначає концептуальні завдання, що їх
ставить перед освітянською галуззю ця висококультурна й працелюбна нація.

Матеріали журналу зацікавлять не лише викладачів німецької мови: історик знайде тут
історико�демографічний огляд національного складу та розвитку шкіл на Одещині, психолога
зацікавлять “Сторінки історії німецької психології”, усіх педагогів � стаття  про систему освіти в
сьогоднішній Німеччині.

“ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОШУK” (Луцьк)

Інформаційно�методичний вісник Волинського обласного навчально�методичного інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів “Педагогічний пошук” (редактор Л.П. Вегера) характеризує
практична спрямованість. У ньому читач зможе прочитати:

— про перспективи розвитку національної і регіональної освіти;
— про нове в навчальних планах і програмах;
— про методичні рекомендації до викладання предметів шкільної програми;
— про новинки педагогічної науки і практики;
— адреси передового педагогічного досвіду.
№№5�7 пропонують читачам, зокрема:
— орієнтовне тематично�поурочне планування навчально�виховного процесу з нового курсу “Фізика,

Астрономія” для 7 класу;
— матеріали з досвіду оцінювання знань з фізики;
— варіант побудови навчального курсу з хімії за концентричним або за традиційним принципами;
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— методичні рекомендації вчителям гуманітарних дисциплін;
— рекомендації Центру практичної психології;
— інформацію про предмети шкільного компонента;
— матеріали на допомогу логопедам.
Рубрика “Творча лабораторія вчителя” пропонує методичні рекомендації вчителя�методиста Н.А. Жук для планування навчального

матеріалу з математики в 5 класі із застосуванням структурно�часової моделі навчальних модулів.
Допоможе в практичній діяльності вчителям стаття “Про розвиток геометричної інтуїції та евристичного мислення школярів”, а також тес�

ти з історії середніх віків.
В усіх номерах журналу вагоме місце відведено проблемам управлінської діяльності.
Про багаті, цінні традиції материнської школи в українській педагогіці повідомляється в матеріалі “Мамина пісня”.
Оживляє, зближує читача і журнал розділ “До поетичної збірки “ПП”, в якому виступають учителі.
“Kнижковий кіоск “ПП” дає вибірково короткий огляд статей різних педагогічних журналів.

“ОБРІЇ” (Івано,Франківськ)

Івано�Франківський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників видає аж два
журнали. Вони зацікавлять широке коло науковців, методистів, керівників шкіл, управлінців районної
ланки, вихователів, батьків.

Один із них — “Обрії” — виходить двічі на рік під редагуванням Б. Скоморовського.
В журналі глибоко відображена сучасна стратегія і тактика роботи з педкадрами, нові завдання сучасної

школи, методичної роботи.
Про головні питання в роботі методичного кабінету розповідає на сторінках журналу Г.Kушик,

завідувач РМK району.
Українське національне виховання — надійний заслін бездуховності. Так вважає автор публікації

“Традиції українського національного виховання і сучасність” — академік АПН України Мирослав
Стельмахович, декан педагогічного факультету Прикарпатського університету ім. В. Стефаника,

Про російськомовне засилля в українській мові пише Лесюк Микола, декан філологічного факультету
Прикарпатського університету.

“НОВА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА” (Рівне)

В журналі Рівненського інституту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів “Нова педагогічна
думка” багато публікацій присвячено теоретичним проблемам національного відродження.

У статті професора С.А. Макарчука “Український етнос” (№1, 1994р.) подається виважена на основі
наукових досліджень і джерел концепція виникнення української нації.

Професор Б. Степанишин у публікації “Генетичний код нації” розкриває вирішальну роль української
мови в розвитку цивілізованої нації і держави, цікаво розповідає про те, як донести до учнів багатство,
красу і велич рідної мови.

У №2, 3, 4, 95р. подані цікаві матеріали про модульне навчання учнів, а також вчителів у системі
підвищення кваліфікації.

Оригінальними є публікації з досвіду освітніх систем країн далекого зарубіжжя, зокрема англійської і
американської школи. Так, у журналі №4 за 1995 р. американський доктор Крейг, розповідаючи про
кризу американської школи, дає відповідь на питання, “чи можна “економічним молотком” забити “цвях
реформ”?

Практично в кожному журналі подаються матеріали з проблем початкової школи: “Нові програми для
початкової школи” №1, 94р., “Навчаємо рідної мови першокласників” №1, 1996р., “Обгрунтування
висновку” (формування вміння доводити математичні твердження в першому класі) №2�3, 1995р.

Справді сенсаційною публікацією (№2�3 1995р.) є стаття “А.С. Макаренко і сучасна педагогіка”
(автор к.п.н. С.Карненчук). На фоні наклепів на видатного педагога автор розкриває актуальність творчості Макаренка для розбудови
сучасної школи.

У журналі №4 за 1995р. у статті “Мова почуттів” розкривається вплив В.О. Сухомлинського на музично�педагогічну систему Д.Б.
Ковалевського.

Цікаві статті�портрети про визначних культурно�освітніх діячів України: Б. Хмельницького, Г. Сковороду, М. Грушевського, 
С. Русову, Лесю. Українку.

Ліризмом і теплотою завершується кожен журнал на традиційній літературній сторінці.

* * *
Сьогодні закладами післядипломної освіти педагогічних працівників видаються, крім уже згаданих, ще такі журнали:

“Інформаційно�методичний вісник” (Луганськ), “Педагогічна скарбниця Донеччини” (Донецьк), “Нива знань”
(Дніпропетровськ).

Запропоновані для знайомства деякі видання дають можливість зробити певні висновки:
— при такій кількості друкованої продукції в галузі освіти говорити про інформаційний голод уже не зовсім правильно;
— необхідніше і важливіше вести розмову про те, настільки якість педагогічної літератури та періодики відповідає рівню сучасних вимог

до неї;
Можна назвати багато причин, перш за все економічного характеру, через що педагогічні видання і, в першу чергу, періодика своєчасно

не знаходять свого адресата.
Але і “небажання читати” (саме ця проблема стала актуальною для цього номера “Постметодики”), як переважаюча властивість не

тільки сьогоднішнього середньостатистичного учня, але і сьогоднішнього вчителя, є тією головною і нездоланою, на жаль, перешкодою,
що стоїть поміж педагогічною літературою як джерелом пізнання та педагогічним фахівцем, який саме через оте кляте “небажання читати”
уже перестає відчувати потребу і все менше і рідше припадає до цілющого джерела, яке спроможне втамувати спрагу ЗНАННЯ.

Сьогодні вже не є проблемою надрукувати статтю, замітку про педагогічний пошук. Фактично зруйновано всі бар’єри, які перешкоджа�
ли публікації якихось матеріалів. Але виникла загроза повального зростання “сірих матеріалів”, які не несуть ніякої новизни, які цікаві ли�
ше їх авторам, матеріалів з безліччю помилок, суцільні плагіати та компіляції. Як цьому запобігти? Відсутність стримуючих факторів,
можливо, і породжує “небажання читання”, коли читачу серед літератури важко віднайти дійсно новий, цікавий матеріал...

У цьому огляді лише побіжно і фрагментарно сказано про деякі освітянські видання України. Бажаючі можуть ближче ознайомитися з
названими журналами в бібліотеці Полтавського інституту післядипломної освіти. 



У нашому суспільстві силі слова
не завжди приділяють достатньо
уваги. Вміння висловлюватися
сприймається як належне, а тому
вважається, що при якісному за�
своєнні граматики й лексичного за�
пасу людина повністю оволоділа
мистецтвом говорити. Шкільні про�
грами фактично не орієнтують на
свідоме вироблення нормативного
усного мовлення. Тому більшість
школярів не уміє висловлювати свої
думки, розгублюється, виступаючи
перед великою аудиторією. Такі
виступи для багатьох пов’язані зі
справжніми переживаннями, а обго�
ворення дискусійного питання стає
іноді майже стресовою ситуацією.

Здібність вести переговори і дис�
кусію включає в себе багато лінгвіс�
тичних, інтелектуальних і соціаль�
них навичок та умінь, які легко
можна розвинути.

Гра “Дебати” націлена саме на це.
Вона має давні традиції в англомов�

них країнах і передбачає ознайом�
лення учасників із механізмом ве�
дення організованого обговорення
різних тем. Дві групи висловлюють
свої аргументи та контраргументи,
щоб переконати того, хто виступає в
ролі судді, у правоті своєї точки зо�
ру, у своїх риторичних здібностях.
Отже, опанування методів ведення
дискусії дає прекрасну можливість
підняти на  вищий рівень своє вмін�
ня говорити і спілкуватися.

1. ПРАВИЛА ГРИ

KОМАНДИ складаються, як правило,
із 3 учасників. Kоманда, що захищає те�
му, називається “стверджуючою” (ко�
манда А � affirmative), а яка заперечує
— “заперечуючою” (команда N — nega�
tive). Їх учасникам відповідно при�
своюються номери: A1, A2, A3, N1,   N2,
N3. Виступи відбуваються в такому
порядку: А1�N3�A1�N1�A3�N1�A2�N1�
A2�N2�A1�N2�A3�N3. 
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Як навчити учнів найважливіших дослідницьких навичок:
— уміння читати — працювати в бібліотеці; використовувати книги, довідники,

газети, журнали;
— уміння писати — вести записи, дотримуватися правил документування; скла�

дати звіти і промови;
— уміння ставити питання � аналізувати причину, підходити до неї з різних то�

чок зору.

Ці навички можна формувати і розвивати, якщо залучити учнів до гри  “Дебати”,
націленої  на вироблення умінь вести суперечки і дискусії.

Міжнародний фонд “Відродження” прагне створити в Україні мережу закладів і
організацій, які навчатимуть уміння дискутувати. З цією метою і започатковано
проведення гри “Дебати”, якою вже захоплюються харківські учні. Її можна ор�
ганізовувати в усіх навчальних закладах. Щоб узяти участь у регіональних змаган�
нях, звертайтеся за адресою:

Україна, 310057
м. Харків, вул. Чернишевського, 4, к.4 
Тел: (0572) 14�94�87 Факс: (0572) 14�94�48
E�mail: tarel@sfond.kharkov.ua
Kоординатор програми Харківського відділення МФВ — Андрій Тарелін

У цьому номері друкуються загальні умови організації, проведення та правила гри
і деякі теми дебатів. 

Редакція “ПМ”

ГРА “ДЕБАТИ” :
ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

А.Тарелін

ЗРАЗKИ 
ТЕМ ДЕБАТІВ

1. За старого режиму
життя було кращим, ніж
зараз. 
2. Економічний розвиток
має домінувати над еко�
номічними проблемами.
3. Уряд забов’язаний за�
безпечити добробут своїх
громадян.
4. Уряд повинен мати
право під час війни чи
кризи рецензувати пресу.
5. Тілесні покарання в
школах виправдовують
себе.
6. Жінки повинні мати
право служити в армії.
7. Випробування на твари�
нах виправдовують себе.
8. Їсти м’ясо � неетично.
9. Треба скасувати смерт�
ну кару.
10. У сьогоденному
суспільстві все ще не
існує справжньої рівності
між чоловіками та
жінками.
11. Всі політичні партії
повинні мати право на
існування.
12. Учням старших класів
треба дозволити вільно
обирати предмети.
13. Чоловікам притаман�
на природня зверхність
над жінками.
14. Має існувати
військова служба за най�
мом.
15. У нас краще життя,
ніж у наших предків.
16. Треба повністю зни�
щити ядерну зброю.
17. Повинен забезпечува�
тися повний захист гро�
мадянських прав засудже�
них злочинців під час їх
перебування в тюрмі.
18. Нації мають
відмовитися від
іноземних впливів та
підтримувати власну
культуру.
19. Треба заборонити
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Kоманди мають право на 8�хвилинне
обговорення (тайм�аут). Цей час вони
можуть використовувати частинами
або повністю перед початком будь�яко�
го із своїх виступів. Kоли команда бере
час на обговорення, протилежна сторо�
на теж, не витрачаючи свого часу, ак�
тивно готується до захисту.

ХРОНОМЕТРИСТ — реєструє час,
витрачений кожним учасником. Робить
усне попередження їм за 60 і 30 секунд
до закінчення словесного туру і дає
сигнал про закінчення виступу.

СУДДЯ робить висновки про те, яка
команда перемогла в дискусії.

Офіційні змагання вимагають участі
судейського корпусу із 3�5 осіб, тоді як
товариські зустрічі обслуговує лише
один суддя. Суддя обгрунтовує мотиви
прийнятого рішення, допомагаючи цим
учасникам у підготовці до майбутніх
змагань.

Принципи роботи суддів:
— самостійність кожного із суддів у

прийнятті рішення щодо перемоги ко�
манди;

— особисті переконання судді ні в
якому разі не повинні впливати на кін�
цевий результат дебатів. Слід оцінюва�
ти команди за тим, що і як кажуть вони,

а не що є правильним або важливим на
думку судді.

Завдання судді:
— вирішити, яка команда перемогла,

на основі переконливих доказів, а не
кількості використаних аргументів;

— присудити індивідуальні бали учас�
никам (від 0 до 30) та розмістити їх за
рейтингом (від 1 до 6).

2. ОЦІНKА ВИСТУПІВ

Виступи оцінюються на основі “3 М”:
— “матерія” (тобто зміст);
— “метод” (тобто організація);
— “манера” (тобто уявлення).

ПОМИЛKИ, ТИПОВІ ДЛЯ “МАТЕРІЇ”:
— повторення предмета дискусії за�

мість його аргументування;
— викладення переконань замість

фактичних доказів (приймається вик�
ладання переконань, основою яких є
доказ);

— нечітке чи неправильне визначення;
— відхилення від теми;
— хибні аналогії (приклад: всенародні

вибори парламенту та вибори студента�
ми своїх викладачів);

— тривіальні висловлювання;
— сплутування слів зі справою;
— надмірне цитування (виступаючим

слід формулювати власні погляди і ви�

порнографію.
20. Гуманітарні науки
більш важливі, ніж при�
родничі.
21. Школа не готує учнів
до реального життя.
22. Радянський контроль
позитивно вплинув на
Західну Європу.
23. Наука й техніка спри�
чинили більше шкоди,
ніж користі.
24. Приватне життя
політиків має бути
відкритим для розгляду
громадськості.
25. Тоталітарна держава
краще піклується про
своїх громадян, ніж демо�
кратична.
26. Вивчення історії не
має практичного застосу�
вання.
27. Уряд зобов’язаний за�
безпечити охорону здо�
ров’я всіх громадян. 
28. Екологічним кризам
надається перебільшене
значення.
29. Треба дозволити дер�
жаві застосовувати силу
для придушення гро�
мадського непослуху.
30. У школах не повинні
застосовувати оцінки
знань учнів.
31. Діяльність Фонду Со�
роса справила негативний
вплив на країни Східної
Європи.
32. В’язниці повинні бути
скасовані.
33. Індустріальні
суспільства забов’язані
допомагати менш розви�
неним країнам.
34. Уряд повинен забезпе�
чувати суворе регулюван�
ня володіння вогнепаль�
ною зброєю.
35. Підлітки, яких звину�
вачено у кримінальному
злочині, мають бути при�
тягнуті до відповідальнос�
ті нарівні з дорослими.
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Промовець Час Роль            
A1 6 хв. Формулює  і визначає тему, пояснює ключові слова, аналізує пре д�

мет обговорення, представляє всі аргуме нти своєї команди в 
організованому вигляді.  

N3 та A1 3 хв. N3 ставить запитання до A1, намагаючись спростувати ар гументи A1. 
А1 відповідає.  

N1 6 хв. Приймає в цілому тлумачення теми, не пропонує зустрічне, якщо 
тільки визначення теми промовцем А1 не було зовсім неправильним. 
Спростовує аргументи А1 і висуває всі докази сторони, що запер е�
чує. 

A3 та N1 3 хв. A3 ставить запитання до N1, намагаючись спростувати його аргуме н�
ти. N1 відповідає.  

A2 5 хв. Спростовує аргументи N1, підсилює стверджуючу лінію аргументації 
і представляє докази на підтри мку. 

N1 та A2 3 хв. N1 ставить запитання до A2, намагаючись спростувати йог о аргуме н�
ти. А2 відповідає.  

N2 5 хв. Спростовує аргументи А1 і А2, підсилює заперечуючу лінію 
аргументації і представляє докази на підтри мку. 

A1 та N2 3 хв. A1 ставить запитання до N2, намагаючись спростувати його аргуме н�
ти. N2 відповідає.  

A3 5 хв. Спростовує аргументи і докази заперечуючої лінії, подає 
підсумковий контраст сторін для підсилення і доведе ння 
стверджуючої лінії. Не повинен наводити нових аргументів.  

N3 5 хв. Спростовує аргументи і докази заперечуючої лінії, подає 
підсумковий контраст стор ін для підсилення і доведе ння 
стверджуючої лінії. Не повинен наводити нових аргументів.  

 

Сценарій гри, ролі учасників команд і регламент виступів:



користовувати думки інших на підтримку своєї по�
зиції коротко й по суті);

— неправильна інтерпретація мовних зворотів;
— неправильні дедуктивні висновки.

ПОМИЛKИ, ТИПОВІ ДЛЯ “МЕТОДУ”:
— нелогічні прогнози;
— помилки в розподілі ролей;
— нелогічний розвиток аргументації та

застосуванння її не за призначенням;
— несвоєчасна чи нелогічна промова;
— надто довга промова (не треба вимагати від

промовців, щоб вони використовували на промову
весь відведений їм час, якщо вони не вважають це
необхідним. Якість дебатів погіршується, якщо
боротьба між промовцями зводиться до заповнення
часу).

ПОМИЛKИ, ТИПОВІ ДЛЯ “МАНЕРИ”:
— недбала поведінка;
— надмірна самовпевненість;
— надмірна агресивність;
— мовні огріхи;
— надмірне використання сленгу;
— монотонне чи дуже швидке мовлення;
— бурмотіння;
— відтворення чиєїсь промови.

Усі виступи оцінюються за названими критеріями.
Kожен промовець отримує від 0 до 30 балів. Як
свідчить досвід, загальна кількість балів нижче 20
присуджується тільки в тому випадку, коли учасник
порушує правила ведення дебатів чи ввічливості
(наприклад: нічого не каже, своєю промовою чи
поведінкою ображає інших тощо).

Бали від 20 до 30 приблизно співвідносяться із
такими характеристиками:

20 — дуже погано, найгірше;
21�24 — слабкий ступінь;
25 — посередньо;
26 — нормально;
27 — добре;
28 — дуже добре;
29 — майже відмінно;
30 — відмінно.

Індивідуальні бали присуджуються:
— за виконання функцій конкретного

учасника, сутність та метод: 0�20 балів;
— манера — 0�10 балів.
Декілька учасників можуть одержати

однакову кількість балів, але
забороняється, щоб вони за рейтингом
знаходилися на одному місці. Місце
учасника за рейтингом визначається
ступенем його внеску в загальну
картину гри.

Рішення щодо того, яка команда
отримала перемогу в дискусії,
грунтується на оцінці кожного
промовця за трьома "М" у поєднанні із
загальним висновком про те, яка

сторона надала найпереконливіші і
найобгрунтованіші доведення на доказ своєї
пропозиції. Тому загальна сума індивідуальних балів
учасників команди, яка програла змагання, не може
бути більшою, ніж сума балів учасників команди, яка
перемогла в дискусії.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМАГАНЬ

1. Kомандам і суддям присвоюються номери.
2. Змагання включає перший раунд, другий раунд і

фінал.

ПЕРШИЙ РАУНД
Kожна із команд проводить по п`ять диспутів. У

двох вона виступає як та, що доводить, у двох � як та,
що заперечує, а її роль у п`ятому диспуті
визначається  жеребкуванням.

Веденню документації сприяють картки команди і
судді.

Kожному промовцеві присвоюється місце і
ведеться рахунок балів. Отже, їхні результати
реєструються. Наприклад: 4/27, де 4 — місце, 27 —
кількість балів. При виведенні остаточних
результатів найвищий і найнижчий рахунок кожного
учасника анулюється, щоб крайні оцінки не
впливали на результат змагань. Інші три додаються і
становлять загальний рахунок.

Нижче наводиться зразок заповненої картки.
Нерідко трапляється, що суддею є тренер однієї з

команд . Щоб тренер не судив гру своєї команди, він
повинен мати такий же номер, як і його команда.

16 (можливо 8 чи навіть 32) команд проходять
перший раунд. Kоманди, які виграли п’ять диспутів,
проходять у другий раунд автоматично, а ті, що
отримали чотири перемоги, зберігають за собою
значний шанс.

Півфіналісти відбираються на основі їхнього
загального рахунку, тобто проходять команди, які
набрали найбільшу кількість балів. Якщо сума балів
однакова, проходить команда з найкращим
показником місця (тобто найменшим числом у графі
"місце"). Якщо ж і показники місць ідентичні,
проходить комада, що має у своєму складі
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№ команди: 123  
Учасник №1: Іван Іваненко  
Учасник №2: Пет ро Петренко 
Учасник №3: Ми кола Миколаєнко 

Номер дис путу  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Загальні 
індивіду �альні 
бали учсника  

Загальне місце 
за рейтингом 

 Промовець  
№1 

3/21 1/29 1/28 1/2
7 

3/2
5 

81 5 

Промовець  
№2 

1/28 4/22 2/25 6/2
0 

5/2
1 

68 11 

Промовець  
№3 

4/24 2/26 6/21 2/2
4 

1/2
8 

74 8 

Результат 
зустрічі  

 
перемог�
ла 

 
пер. 

по�
разка 

 
пер. 

 
пер. 

Загальний раху�
нок інд. балів  

 учасників 

Загальний ра�
хунок місць 
учасників 

Роль команди 
в грі 

стверд�
жуюча 

запере�
чуюча 

зап. ств. ств.   

№ команди 
опонента 

7 31 24 83 111 223 24 

№ судді  134 23 31 73 65   

 

Зразок заповненої картки
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найсильнішого промовця.
На зустрічах першого раунду присутній тільки

один суддя.
ДРУГИЙ РАУНД
Другий раунд являє собою, по суті справи,

послідовність зустрічей. Kоманди розподіляються за
місцями відповідно до своїх результатів у першому
раунді. Про виставлені місця командам не
повідомляється, щоб не вплинути на якість виступів
у диспутах, що залишилися. Якщо в другому раунді
беруть участь 16 команд, у команди №1 —
найбільший рахунок, у команди №16 — найменший
рахунок у першому раунді. Kоманда №1 виступає
проти команди №16, команда № 2 — проти команди
№15 і т.д.. У півфіналі рахунок не ведеться; перемога
в диспутах визначається за рішенням суддів. Якщо
перемогла команда №16 команду №1, вони
міняються номерами, так що команда №16 стає
командою №1 у другому раунді. Наступне коло
організовується для команд першої вісімки, 
подальше — для перших чотирьох. Так триває до тих
пір, поки не залишаться дві перші команди.

Якщо дві команди з однієї школи повинні
зустрітися між собою через жеребкування, то тренер
має право вирішити, чи повинна така зустріч
відбутися. Забезпечуючи просування найбільш
сильної команди, він сприяє посиленню командного
руху і співробітництву в стінах школи.

Другий раунд обслуговує троє суддів, які працюють
незалежно один від одного. Вони на вимогу
організаторів оцінюють виступи, але не оголошують
результатів.

ФІНАЛ
Фінал — це диспут між двома кращими командами.

Він оцінюється п`ятьма суддями. Судді виносять
рішення незалежно, і виставлені ними оцінки
збирають організатори. Судді повинні обгрунтувати
свої рішення та оцінку промовців, підкресливши
переваги та недоліки.

У фіналі визначаються 10 кращих промовців. Серед
них можуть бути навіть ті, які виступали, але не
дійшли до другого раунду, тоді індивідуальні оцінки
грунтуються на кількості балів, набраних протягом
першого раунду.

Ці правила придатні до застосування, якщо
змагання планують на кілька днів. Доцільніше
організовувати проведення диспутів упродовж
тривалого проміжку часу (наприклад, шкільної
чверті), коли немає необхідності збирати всі команди
в одному місті одночасно.

4. ПІДГОТОВKА ДО ПРОВЕДЕННЯ ДИСKУСІЇ

Підготовка до гри "Дебати" здійснюється набагато
раніше. Члени команди працюють у тісній взаємодії,
вирішуючи, передусім, яким чином їхня тема буде
визначена і які її аспекти  підлягатимуть
обговоренню. Всі питання повинні добре вивчатися,
щоб аргументи і докази на їхню підтримку не звучали
відірвано від теми. За винятком початкового виступу

А1, який має бути справжнім "шедевром", промови не
можуть повністю писатися. Альтернативна тактика
готується заздалегідь. Підготовка альтернативних
аргументів особливо важлива для сторони, що
заперечує, від системи доказів якої, можливо,
доведеться відмовитись, якщо вона не буде пов`язана
з темою, запропонованою стороною, що доводить.
Написання і передача записок іншим членам
команди дозволяється і заохочується для обох сторін.

Навчання мистецтву ведення дискусії може бути
передбачено в шкільних програмах з історії,
філософії, літератури, мови і т.д. Воно може бути
організовано як факультатив чи покладено в основу
роботи клубу.

Мінімальна кількість, з якими можна вже
працювати,� шість осіб, але краще більше, наприклад,
дванадцять. Таким чином, досягається можливість
маневру складом, а хвороба одного не зірве зусиль
усієї команди. Ролі промовців (1, 2, 3) мають різні
характеристики, і тому деякі люди почувають себе в
конкретній ролі затишніше і впевненіше, але в
підготовці беруть участь і випробовують свої сили у
різних ситуаціях.

У ході підготовки до диспуту велика увага
приділяється розвиткові комунікативних та
риторичних навичок.

ОСНОВНІ KОМУНІKАТИВНІ НАВИЧKИ:
— відповідна до ситуації мова тілорухів;
— використання голосових якостей;
— зоровий контакт;
— боротьба зі страхом перед публічним виступом;
— уміння слухати інших;
— уміння сконцентруватися;
— адекватна реакція;
— уміння співпереживати;
— уміння думати і говорити в умовах імпровізації;
— забезпечення усіх згаданих навичок глибокими

знаннями;
— уміння ретельно вивчати ту чи іншу тему,

використовувати і документувати зібрану
інформацію, а не засмічувати свою мову надлишком
цитат.

ОСНОВНІ РИТОРИЧНІ НАВИЧKИ:
— підтримування уваги та інтересу слухачів;
— логічна аргументація, розвиток теми і висновок;
— орієнтація уваги слухача за допомогою

попереднього аналізу на початку і висновку в кінці;
— ясна структура.

Подано лише загальний опис ведення диспутів і
дискусій як захоплюючого, мобілізуючого всі
зусилля освітнього проведення часу для розвитку
риторичних та комунікативних навичок.  Працівники
Харківського відділення Міжнародного Фонду
“Відродження” будуть щасливі створити в Україні
мережу закладів і організацій, які навчатимуть
умінню дискутувати, та просто надати посильну
допомогу. 
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БАЖАЄМО ВАМ УСПІХІВ ТА ЦІKАВОГО ПРОВЕДЕННЯ ЧАСУ!
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— Геніальних винахідниківоди
наків у літературі значно більше, ніж
у житті, — зауважив Мєлков,
чіпляючи на виделку грибочок.

— Все ж вони зустрічаються.

Я кивнув. Справді, якби в житті не
було нічого схожого, звідки б цей об
раз узявся в літературі?

— Таким генієм був мій дядько. Я
ніколи про нього не розповідав? Ні,
звичайно. Він, бачиш, винайшов ма
шину часу. Твоє здоров’я!

Якби Мєлков не був моїм давнім
приятелем, я просто змовчав би, бо
що може бути дурнішого від спроби
видати за правду давно знецінений
сюжет із геніємодинаком, який
нишком склепав машину часу?

— Ну, як же, як же — сказав я з ен
тузіазмом горобця, якого намагаються обдурити на
м’якушці. — Інше відомо. Створивши машину, твій
дядько прокатався в енний вік, після цього раптово
помер, а оскільки він не залишив ані креслення, ані
якихось інших доказів, то разом із ним, на жаль, за
гинув секрет великої таємниці.

— Правильно, — підтвердив Мєлков. — Вип’ємо за
його упокій! Все правильно, за винятком одного: до
каз він залишив.

Він нетвердо попрямував до письмового столу. —
Спочатку преамбула, — опускаючи руку до шухля
ди, поволі промовив він. — Амбула потім. Мій дядь
ко був справжнім винахідником, тобто одержимим,
котрий плодить нове, як кролиця кроликів. Багато
що впроваджувалося, так що кошти він мав... Уза
галі, не це головне. Винаходити для таких людей так
само природно й необхідно, як для нас дихати. Але,
судячи по дядькові, у них бродить й інша закваска:
жага зробити щасливим світ своїми вигадками...

“Та він цілком тверезий!” — подумав я з подивом.

—...і, само собою, вони цілком упевнені — у цьому
секрет їхнього успіху, — що у світі немає нічого не
можливого. Словом, прагнення зробити щасливими
людей, перемножене на технічний геній... Kому, крім
дядька, могло спасти на думку таке? Про це — не про
дядька, звичайно! — теревенять зараз усі журнали:
екологічна ситуація загострюється, наші знання
відстають від подій і цей розрив небезпечний По
дальший хід думок дядька мені відомий. “Не з того
боку беруться! — стверджував він. Яким повинен бу
ти ідеальний результат? Усі необхідні знання є — за
раз! Тоді упораємось. А де ці знання? У майбутньо
му. Отже, що? Отже, потрібна машина часу”. Kорот
ко кажучи, дядько й машину створив, і у майбутнє
здійснив мандрівку... Після цього інфаркт. Усе май

но дісталося дочці, для якої батько був лише дива
ком, котрий не вмів жити, а машина часу просто ме
талевим мотлохом, що тільки захаращує житлову
площу Kоли я повернувся з експедиції і довідався
про смерть дядька, квартира вже засліплювала чис
тотою, і все, що не мало вигляду документа, було
сплавлено в макулатуру. Але одну річ ця дурепа все
ж залишила, тодіто я й зрозумів, що дядьків задум
удався. Довелося віддати десятку, щоб викупити...
Ось що дядько взяв із майбутнього, дивись!

— Kнига?! — вирвалося в мене.

— Звичайно! Дядечко вирушив за знаннями, а де
вони, як не в книгах?

Я з трепетом узяв книгу. На дотик палітурка
справляла враження сап’яну, але то була не шкіра, а
якийсь інший дивний матеріал, яким можна було
замилуватися, ніби виглядом напівчітких у блакит
ному тумані сніжних вершин. Саме такий образ
з’являвся з першого погляду на оправу, хоча жодно
го малюнка там не було, тільки напис “Kомпакт”
угорі.

Я жадібно відкрив її. І мене немов стукнули по го
ловешці! Kнига була порожня.

Мєлков похмуро усміхнувся.

— Дійшло нарешті? Майбутнє, про яке ми так
мріємо, піднесло нам дулю. Дулю з маком...

— Але повинен же бути секрет! — вигукнув я.

— Що ж, пошукай...

Я знову став гарячково гортати сторінки. Прекрас
ний тоненький папір. І на ньому — нічого. Ані
єдиної літерки або цифри. Проте, ні. На останній
сторінці, там, де в наші дні розміщуються вихідні
дані, стояло: “Видавництво “Ера”. 2080 рік.” Більше
нічого, ані вказівок на тираж, ані слова про обсяг,
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нічого.

Kомпакт. Kомпакт — чого? Пустоти? Незро
зумілої нам розваги? Чогось іще, зовсім нам не
відомого? Kомпакт... Може бути, й саме слово вже
не мало нічого спільного з нашим поняттям ком
пактності?

— Муляж... — прошепотів я. — Муляж книги! Але
це нісенітниця!..

— Чому нісенітниця? Дещо подібне, я читав, ви
пускають на Заході. Декоративні, для престижу та
обладнання квартири, книги. Хто скаже, що можли
во, а що неможливо в майбутньому?

На думку авторитетних фахівців, книга нині до
живає останні десятиріччя. Невдовзі лісів не виста
чить, щоб задовольнити книжковий голод. Папір із
нафти, газу чи базальту, над чим ще ведуться
дослідження? На жаль, це не врятує книгу від го
ловних її недоліків — обсягу та ваги. Не мене одного
палітурки витісняють із квартири! Немає місця... І
все ж майбутнє за електронними засобами запису,
компактними кристаламикнигами, приладами, що
зчитують текст, і тому подібне. Сумно, та що поро
биш? “Бразды пушистые взрывая, летит кибитка
удалая... “ — прекрасне, мабуть, відчуття, тільки на
дорогах давно вже панує автомобіль.

— Занадто схоже на сучасний виріб, — я обережно
поклав “книгу” на стіл. — Через сто років...

Мєлков важко зітхнув.

— Дивно, до чого ж однаково ми всі мислимо...
Навіть фантасти! Потвоєму, це папір?

— Звичайно.

— Спробуй, розірви будьяку сторінку.

— Неймовірно! — вигукнув я після довгих, але
марних спроб хоча б зім’яти аркуш загадкової кни
ги.  Оце так сюрпризик!..

— Отож, — задоволено кивнув Мєлков. — Дуля —
вона дуля і є...

— Але слід же щось робити! — закричав я. — Ти
хоч показував її фахівцям?!

— Так. Тобі.

— Дозволь, який же я...

— Ти фантаст. Я гадав, що ви краще за інших
підготовлені до сприйняття й правильної оцінки та
ких штучок. Але... Тоді для чого фахівці з фізики,
хімії? Ой, та не в цьому справа! Ти уявляєш, яку не
довіру потрібно перебороти?

Я уявив. Я дуже швидко це собі уявив. Ней
мовірно, скільки людей оббиває пороги з рукописа
ми “загальних теорій”, що пояснюють усе на світі, з
“найточнішими відомостями” про факти появи
інопланетян на Землі та навіть із проектами вічних
двигунів! Несуть, вимагають визнання, скаржать
ся... Секретарки світил дивляться на відвідувача, як

на докучливу перешкоду, шепіт у потилицю: “Ще
один “чайник” прийшов...” І сором, сором людини,
котра себе поважає, котра повинна кудись пробива
тися, прохати, доводити, що вона не містифікатор,
не спритник, не параноїк...

— Так, — Мєлков усе прочитав на моєму обличчі.
Я морально неспроможний ходити по кабінетах, ме
не нудить від одних приймальних, а вже мати ви
гляд шизика... Ні. Я й геологом став, щоб якомога
довше не вилазити з експедицій, де я сам собі госпо
дар. — На, — простягнув він мені книгу. — Бери!

— Ти що?! — я відсахнувся.

— Все, це подарунок. І ніяких подяк! Kому, як не
фантасту, володіти книгою з майбутнього? На шию і
ярмо, — хаха...

Не пам’ятаю, як дійшов я додому.

Стрілка годинника перемахнула за північ, і найро
зумніше було б залягти спати, але я твердо знав, що
ця ніч обернется безсонням. Не залишалося нічого
іншого, як заварити каву і всістися перед
порожньою книгою.

Так я й зробив. Але раніше довелося зачинити
вікно, тому що, незважаючи на літню теплінь, мені
було прохолодно. Холодок причаївся десь усере
дині, надокучливий, як настирливе піклування.
Хвилину я простояв біля вікна. Звичайний міський
шум затих, лише врядигоди з підвиванням мчав
припізнілий тролейбус. “Дивно, — подумав я, — чо
му його називають безшумним транспортом? Авто
бус тихіший”.

Зловивши себе на цих роздумах, я зрозумів, що
боюся думати про головне. Про порожню, можна
сказати, зухвало пусту книгу, обкладинка якої
таємниче, блакитнувато мерехтіла у світлі нас
тільної лампи. Не сніжні гори увижалися тепер за
блакитним мерехтінням матеріалу іншого віку; при
хований малюнок, якщо, звичайно то був малюнок,
пробуджував фантазію. У ньому вгадувалася глиби
на незнаних світів, багатоликих форм, фарб, може,
звуків... Той, хто робив обкладинку, менш за все
прагнув до однозначності.

Що ж, це відповідало духові книги. Справжньої
книги, чи то визначного роману , чи наукової моно
графії, бо природа теж багатозначна. Kожний у ній
бачить своє, і в цьому краса геніальної праці — вона
не тільки пояснює світ, але й приваблює його без
межністю.

Я тримав у руці технічний шедевр кінця двадцать
першого віку, шедевр, зрозуміло, на наш погляд. Він
не міг бути муляжем. Але й книгою він також не міг
бути. Тільки нерозумне суспільство стало б уклада
ти працю в таку нісенітницю, як чисті сторінки ви
дання. Та й прогнози фахівців, котрі пророкували
книзі швидкий кінець, не були висмоктані з пальця.
Фахівці теж читачі, їм теж сумно розлучатися з кни
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гою, але виходу, судячи з усього, вони не бачили.
Дещо, що має форму книги. Пам’ятник померлій

культурі? Можливо, у майбутньому є і такий. Але
туди вирушив мій сучасник, ось від чого слід
відштовхуватись. Йому були потрібні знання два
дцать першого віку. Не окрема монографія, не те, що
трапиться під руку, й не пам’ятник книзі поготів, а в
максимальному обсязі наукова література.

Ось він довідується, що книг більше немає. Замість
них... Що замість них? Оте, що він привіз. Те, що я
тепер тримаю в руці. Інакше все безглуздо! Інакше
це вже не логіка вчинків, не поведінка нормальної
людини, а акуляче марення та пташиний сон.

Що ж, перевіримо висновок інакше. Чи головне в
книзі сама книга, тобто річ деякого розміру, ваги
та матеріалу? Ні. головне — зміст. По суті,
ідеальна книга — це така книга, що не займає
місця, але містить у собі літературу всіх часів і
народів. Тобто дещо схоже на “Kомпакт”. Ось вона,
Kнига Майбутнього, точніше, те, що замінило книгу!
Місткість — пусте. Навіть для нас очевидно, що всі
знання людства можна сконцентрувати в обсязі цьо
го, а то й меншого томика. В принципі це й зараз не
проблема. Все сходиться! Ясно, що ці сторінки не
призначені для читання, це молекулярні, атомарні
або якісь там нейтридні вмістилища томів, може,
навіть, цілих бібліотек. І ніяких спеціальних при
ладів для відтворення! Це й незручно, і не
раціонально; все потрібне, зрозуміло ж, приховане в
палітурці, слід лише знати, як ним користуватися.

Гарненька справа! Розібрався б Фарадей у при
строї телевізора? Навряд. Але увімкнути його він би
зміг. Пітекантроп — і той би зміг. А от я не в змозі
увімкнути “Kомпакт”. Навіть шляху не бачу. Ніде
жодного натяку на якінебудь кнопки, контакти чи
щось схоже. Гладенька “палітурка”, гладенький
“папір” і огидне самопочуття бовдура, а може, навіть
мавпи, від якої підйомним (здогадайся, як) склом
прикрили бажаний банан.

Що в майбутньому замінило читання?

“Kомпакт”, слід гадати, був річчю, якою повинні й
могли користуватися всі, навіть діти. Але якщо так,
секрет його увімкнення скоріше простий. Настільки
простий, що це й збиває нас з пантелику. Ми шу
каємо звичне, усілякі там кнопочки, стерженьки, але
якщо цього немає, то... Тоді фантастика, а це вже мій
фах. Що може бути зручнішим від телепатичного
наказу?!

Я похапливо розгорнув “Kомпакт”. “Хочу знати все
про фізику двадцать першого століття” — подумки
вигукнув я і завмер, очікуючи. Проте нічого не ста
лося. Укладені в “Kомпакті” знання ані зором, ані
акустично, ані телепатично не передалися мені.

Власне, цього й треба було очікувати. Наказ по
думки, безумовно, зручний, ми, фантасти, часто ви
користовуємо його у своїх розповідях. Справа, од
нак, у тому, що він може з’явитися мимовільно, не
залежно від бажання людини (нечітких думок у
свідомості проноситься чимало!). Щоб не виникало
накладок, повинна бути проста, коротка, але чітка
послідовність команд, такий собі код, який би зму
шував той же “Kомпакт” працювати.

Але тоді це безнадійна справа. Прийнятий у май
бутньому код може бути будьяким, тут мільйони
варіантів, нічийого життя не вистачить, щоб усі пе
ребрати. “Ось і все, — подумав я розчаровано, але й
із полегшенням. — Знання майбутнього не для нас,
можна спокійно йти спати. Нам невідомий ча
родійний “Сезам, відчинися!”, який тільки й може
оповісти про ту ж фізику...”

Я не встиг і оком моргнути, як із чистих сторінок
на мене глянули просто в очі слова та формули! Я з
криком підскочив. Марення не зникло. Переді мною
були типографським способом віддруковані, зви
чайнісінькі сторінки... Та разом із тим цілком ней
мовірні. Під пальцями замиготіли сторінки, в очах
зарябіло від незнайомих слів, різнокольорових фор
мул, об’ємних схем та малюнків; уся тисяча аркушів
була про фізику — та ще й про яку!

Так просто! “Сезам, відчинись!”, узяті як код слова
наївної казки, давня мріякоманда, і все, і нічого
більше, і... І лише наука? “Хочу “Таємничий острів”
Жюля Верна. Сезам, відчинися!” — гукнув я, і
відразу ж переді мною постали з дитинства знайомі
слова:

“— Ми піднімаємося?
— Ні! Навпаки! Ми опускаємося!
—...Усе важке за борт! Усе..!”
Так, ось воно як! Наші далекі потомки не змогли,

не захотіли розлучитися із давнім і вірним супутни
ком людства — із книгою. Те, що я тримав у руці,
було нею і навіть більшим — це була Kнига. Kни)
га усіх Kниг, зрештою. А взагалі, це можна було
передбачити. Хто ж добровільно розлучається зі
старими друзями? n

Перекладено з російської 
за Д. Біленкін “Пустая книга” 

//Изобретатель и рационализатор, 1981, №10.
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