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COGITO ERGO SUM

Кожен учитель часто повторює: “Я намагаюсь учити своїх
учнів думати”. Проте Як і Якого мислення сучасна школа
намагається дітей навчити?

Це питання, можливо, вже й набило оскому через уживання
безлічі текстів, спрямованих на розгадку таємниці мислення.
Після того як Декарт виголосив, що він існує, бо мислить (COG&
ITO ERGO SUM), як уже не обігрували це твердження! Ми ж
намагатимемось у цьому номері розглянути всього лише один
аспект декартівської тези: як я мислю — так і існую.

Така спрямованість матеріалів номера актуальна, оскільки
Україна ніяк не вийде з “мертвої петлі” декартівського “COGI&
TO ERGO SUM”. Правда, відома сентенція формулюється,
згідно з нашими традиціями, значно зрозуміліше: “Чого бідні?
Бо дурні. Чого дурні? Бо бідні!”. Із злиднів цього “дурного кола”
може вивести Україну лише Справжнє Мислення — єдина наша
власність, непідвладна приватизації, інфляції, для збагачення і
розвитку якої потрібно передусім воно, а не інвестиції чи
гранти в доларах.

Справжнє мислення є завжди мисленням “проти”. Нове мислення
— це мислення проти старого. Антидогматичне — проти
догматичного. Раціональне — проти ірраціонального. Теоретичне
— проти емпіричного. Емпіричне — проти теоретичного.
Конкретне — проти абстрактного. Абстрактне — проти
конкретного. Експериментальне — проти спекулятивного.
Індивідуальне — проти універсального. Перелік опозицій “проти”
можна продовжувати. А чи вчать у школі мислення “проти”,
тобто критичного мислення?

Можливо, “ПМ” помиляється, але в школі тільки на уроках
математики під час доведення від протилежного з’являється
елемент мислення “проти”. В інших випадках від учня
вимагається мислити “за”. За алгоритмами розв’язування задач,
за зразками аналізу творів, за думкою вчителя, за концепціями
авторів підручників, за текстами авторитетів і газет. Тих учнів,
які роблять спробу мислити “проти” (як Дарвін, Ейнштейн,
Остроградський), організм школи не терпить. А як сьогодні? Як
учителеві, не чекаючи нових міністерських програм, учити своїх
учнів думати не взагалі, а саме “проти”, критично? Про це мова в
статтях дванадцятого номера “ПМ”.
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ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ

не суперечить самому собі. В цьому і секрети мис�
лення Джоржда Сороса, яке виявилося напрочуд
ефективним. Філософ Дж.Сорос не суперечить са�
мому собі, хоча й відмічає дуальність своєї особи�
стості, свою роздвоєність. Я в цьому зв`язку повер�
таюсь до своєї статті “Організувати хаос у
собі”(ПМ, №6). Тоді ця робота писалась без знан�
ня праць Сороса, а сьогодні я бачу, що Сорос є зра�
зок людини, яка не тільки постійно організовує хаос
у собі на манер стародавніх греків, а й робить спро�
бу організувати хаос у суспільстві.

Правила критичного мислення прості і нами ніби
приймаються. Але як важко згідно з ними мислити!
Дж.Сорос у книзі не приховує, що і йому нелегко
дається критичне мислення, тим і цінна ця робота,
бо вчить, як треба мислити, і що це таке знання.

Саме тому з книги й були вибрані висловлювання,
які найбільш яскраво ілюструють, як треба мислити,
щоб досягти успіху.

Звичайно, подаючи підбірку висловлювань
Дж.Сороса з його книги, втрачено її цілісність і
логічну виструнченість. Я прагнув відібрати
найбільш суттєве й цікаве. Раджу обов’язково про�
читати всю книжку і впевнений, що таке бажання у
читача обов’язково з’явиться після ознайомлення з
цими фрагментами. Бо так рідко зустрічаєш сьо�
годні автора, який попри всю невизначеність світу,
може впевнено заявити: ““ЯЯ  ззннааюю,,  ппрроо  щщоо  ггооввооррюю......””

Додам також, що відшукуючи парадигми викла�
дання в школі суспільних та природничо�математич�
них наук вчителі, які стверджують, що вчать учнів
не тому, що треба, можуть якраз знайти для себе
потрібні ідеї й аргументи.

Ще в 1973 р. відомий російський теоретик розви�
ваючого навчання В.В.Давидов стверджував:

“Любая система образования формирует у уча�
щихся ооппррееддееллеенннныыйй  ттиипп  ммыышшллеенниияя.. И постоль�
ку, поскольку это действительно удается тра�
диционной системе образования всех ступеней,
она прививает учащимся лишь эмпирическое
мышление. Эта система не обеспечивает форми�
рования у них собственно�теоретического мыш�
ления. Для этого у нее нет соответствующих
психологических и дидактических средств орга�
низации. познавательного опыта учащихся. Тра�
диционная психология и дидактика, опирающаяся
на эмпирическую теорию понятия, не могут раз�
решить перспективные задачи современного обра�
зования, в котором неуклонно повышается вес
научных знаний и требуется развитое теорети�
ческое мышление. Постановка, а тем более разре�
шение этих задач предполагает создание ““ддррууггоойй
ммооддееллии  ммыышшллеенниияя””, чем та, которую традицион�
ная психология и дидактика заимствовали из эм�
пирической теории. Эту новую “модель” психоло�
ги и дидакты могут и должны получить в диа�
лектической логике.” [3,c.206].

Таким чином, педагогів орієнтували і продовжу�
ють орієнтувати на діалектичну логіку, на Гегеля
[див.5]. Наскільки це правильно? Дж.Сорос, як
послідовник K.Поппера пропонує іншу модель мис�
лення.

Про плідність соросівської концепції у філософії
освіти свідчить, зокрема, навчальний посібник
В.С.Лутая “Філософія сучасної освіти” [4]. Але це
вже тема для наступних номерів “ПМ”. 

У 1994 р. видавництво “Основи” надрукувало
книгу Джорджа Сороса “Утвердження демократії”
[1]. У ній автор, американський фінансист і гро�
мадський діяч, розглядає причини краху ко�
муністичної системи і викладає оригінальні погляди
на роль способу мислення у розбудові демократич�
ного суспільства. Дивно, але ця праця не потрапила
в бібліотеки і книгарні Полтавщини, залишившись
невідомою вчителям. А скільки корисного можна
було б почерпнути для себе із цієї книги!

Сьогодні багато вчених, політиків шукають
відповідь на запитання: чи можливо теоретично об�
грунтувати майбутнє людства, керувати розвитком
цивілізації? Одна група вчених заперечує цю мож�
ливість, інша схиляється до протилежної відповіді і
вважає необхідним синтезувати все, що досягнуто в
економіці, синергетиці, біології, технічних науках і
т.ін., для побудови достатньо загальної теорії само�
організації складних систем, яка могла б застосува�
тися і для вивчення глобальних проблем.

Дж. Сорос у книгах [1,2] певною мірою об`єднує
ці дві групи спеціалістів. Його теорія рефлектив�
ності є специфічною інтерпретацією основної для
кібернетики ідеї про загальність принципу зворот�
ного зв`язку. Н.Вінер, Р.Ешбі, а значно раніше
Дж.Максвел, І.О.Вишнеградський, Г.Н.Найквіст,
які займалися вивченням процесів управління в
техніці, П.K.Анохін � у біології та фізіології,
О.Ланге, М.Менеску � в економіці  неодноразово
звертали увагу на значимість й універсальність цьо�
го принципу, але тільки Дж.Сорос надав йому
філософського трактування. Можна вважати навіть
оригінальними його погляд щодо так званого основ�
ного питання філософії � про співвідношення мис�
лення і дійсності (ідеї та матерії), яка полягає в ро�
зумінні їх як компонентів єдиного цілого,
взаємоскріплених прямим та зворотнім зв`язками.

Нетривіальною є і точка зору Дж.Сороса про
“упередження учасника”. Важко не погодитися з
тим, що наявність окремої підсистеми, включеної в
загальну систему, робить особливо нелегкою про�
блему вивчення складних соціально�економічних
співтовариств.

Дж.Сорос вважає, що можна вплинути на процес
самоорганіації суспільства і намагається активно ви�
конувати роль “учасника історичних подій”. Актив�
ний вплив � платформа для будь�якого процесу
управління. Сорос розриває “замкнене коло” в реф�
лективній теорії історії й переходить до нового трак�
тування � до проблеми управління процесом само�
організації.

Для нас цікавий Дж.Сорос передусім як носій і як
оракул певного типу мислення, який гарантує успіх
у відкритому суспільстві. Секрет його мислення, на
мій погляд, у тому, що він на ділі реалізовує макси�
му Сенеки: ““ппооггаанноо  жжииттии  вв  ппууттаахх  ннееооббххііддннооссттіі,,
ааллее  жжииттии  вв  ттіійй  ннееооббххііддннооссттіі  ннееммааєє  жжооддннооїї  ннее��
ооббххііддннооссттіі””. Українське суспільство після довгих
років, коли все у ньому визначалося необхідністю, з
великими труднощами видавлює з себе оті крапли�
ни рабської крові і позбувається пут необхідності.
Щоб прискорити цю “операцію”, потрібно культи�
вувати критичне мислення, яке фактично є давнє
відкриття людства. Згадаємо, наприклад, три пра�
вила мислення, які сформулював Kант:

11..  ММииссллииттии  ссааммооммуу..
22..  ММииссллииттии  ттаакк,,  щщообб  ббууттии  ззддааттнниимм  ооддннооччаасс��

нноо  ппоогглляяннууттии  ннаа  ммииссллииммее  ччии  ннаа  ссввооюю  ссппррааввуу  ооччии��
ммаа  іінншшооггоо..

33..  ММииссллииттии  ттаакк,,  щщообб  ннее  ссууппееррееччииттии  ссааммооммуу
ссооббіі,,  ддууммккаа,,  щщоо  ррууххааєєттььссяя,,  ннее  ппооввииннннаа  ррууййннууввааттии
ссааммуу  ссееббее..

Дж.Сорос саме так і мислить: сам, очима інших і
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... Я полишив філософію, заповзявшись заробити
грошей. Але бажання збагнути суспільства та їхню
дію не зникло, і я час від часу в той чи той спосіб
повертався до цих спроб. Кінець кінцем, мені
вдалося сформулювати метод пояснення історичних
змін, однак на той час майже всі мої зусилля були
спрямовані на те, щоб заробляти гроші на
фінансових ринках. Я використав фінансові ринки як
лабораторію для перевірки своїх ідей. Результати
були вельми підбадьорливі: тисяча доларів,
інвестованих у мій фонд “Квантум Фанд”
напочатку, тобто в 1969 році, нині виросли до
півмільйона доларів. Журнал “Інституційний
інвестор” (“Institutional investor”) назвав мене
“найкращим фінансовим менеджером у світі”, і це
визначення дало мені опору для роз’яснення своїх
поглядів [C.7].

... Моє нове розуміння виростає із системи думок,
що їх називають то теорією еволюційних систем, то
теорією складності, то просто теорією хаосу. Ця так
звана теорія хаосу ще не встигла проникнути в
свідомість громадськості, а проте вона пропонує
словник, корисний для тлумачення революцій.
Зокрема, я маю на увазі концепцію “умов, далеких
від рівноваги”, запроваджену лауреатом
Нобелівської премії з фізики Іллєю Пригожиним.
Загальноприйнятий погляд полягає в тому, що
умови прагнуть рівноваги. Ідея, згідно з якою така
тенденція перестає домінувати, коли умови
достатньо віддалені від рівноваги, є новою і
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подекуди приголомшує, оскільки начебто
суперечить самій концепції рівноваги. А втім вона
дає ключ до розуміння революції, що розгортається
нині. Ще цікавіше те, що вона також проливає
світло на жорстку сталінську систему, яка
передувала революції, бо, як я спробую показати, і
закриті суспільства, і революції — це умови, далекі
від рівноваги. Різний лише масштаб часу: в
закритих суспільствах ніщо не змінюється протягом
тривалого періоду, а під час революцій все міняється
дуже швидко. Багато подібних ситуацій
досліджується в теорії еволюційних систем: чи не
найкращим прикладом є історія власне всесвіту.

Запозичивши поняття “умов, далеких від рівноваги”
з теорії хаосу, я прийшов до незвичайної теорії
історії. Взаємини між мисленням та дійсністю
можуть мати одну з трьох форм: динамічна рівновага
(відкрите суспільство), статична відсутність
рівноваги (закрите суспільство) чи динамічна
відсутність рівноваги (революція або модель
“пожвавлення�занепад” на фінансових ринках). Ці
теоретичні засади витіснили попередні, згідно яких
розрізнялися лише відкриті та закриті суспільства
[C.9].

... Я досяг своєї головної мети — комуністичну
систему поховано раз і назавжди. Моя нова
мета — встановлення відкритого суспільства на
її колишніх теренах [C.115].

ДЖОРДЖ 

СОРОС: 

Я знаю,

про що говорю...

((ФФррааггммееннттии  зз  ккннииггии  ““УУттввееррдджжеенннняя  ддееммооккррааттііїї””))



ОСОБИСТИЙ ЗВІТ
... Я жив з роздвоєною особистістю практично все
моє життя. Це почалося в чотирнадцятилітньому віці
в Угорщині, де мені довелося надягти маску, щоб
уникнути переслідувань як єврею. Тривало це і в
Англії, куди я втік, і як біженець мусив працювати
чорноробом, заробляючи собі на хліб, і вдавати, що
не дуже відрізняюся від людей, котрі оточували
мене, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Я
розвинув цю роздвоєність у тонке мистецтво,
працюючи комівояжером й продаючи модні товари
на морському узбережжі. Я навчився не змішувати
мої особисті почуття з бізнесом. Пам’ятаю, як
продав товар власникові крамнички, захаращеної
всяким мотлохом. Нові товари йому потрібні не
більше, ніж зайві дірки в голові, подумав я тоді, але
не міг дозволити, щоб такі думки вплинули на мій
торговельний азарт, бо в такому разі я був би
поганим комівояжером.

Роздвоєння тривало, коли я
приїхав до Америки. 

... З одного боку моя сутність
страждала від неймовірно
суворої критики, коли я робив
хибний крок на ринку. З
другого, я не хотів по�
справжньому віддаватися
зароблянню грошей тією
мірою, що потрібна для
досягнення успіху. Я мусив
заперечувати свій успіх, щоб
підтримувати дисципліну,
котрій я завдячував своїм
успіхом [C.124�125].

... Мій спосіб дій полягає у
використанні та в посиленні
енергії інших [C.126].

... Я став, так би мовити, державним діячем без
держави. Мені подобається така роль. Я цілком
ототожнюю себе з тим, що роблю. І все�таки, я
відчуваю, що повинен і далі розділяти себе та свою
другу особистість. Без цього і я, і моя іпостась
опинимося в небезпеці. Я відчуваю це набагато
сильніше, ніж можу логічно пояснити, але спробую
обгрунтувати моє глибоке підсвідоме переконання
раціональними аргументами.

Я дуже уважно ставлюся до своєї другої особистості
як із суб’єктивного, так і з об’єктивного погляду.
Об’єктивно я працюю для загального добра людства
і, зокрема, тих суспільств, де проявляється моя
активність. Я роблю це без жодних потаємних
мотивів. До того ж, я роблю свою справу добре
[C.127�128].

ФІЛОСОФСЬКІ ПІДВАЛИНИ
Я свідомий того, що мій підхід не здобуде
популярності, і я можу втратити багато моїх читачів,
ще не розпочавши. Філософські питання нині не в
моді. Сучасна західна цивілізація віддає перевагу
позитивним результатам, яких, либонь, не варто

чекати від філософії. На філософські питання немає
остаточних відповідей чи, точніше, кожна змістовна
відповідь, як правило порушує нові питання.

Ось приклад: схильність сучасної західної
цивілізації полишати осторонь філософські питання
й домагатися “позитивних” результатів — це вже
само по собі є філософською позицією, попри те, що
ми можемо не усвідомлювати цього через
відсутність інтересу до філософії.

А сутність моїх міркувань полягає ось у чому:
найкраще дійсність можна збагнути, коли уявити її
собі як складну систему, й головним джерелом
складності є мислення її дійових осіб [C.131].

ДУМКА ПРОТИ РЕАЛЬНОСТІ

... Як я пізніше спробую довести, розрізнення думки
та реальності є серцевинним для відкритого
суспільства та критичного способу мислення. Та, за

певною гранню,
розмежування думки й
реальності на дві окремі
категорії натикається на
труднощі. Цю проблему
вперше розпізнав Епіменід
Крітський, навівши парадокс
брехуна. Крітяни завжди
брешуть, виголосив він, і цим
створив суперечність між
тим, що він сказав, і тим, ким
він був. Парадокс брехуна
дуже довго розглядали як
інтелектуальну дивовижу —
аж поки Бертран Рассел не
зробив його стрижнем своєї
філософії. Він наполягав, що
твердження ні в якому разі не

можна поєднувати з предметом обговорення —
лише таким чином можна встановити, істинні вони
чи хибні [C.131�132].

... Моє розуміння проблеми, яке я хочу
запропонувати тут, полягає в тому, що роз’єднання
думки та дійсності було перебільшенням. Думка —
це частина реальності. Замість роз’єднаних
категорій ми повинні розглядати відношення між
частиною та цілим. Це створює перспективу, яка
дуже відрізняється від тієї, що відома нам з
філософії [C.132].

ППрриирроодджжееннаа  ннееддооссккооннааллііссттьь  ллююддссььккооггоо  ррооззуумміінннняя

... Філософія, як ми її знаємо, бере за відправну
точку або розум або реальність, у намаганні
збагнути як вони співвідносяться між собою, а тому
загрузла в нескінченних дебатах, силкуючись
довести первинність того чи того. На жаль, коли
думка є частиною того, про що думають, ці
відносини є циркулярними, тобто розвиваються по
колу: думка прагне сформувати погляд, що
узгоджується з реальністю, але вона водночас і
змінює реальність, яку хоче осягнути. Ось чому
розуміння учасником ситуації, в якій він чи вона
бере участь, є від природи недосконалим. Узявши
недосконале розуміння за відправну точку, ми
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можемо припинити нескінченні дебати: ми здатні
сформувати погляд на світ, в якому ані думка, ані
реальність не є первинною, а обидві взаємопов’язані
на круговий манер. Сама по собі філософія мало чим
допоможе у формуванні такого погляду, оскільки
поки думку та реальність розглядатимуть як окремі
категорії, нам не вдасться уникнути пастки кругової
аргументації. Але допомогу можна дістати з іншого
боку — в перших паростках науки про складні
системи [C.134].

КОНЦЕПЦІЯ РЕФЛЕКТИВНОСТІ
... Рефлективність дуже нагадує самопосилання,
термін з логіки, який годиться для аналізу парадоксу
брехуна.
... Я назвав ментальним процесом пізнавальну
функцію, а процес, що впливає на дійсність, —
функцією участі. Зрозуміло, що ці дві функції
поєднують думку та реальність у двох напрямках: у
пізнавальній функції вважається на увазі, що
реальність дана, й думка звертається до неї; у
функції участі припускається, що думка є
константною, а реальність — залежною від неї
змінною. Але одночасна чинність обох функцій
робить розмежування думки та реальності
ілюзорним: те, що вважається суто ментальним
процесом, є також частиною реальності 
[C.134�135].
... Довелося вдатися до насильства над
реальністю — адже люди думають багато про що,
крім подій, в яких вони беруть участь. Але
важливіше те, що їхня ситуація — це не проста
послідовність подій. Та це була дуже низька ціна за
втечу з пастки кругової аргументації, що тримала
мене в полоні понад чверть століття. Підставивши
“події” замість реальності, мені пощастило обернути
рефлективність на придатну до вжитку концепцію.
Використовуючи фінансові ринки як лабораторію, я
спромігся довести її корисність. Це стало визначним
здобутком, надто у віці, коли людині потрібні
придатні до вжитку концепції та позитивні
результати [C.136].

СКЛАДНІ СИСТЕМИ
... До виникнення теорії хаосу природничі науки
дотримувались аналітичного підходу: вони прагнули
виділити явище й відкрити загальні правила, за
допомогою яких можна було б пояснювати та
передбачати їх, незалежно від часу, а явище, у свою
чергу, підтверджувало б правило. Це означає, що ті
самі правила можна використати як для пояснення,
так і для передбачення, а та обставина, що вони не
залежні від часу, у свою чергу, підтверджувало б
правило. Це дозволяє випробувати їх. Як показав
Карл Поппер, наукові закони не можна
проголошувати чинними; але перевірка дозволяє їм
вводити нас в оману, адже наукові закони, що
витримали перевірку здобувають авторитет, якого
інакше неможливо було б домогтися.
Мета теорії хаосу — підірвати їхній авторитет. Вона
розглядає складні явища, які годі визначити за
допомогою законів, що діють незалежно від часу.
Вони відбуваються на шляху, з якого немає вороття

і де навіть найменше відхилення нескінченно
збільшується з плином часу. Експерименти не
можна повторити, а наслідки неможливо
передбачити. Не дивно, що науковий істеблішмент
відчув загрозу! Залишається фактом, що теорія
хаосу змогла пролити світло на багато явищ, таких
як погода, що раніше довели свою незбагненність
для наукового дослідження, і зробила більш
прийнятною ідею невизначеного всесвіту, в якому
події відбуваються на єдиному в своєму роді шляху,
з якого нема вороття.
Я вважаю, що в людських діяннях присутній
елемент невизначеності, якого немає в хаотичних
природних явищах, подібних до погоди. Як сказав
Марк Твен, усі говорять про погоду, але ніхто
нічого з нею не робить. З людськими справами все
інакше. Думки людей впливають на те, що
відбувається. Втім, те, що трапляється, не визначає
думки людей, а думки не визначають реальних
явищ. Це робить хід подій невизначеним у
глибшому смислі, ніж у випадку природних явищ.
Це положення, певно, буде легше прийняти тепер,
коли теорія хаосу забезпечила метод вивчення явищ,
важких для визначення, подібно до погоди [C.137�
138].

МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДНА СИСТЕМА
... Поєднуючи закони (математики — Ред.) зі
всесвітом, якого вони стосуються, Геделю
пощастило довести не лише те, що кількість законів
нескінченна, але також те, що вона перевищує
кількість законів, доступних нам, оскільки є закони
про закони ad infinitum, а кількість законів, які треба
знати зростає з поступом нашого знання. Такий
самий хід міркувань можна застосувати до
реальності [C.140].
... Мислення та реальність не можуть бути
тотожними.
... Реальність вже не є даною. Вона формується в
той самий спосіб, що й думки учасників: що
складніше мислення, то складнішою стає реальність.
Але мислення ніколи не зрівняється з реальністю:
реальність завжди багатша за наше розуміння.
Мислення взаємодіє з подіями, але воно також
взаємодіє з мисленням інших людей, і є події, про
які люди зовсім не думають. Реальність має
здатність дивувати, а мислення має здатність
створювати. Саме це і є характерними рисами
відкритої діалогової системи, що зветься реальністю.
Говорячи про реальність, ми схильні думати про
зовнішній світ. А втім, щойно зроблені мною
зауваження стосуються мислячих учасників навіть
більшою мірою, ніж зовнішнього світу. Існує
розходження між тим, якими люди є насправді, й
тим, якими вони уявляють себе; є також
двосторонній рефлективний зв’язок між образом та
реальністю, ще міцніший ніж у зовнішньому світі,
оскільки йому не потрібне посередництво зовнішньої
події, щоб мислення впливало на предмет розгляду.
Якщо метод Геделя обернути всередину, то
концепція власної особи може перетворитись на
складну систему, складність котрої суперничатиме із
складністю зовнішнього світу. Зосереджене на
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власній персоні людське мислення може бути легко
скероване всередину, ставлячи під загрозу
спілкування людини із зовнішнім світом. Я знаю,
про що говорю. 
Цікаво, що цілковите самозречення,
трансцендентальна медитація може призвести до
аналогічних наслідків.

Картина реальності, що постає при цьому,
кардинально відрізняється від знаної нам. Західна
філософська та наукова традиція привела нас до
розгляду двох площин, одна з яких називається
реальністю, а друга — знанням: вони паралельні
між собою, подібно до Евклідових прямих, що
перетинаються лише в нескінченності. У новому
всесвіті Геделя ані реальність, ані розуміння не
можна розглядати як пласкі поверхні. Вони
стикаються між собою, і в місцях зіткнень
відкривають нові виміри,
кожен з яких потенційно може
сягати в нескінченність.

Такий спосіб мислення про
реальність та мислення про
думку вразив мене з
апокаліптичною силою. Він міг
не справити такого враження
на інших тому, що, з одного
боку, ці прийоми вже були
відомі і використовувалися в
багатьох подібних аргументах;
а з другого, сам по собі цей
аргумент настільки
абстрактний, що його
важливість можна одразу не
помітити [C.140�142].

УУппеерреедджжеенннняя  ууччаассннииккаа

... Розуміння учасниками
ситуації, в якій вони беруть
участь, обов’язково
недосконале або упереджене, і
хибність мислення учасників відіграє вирішальну
роль у формуванні ходу подій. Існують невизначені
відносини між мисленням та реальністю, в яких
реальність не визначає погляди учасників, а погляди
учасників не визначають реальність.

Як не дивно, таку точку зору поділяють далеко не
всі. Навпаки, більшість наукових теорій, що
розглядають людину та її середовище, зумисно
виключають з поля зору недосконале розуміння
учасників. Класична економічна теорія, приміром,
приймає досконале знання без доказів, а
марксистська доктрина, що міцно вкоренилася в
дев’ятнадцятому сторіччі, прагнула провістити
майбутній хід історії, засновуючись на суворо
об’єктивних міркуваннях.

... Людська свідомість недосить витончена, щоб
упоратись із всесвітом, побудованим на принципі
нескінченних регресій та рекурсивних петель.
Скільки, включно зі мною, людей насправді
розуміють числа Геделя? Проминуло дуже багато
часу, перш ніж числа Геделя було відкрито, а тепер,
мабуть уперше, зроблено спробу застосувати їх до
людських обставин. Та яка ж ця спроба невпевнена

й боязка!

ВІДКРИТЕ ТА ЗАКРИТЕ СУСПІЛЬСТВА
... За відсутності змін, свідомості доводиться мати
справу лише з однією сукупністію обставин: тією,
яка існує на даний момент часу. Те, що було досі, й
те, що відбудеться потім, — тотожні тому, що існує
нині. Минуле, сучасне та майбутнє створюють
єдність, а ціла низка ймовірностей зводиться до
одного конкретного випадку: речі такі, які вони є,
тому що вони не можуть бути іншими. Такий
принцип надзвичайно спрощує завдання мислення;
свідомості потрібно оперувати лише конкретними
відомостями, а всякого ускладнення, що постає
через використання абстракцій, можна уникнути. Я
назву це традиційним способом мислення.

Тепер давайте розглянемо мінливий світ. Тут
людині треба навчитися
думати не лише про речі,
якими вони є, але також
якими були та якими можуть
стати. Отоді братиметься до
уваги не лише сучасне, а й
нескінченна низка
ймовірностей. Як же
скоротити її до зручних
розмірів? Тільки шляхом
упровадження узагальнень,
класифікації на види та
інших абстракцій. Стосовно
узагальнень, то що
загальнішими вони будуть,
то більше спрощуватимуть
питання. Світ найкраще
уявляти як загальне
рівняння, де сучасне
представлене особливим
набором констант.
Змінивши константи, те
саме рівняння можна

застосувати до всіх минулих та майбутніх
ситуацій. Працюючи із загальними рівняннями
такого роду, слід бути готовим прийняти будь�який
набір констант, що узгоджуються з ними. Інакше
кажучи, слід вважати можливим усе, поки не буде
доведено, що воно неможливе. Я назву такий
спосіб мислення критичним.
Традиційний та критичний способи мислення
засновані на двох діаметрально протилежних
принципах, проте кожен являє собою внутрішньо
послідовну ідею реальності, Як таке може бути?
Лише шляхом спотворення погляду. Втім,
спотворення не обов’язково буде таким значним, як
при застосуванні до тотожного набору обставин,
оскільки, відповідно до теорії рефлективності,
обставини неминуче зазнають впливу панівного
способу мислення. Традиційний спосіб мислення
асоціюється з тим, що я назвав би органічним
суспільством, а критичний спосіб — з “відкритим”
суспільством. Це дає відправну точку для
теоретичної моделі, яку я прагну створити [C.154].

ТРАДИЦІЙНИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ
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... На щастя, світ можна пояснити й не звертаючись
до казуальних законів.
... Традиційний спосіб мислення безсилий
розрізнити думки та реальність, правду і фальш,
соціальні і природні закони. Якщо ми пошукаємо
далі, то виявимо інші прогалини. Приміром,
традиційний спосіб мислення дуже невиразний у
питаннях часу: минуле, сучасне та майбутнє
прагнуть розчинитися одне в одному. Ми без таких
категорій ніяк не можем обійтись. Судячи про
традиційний спосіб мислення зі своєї зручної
позиції, ми вважаємо його абсолютно неадекватним.
Утім це не так за умов, у яких він переважає.
Скажімо, в суспільстві, що живе згідно з усними
переказами, він чудово справляється зі своїми
функціями: в ньому міститься вся потрібна
конкретна інформація і водночас нема зайвих
ускладнень. Він дозволяє мати справу з
найпростішим можливим світом у найпростіший
можливий спосіб. Його головна слабкість криється
не в браку гостроти, а в тій обставині, що конкретна
інформація, яка міститься в ньому, є гіршої якості,
ніж та, яку можна здобути в інший спосіб [C.157�
158].

КРИТИЧНИЙ СПОСІБ МИСЛЕННЯ
Поки люди вважають світ незмінним, вони можуть
спати спокійно, з певністю в тому, що їхній погляд
на світ — єдино правильний. Традиція, хоч би якою
далекою вона була від дійсності, забезпечує
орієнтири, й мислення ніколи не виходить за межі
розгляду конкретних ситуацій.
Однак у мінливому світі теперішнє не повторює по�
рабському минуле. Замість визначеного традицією
шляху, перед людьми постає нескінченна низка
можливостей. Щоб запровадити певний порядок у
всесвіті й уникнути безладу, вони змушені вдаватися
до спрощень, узагальнень, абстракцій, казуальних
законів та всяких різновидів інших мислимих
допоміжних засобів.
Процеси мислення не лише допомагають розв’язати
проблеми; вони створюють свої власні. Абстракції
відкривають реальність до різних інтерпретацій.
Оскільки вони є лиш аспектами дійсності, одна
інтерпретація не виключає решту: кожна ситуація
має стільки аспектів, скільки в ній відкриває розум.
Якби цю рису абстрактного мислення до кінця
збагнути, то абстракції створювали б менше
проблем. Люди усвідомили б, що вони мають справу
із спрощеним образом ситуації, а не власне
ситуацією [C.162�163].
ККррииттииччнниийй  ппррооццеесс

Вибір між альтернативами можна розглядати як
ключову функцію критичного способу мислення. Як
же це здійснюється?

... Люди далеко не завжди роблять правильний
вибір, і навіть якщо їм пощастить вгадати, то й тоді
не всі вважатимуть його правильним. До того ж,
правильний вибір являє собою лише кращу з
наявних альтернатив, а не найкраще з можливих
рішень. Будь�якої миті можуть з’явитися нові ідеї та
тлумачення. Вони так само неминуче матимуть вади
й від них відмовляються, коли вади стануть

очевидними. Не існує остаточної відповіді, є лише
можливість поступового наближення до неї. Звідси
випливає, що вибір між альтернативами — це
радше безперервний процес критичного
дослідження, ніж механічне застосування усталених
правил.

Я говорю про “критичний спосіб мислення” саме
для того, щоб наголосити на цих положеннях. Але
не слід думати, що у змінюваному світі всі мають
широкий кругозір. Люди можуть вперто обстоювати
певну точку зору, але при цьому вони не можуть
принаймні не знати про існування альтернатив.
Традиційний спосіб мислення приймає пояснення
некритично, натомість у змінюваному суспільстві
ніхто не скаже: “речі ось такі, а отже не можуть
бути іншими”. Люди повинні обстоювати свої
погляди за допомогою аргументів. Інакше вони
нікого, крім себе, не переконають, а беззастережна
віра в ідею, котру всі інші відкидають, — ознака
божевілля. Навіть той, хто вірить у те, що має
остаточну відповідь, змушений брати до уваги
можливі заперечення і захищатися від критики.

Критичний спосіб мислення — це більше, ніж
становлення; це головна умова. Він оцінює
ситуацію, яка надається до різних тлумачень, бо
кожен прагне домогтися визнання ідеї, в котру
вірить. Якщо традиційний спосіб мислення являє
собою інтелектуальну монополію, то критичний
спосіб можна охарактеризувати як інтелектуальну
конкуренцію. Ця конкуренція переважає,
незалежно від ставлення окремих осіб чи
філософських шкіл. Певні конкурентні ідеї є
розвідками, а тому сприймають критику; інші —
догматичні й заперечують протидію. Сподіватись на
те, що всяке мислення буде критичним, можна лише
за умови цілковитої раціональності людей, що
суперечить нашій головній передумові 
[C.164�165].

Післямова
... Видається парадоксом, що головний урок з
колапсу радянської системи стосується природи
відкритого суспільства, але насправді це не так.
Брак передбачливості в Сполучених Штатах і
Великобританії, про що я згадував раніше, можна
безпосередньо віднести до нерозуміння ринкової
економіки. Сучасний варіант невтручання вимагає,
щоб дбання про свої інтереси приводило до
оптимального розподілу ресурсів. Ми вже знаємо,
що особистих інтересів замало. Мусимо створити
систему, яка була б вищою суто особистих інтересів
[C.214]. 
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У заголовок статті навмисно винесено
справжнє ім’я людини, яка увійшла в історію
науки як Юрій Kондратюк. І зроблено це то�
му, що характер, життєві переконання неор�
динарного вченого в основному сформували�
ся в його дитячі та юнацькі роки.

Лише перші 5�6 років, і тільки в години, ко�
ли відступала невиліковна хвороба матері, він
міг відчути її любов, стати уважним слухачем
вигаданих нею історій про неймовірні
космічні подорожі, про позаземні світи,
цивілізації.

Батько з’являвся дома рідко і бував недов�
го. Намагався закінчити свою освіту за кордо�
ном, у північній столиці, змінював профіль
учбових закладів. Але коли він бував з сином,
то розповідав йому про новини науки, досяг�
нення механіки. Помер він, коли Олександру
виповнилося 13 років.

Хлопчик ріс у сім’ї полтавських
медиків — у родині рідної бабусі
Kатерини Kирилівни та нерід�
ного діда Акима Микитовича
Даценка, який його гаряче
любив. Саме тут, у флігелі
будинку № 4, що на Сре�
тенській вулиці, він і наро�
дився 21(9) червня 1897 р.

Нерідко, стоячи разом із
матір’ю на схилі міського
плато, Сашко милувався чу�
довою картиною, яка від�
кривалася на монастирську
гору та старовинний мона�
стир, що вінчав її. Говорять,
цей краєвид, особливо в сутін�
ках, викликає незвичайне почут�
тя польоту. Можливо, саме воно
та космічні казки матері зіграли
пізніше свою роль у науковій орієнтації
майбутнього вченого.

У раньому дитинстві Сашко засвоїв
іноземні мови — німецької навчила бабуся,
французької — мати. Тоді ж він проявив явну
схильність до технічної творчості, із задово�
ленням працював з механізмами, намагався
створити свої. Інколи вдавалося...

У віці 5�6 років навчився досить швидко
читати. Бібліотека діда відкрила йому світ
книг. Уяву хлопчика захопили чудові історії
про тварин Ернеста Сетон�Томпсона з ав�
торськими малюнками на широких полях
сторінок, пригодницькі романи Майн Ріда,
капітана Марієтта, Фенімора Kупера, захопи�
ла “Пісня про Гайавату” Г.Логфелло в пере�
кладі І.Буніна. Однак захоплення читанням
не заважало Сашкові бути одним із організа�
торів бурхливих часом ігор з однолітками.
Нудьгувати не було коли, хоч в той час не іс�
нувало ще ні радіо, ні телебачення.

На початку століття хлопчиків зараховува�
ли в навчальні заклади, як правило, в дев’яти�
літньому віці. У 1906 році в Полтаві була ли�
ше одна чоловіча гімназія, яка готувала своїх

вихованців головним чином до вступу на гу�
манітарні факультети університетів. Але
закінчувалось обладнання і 2�ї чоловічої
“Дворянської” гімназії,  де планувалось
серйозне вивчення точних наук.

Вирішили почекати з гімназією, тим біль�
ше, що там переважали “особливі стосунки”,
які грунтувалися на принизливому підкорен�
ні молодших гімназистів старшим — щось
схоже на сучасну “дідівщину”. І Сашка на�
вряд чи минула б така доля, тим більше, що
його мати знаходилась у психіатрічній лікар�
ні, а батько — в далекому Петербурзі (“син
божевільної” та “вічного студента”), та й на�
лежав він далеко не до привілейованого про�
шарку, покровителя�старшокласника у нього
не було, а характер мав непокірливий.

Перші класи гімназії Сашкові Шаргею
замінила знайома сім’ї Даценко — Kа�

терина Феліксівна Своєхотова. Не
один Сашко навчався у неї. І

хлопці від душі любили настав�
ницю, яка підкорила їх так�

товністю і знаннями. Вона
цікаво викладала учням ос�
нови природничих, точних
наук; про далекі країни роз�
повідала так, ніби сама по�
бувала там; дохідливо
роз’яснювала основи кос�
мографії. Вона давала
хлопцям книжки із своєї
великої бібліотеки для того,
щоб вони потім переказува�

ли зміст прочитаного і дава�
ли йому свою оцінку.
У Своєхотових Сашко по�

знайомився, а потім і захопився
науково�популярною літературою,

брошурами і книгами “масових” ви�
давництв Н.А.Рубакіна, П.П.Сойкіна,

книгами серії “Життя видатних людей”, яку
видавав Ф.Ф.Павленко. У 1910 році, коли
помер батько, вирішили питання про подаль�
ше Сашкове навчання. Ще у 1907 році від�
крилася 2�а чоловіча гімназія. Умови прийо�
му до неї були пом’якшені: сюди мали змогу
вступити представники усіх прошарків та
віросповідань, окрім іудейського.

І змужнілий, високого зросту, добре підго�
товлений Сашко був зарахований до третього
класу гімназії. Тут були природничо�історич�
ний, географічний і фізичний кабінети, три
бібліотеки (для вчителів, учнів та бібліотека
підручників і посібників), гімназичний та
рекреаційний зали, світлі класи з доброю
вентиляцією, своя електростанція (на почат�
ку століття це було дуже важливо) і, найго�
ловніше, ретельно підібраний склад викла�
дачів, більшість яких — молоді випускники
університетів. Математики О.В.Платонов,
Д.А.Редько, історик А.Ф.Чумаков, учитель
стародавніх мов В.А.Угнивенко проводили
уроки так цікаво, що дзвоник на перерву
зовсім не втішав хлопців. Авторитетом у

“Розрахована на початку
сторіччя (!) полтавським
гімназистом (!)
траєкторія польоту на
Місяць увійшла до історії
як “траса Кондратюка”.

Його ж ідеї скафандра,
управління космічними
апаратами за допомогою
гіроскопів, конструкції й
розміщення крісла
космонавта, висновки про
те, що найкращим
засобом посадки на
Місяць є відділення
посадочного апарата від
основного корабля, та
багато інших
підтвердилися
практичною
космонавтикою”.

À.Â. Äàöåíêî “ß ïîëå÷ó
òóäà...” Äîêóì.ïîâåñòü.
— Õ.: Ïðàïîð, 1995. —
271 ñ.

Àíàòîë³é
Âîëîäèìèðîâè÷ Äàöåíêî

— äâîþð³äíèé áðàò ³
á³îãðàô Î. Øàðãåÿ, â
ìèíóëîìó âèêëàäà÷
â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíî¿
àêàäåì³¿ ³ì. Æóêîâñüêîãî

Íà ôîòîãðàô³¿:

Îëåêñàíäð Øàðãåé
âèïóñêíèê ã³ìíàç³¿
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До сторіччя вченого

ФЕНОМЕН ОЛЕKСАНДРА ШАРГЕЯ (1897 — 1942 рр.)

А.В. Даценко
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гімназистів користувався георгієвський кава�
лер, офіцер Ф.І.Доненко, який навчав їх
військовій справі.

Тричі на тиждень, у позаурочний час, про�
водилась півторигодинна самостійна робота з
фізики. Грунтовну гуманітарну підготовку
гімназисти одержували на уроках словесника
А.А.Синицина та історика А.Ф.Чумакова. У
шостому, сьомому та випускному восьмому
класах юнаки знайомились із пропедевтикою
(вступними курсами) філософії та логіки.

У звіті за 1911�1912 навчальний рік началь�
ник гімназії Н.А.Синицин відмітив, що вчи�
телі намагались виявити та розвинути схиль�
ності кожного гімназиста до тієї чи іншої
справи, науки, і навів слова відомого тоді пе�
дагога Рудольфа Гільдебрандта: “Для учня,
який хоч один раз самостійно відкрив що�не�
будь нове, ця знайдена ним істина у сто разів
дорожча від того, що дає вчитель для заучу�
вання напам’ять”, — як один із принципів 2�ї
Полтавської гімназії.

Необхідно визнати, що Олександру Шар�
гею дуже поталанило із створенням міцного
фундаменту знань. Після ознайомлення з ро�
маном Kелермана “Тунель” він на все життя
загорівся прагненням відкрити людству шлях
за межі земного тяжіння. Не без допомоги
гімназичних наставників Олександр засвоїв
необхідні для справжньої наукової роботи
розділи вищої математики, фізики, хімії, тео�
ретичної механіки. Родичі та вчителі гімназії
допомогли талановитому юнакові своїми ре�
комендаціями, серйозним ставленням до його
захоплень: освоєння ново�
го приносило йому ра�
дість, а свої розробки на
цьому грунті — почуття
нехай і маленької, але пе�
ремоги.

Він не розповідав про
предмет своїх досліджень,
хоча й був автором науко�
вої праці, яку розпочав ще
полтавським гімназистом
6�го класу в 1914 році і
закінчив навесні 1917 ро�
ку курсантом петроградсь�
кої школи прапорщиків. У
шкільних зошитах (усього
заповнено олівцем 104
сторінки) він зумів вису�
нути та обгрунтувати про�
позиції справді піонерські,
які роблять його перший
полтавсько�петроградсь�
кий рукопис, всупереч
деяким “цінителям” твор�
чості Шаргея�Kондратюка, серйозною науко�
вою працею, нехай і не систематизованою,
зовнішньо недостатньо вмотивованою.

Чи можна вважати несерйозною працю, де
поруч із висунутими до нього (але йому
невідомими) ідеями він зумів обгрунтувати
думки, які були впроваджені в життя через
півстоліття?

І це він встиг зробити раніше від інших
фундаторів космонавтики, для яких розробка
теорії була єдиною, по суті, справою життя,
таких, як K.Е.Ціолковський (1857�1935),
Ф.А.Цандер (1887�1933), Р.Х.Годдард (1882�
1945), Р.А.Ш.Есно�Пельтрі (1881�1957),
Г.Оберт (1882�1989).

Його проекти — використання посадочно�
злітного модуля, який відокремлюється від
космічного корабля, що залишається на нав�
колопланетній (навколомісячній) орбіті, для
виходу людини на поверхню великих, з по�
тужним гравітаційним полем, небесних тіл;
ідея багатоступеневої ракети (на 10 років
раніше від Ціолковського) та вертикального

(на початковій ділянці траєкторії) її підйому;
створення міжпланетних орбітальних баз —
своєрідних “причалів”, де є все необхідне для
тих, хто або стартує в далекий космічний
рейс, або повертається з нього, та викори�
стання для забезпечення баз усім необхідним
ракетно�артилерійських систем; автомати�
зація стабілізації польоту та управління
космічним кораблем.

Історія науки не знає такого прикладу, ко�
ли б юнак, майже хлопчик, зробив такий ве�
ликий внесок у науку.

У 1916 році Олександр Шаргей закінчив
гімназію. Був нагороджений срібною медал�
лю “за відмінні успіхи в науках, особливо ж у
фізико�математичних”. Намагався продовжи�
ти освіту в Петроградському політехнічному
інституті, але байдужість, недбайливість лю�
дей, від яких залежала доля молодого вчено�
го, призвели до того, що життя його перетво�
рилось на ланцюг несподіваних ускладнень
та прикростей.

Не дивлячись на все це, Олександр Шаргей
(свої листи родичам він до кінця підписував
“Саша”) — Юрій Kондратюк (під цим іменем
він увійшов у велику науку) зумів у 1918�
1919 рр. створити свій другий, київський, ба�
гатоплановий рукопис “Тим, хто буде читати,
щоб будувати”, а в наступні роки підготувати і
в 1929 році в Новосибірську видати за свій ра�
хунок книгу “Завоювання міжпланетних про�
сторів”, яка, за словами відомого вченого В.П.
Ветчинкіна, “...безумовно, являє собою най�

більш повне дослідження
міжпланетних подорожей
з усіх, написаних у росій�
ській та зарубіжній літера�
турі до останнього часу...
Kнига буде служити довід�
ником для всіх, хто зай�
мається питаннями ракет�
них польотів”.

У цих своїх роботах,
крім поглибленої розроб�
ки пропозицій, які були в
першому, гімназичному
рукописі, про який уже
розповідалось, Ю.В.Kонд�
ратюк виклав своє раціо�
нальне рішення проблеми
енергетично найбільш ви�
гідних траєкторій косміч�
ного польоту; запропону�
вав варіанти використан�
ня опору атмосфери не�
бесних тіл для гальмуван�
ня корабля під час спуску

на їх поверхню, детально розглянув питання
про необхідне співвідношення мас основних
складових частин космічного літального апа�
рату; запропонував боро�водневі та інші
хімічні сполуки як компоненти ракетного
пального, розробив багато конструктивних
рішень різних частин космічного корабля, по�
рекомендував його теплозахист за допомогою
багатошарового ізоляційного щита, роздільну
відправку на орбітальні бази людей та ван�
тажів; використання сонячної енергії для по�
треб корабля і на Землі та багато іншого.

Необхідно відзначити, що основні дослід�
ження на космічну тематику були проведені
Юрієм Васильовичем в Україні.

Прагнення до нестандартного вирішення
глобальних, націлених у майбутнє завдань,
блискуча різноманітна самоосвіта, дивовиж�
на працездатність сформували з людини не�
легкої долі вченого із світовим ім’ям. Хоча
визнання він одержав лише через багато
років після своєї смерті. 

ДВА ПАМЯТНИKА 
НА ПОЛТАВЩИ�
НЕ

Преисполненный неудер0
жимым порывом к звездам
образ Юрия Kондратюка
будет увековечен на его
родной полтавской земле
сразу в двух памятниках.

Один из них будет уста0
новлен в Полтаве, где юный
Александр Шаргей, кото0
рый впоследствии вошел в
историю космонавтики под
именем Юрия Kондратюка,
еще в годы учебы в местной
гимназии сделал записи в
своей известной нынче во
всем мире рукописи с под0
робными схемами полета
космического аппарата, ис0
пользованными через много
лет американцами в про0
грамме “Аполлон”. Второй
памятник уже сооружен в
городе Kомсомольске, кото0
рого хоть и не было при
жизни славного земляка, од0
нако он с не меньшим пие0
тетом склоняется перед его
удивительным наследием,
пророческим предвидением
развития современной кос0
монавтики. Оба монумента
будут открыты 21 июня
1997 года в рамках перво0
очередных мероприятий об0
щегосударственной про0
граммы празднования 1000
летия со дня рождения вы0
дающегося украинского уче0
ного0изобретателя, пионе0
ра создания космической ра0
кетной техники.

До этого года не только на
Полтавщине, но практиче0
ски во всей Украине Юрию
Kондратюку не был уста0
новлен ни один памятник.
Возможно, это объясняется
не слишком благосклонным
отношением к ученому
власть имущих бывшего то0
талитарного режима, кото0
рый не мог простить Юрию
Васильевичу так называе0
мой идеологической неопре0
деленности. Еще в 300е годы
против него было сфальси0
фицировано беспрецедент0
ное уголовное дело с таким
вот главным обвинением:
“Практическое выполнение
действий, планируемых пре0
ступной организацией при
строительстве элеваторов”.

За границей имя Юрия
Kондратюка увековечено в
нескольких достопримеча0
тельных местах, в частно0
сти, на мысе Kанаверал в
США, где в честь украин0
ского гения возвышается
оригинальное памятное со0
оружение.
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21 червня 1997 року — 100 років
від дня народження автора 

ідеї�проекту польоту на Місяць



СИТУАЦІЯ
Глобальні зміни в усіх сферах життя, що

їх переживає Україна на п’ятому році своєї
державної незалежності, владно ставлять на
порядок денний питання про роль і місце
науки, про адекватність реформ у цій винят�
ково важливій сфері. Адже великий науко�
вий та інтелектуальний потенціал, що ми
маємо, реалізується в сучасних умовах най�
меншою мірою.

В області 28 наукових організацій, серед
яких — 11 самостійних науково�дослідних
установ та 2 конструкторські організації, 6
науково�дослідних та конструкторських
підрозділів на промислових підприємствах,
3 організації галузі “Наука і наукове обслу�
говування”, 6 вищих навчальних закладів.

У цілому в галузі зайнято близько трьох
тисяч науковців. В їх складі 145 докторів та
понад тисячу кандидатів наук. Чисельність
фахівців, які виконують науково�дослідні,
проектно�конструкторські і технологічні ро�
боти, з урахуванням сумісників становить
2,5 тисячі чоловік.

Наука Полтавщини має славну історію,
вагомі здобутки, всесвітньо відомі наукові
школи, міцні традиційні зв’язки з вироб�
ництвом.

Однак, за останні роки з різних причин у
сфері науки багато втрачено. Потрібно
відзначити, що в області ці втрати не такі
відчутні, як у державі. В цілому, якщо
кількість зайнятих у науково�технічній га�
лузі по Україні скоротилася більш ніж у 2
рази, а науковців — більш як на третину, то
по області загальна кількість зменшилася
лише на 21,5 відсотка, а докторів і канди�
датів наук — навіть дещо збільшилась.

І все ж загальне технологічне відставання
основних галузей промисловості і
сільського господарства поглиблюється,
їхня продукція все більше стає неконкурен�
тоспроможною. Відбувається не тільки ско�
рочення наукомістких виробництв, але й
зменшення частини освоєння прогресивних
науково�технічних розробок. По Україні
порівняно з 1991 роком кількість винаходів
скоротилося майже втричі. Kількість ство�
рюваних дослідних зразків нової техніки
щорічно знижується в середньому майже на
400 одиниць, а у виробництво їх пере�
дається тільки третина.

Не забезпечується випереджальний розви�
ток науки і техніки, найновіші технології та
технічні ідеї не знаходять практичної ре�
алізації. Невиправдано використовуються
закордонні техніко�технологічні рішення,
тим часом як чудові вітчизняні розробки, що
забезпечують конкурентоспроможність
техніки і технології на світовому рівні, не ос�
воюються.

Так, у Kременчуці функціонує державний
Український науково�дослідний інститут
вагонобудування — головна науково�
дослідна організація України з питань паса�
жирського та вантажного вагонобудування.

Інститут розробляв комплексну цільову
науково�технічну програму “Розвиток
залізничного транспорту України”. Передба�
чалося створення 31 виду нових транспорт�
них засобів, призначених як для потреб
залізниць України, так і для експортних по�
ставок у близьке зарубіжжя та на заміщення
імпортних поставок із�за кордону.
Очікувалося, що виконання цих робіт дозво�
лить отримати економію тільки електрое�
нергії — 7310 тис.квт/год.

Але з 1995 року фінансування програми
майже повністю припинено. Тому на сьо�
годні із 325 працівників залишилось менше
58, серед яких 1 доктор технічних наук і 3
кандидати.

Відсутність підтримки з боку держави мо�
же призвести до повної ліквідації єдиного в
Україні такого науково�дослідного закладу.

Аналогічні умови склались у відкритому
акціонерному товаристві “НДІемальхім�
маш”, що в Полтаві, та в ряді інших науко�
вих, науково�технічних, дослідних, конст�
рукторських установ. Тяжке фінансове ста�
новище замовників, високі податки, непере�
дбаченість зростання вартості енергоносіїв,
матеріалів, сировини, митний прес гальму�
ють виконання важливих науково�
технічних розробок, ускладнюють
міжнародне співробітництво.

Науково�технічна діяльність організацій�
но не поєднується з системою економічних
процесів. У цій справі панує хаос і невизна�
ченість.

Сьогодні вже ніхто не бере під сумнів, що
структурна перебудова виробництва — ос�
нова підвищення його конкурентоспромож�
ності. І без науки, без розробки нових тех�
нологій тут не обійтись.

Саме за такої ситуації особливо приємно
констатувати, що на Полтавщині уже є при�
клади впровадження принципово нових
підходів щодо вирішення наявних проблем
у складних умовах перехідного періоду.

У рамках обласної програми диверсифікації
виробництва завдяки новітнім розробкам
науковців, конструкторів, винахідників
підприємствами області освоєно цілий ряд
технічно складних виробів.

Насамперед це 8�тонний автомобіль
KрАЗ�5444, чотири види автомобілів
спеціального призначення на базі
мікроавтобуса “Сула”, комплекти шляхових
будівельних машин для асфальтового по�
криття, автогрейдери з поворотною рам�

ВІД РЕДАKЦІЇ

Вітчизняна наука в
умовах економічної кризи
знаходиться на межі ви�
живання.

Про це йшла мова 15 бе�
резня цього року на нараді
обласної держадміністра�
ції, у якій взяли участь
науковці Полтавщини,
представники місцевих
органів влади, керівники
промислових підприємств
та сільськогосподарських
організацій.

З доповіддю виступив
заступник голови облдер�
жадміністрації Петро
Шемет. Гадаємо, що ос�
новні тези доповіді ста�
новитимуть великий
інтерес для читачів на�
шого журналу.

Вважаємо, що в сучасних
умовах вищим навчальним
закладам і науково�дослід�
ним установам потрібно
дбати про співробіт�
ництво з питань підготов�
ки наукової зміни. На жаль,
для науково�технічної га�
лузі області це ще відкрите
питання. Маємо на увазі
передусім західний досвід,
коли науковці прагнуть
викликати інтерес у шко�
лярів до проблем, над яки�
ми вони працюють. Для
цього організовується
практика школярів у нау�
кових установах, де облад�
нуються спеціальні пока�
зові майданчики своїх ек�
спериментальних моделей,
які учні можуть випробу�
вати. Науковці також по�
пуляризують свої пошуки в
спеціальних виданнях для
молоді.

Редакція сподівається,
що ця проблема знайде
відгук у вчених Полтав�
щини, і вони розкажуть
про свою роботу на
сторінках журналу. Це
буде цікаво і вчителям, і
учням.

Тож запрошуємо нау�
кові колективи області до
співпраці.
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кою, електронне обладнання для банківських операцій,
інша продукція промислового та побутового призначення.

Це яскраві приклади вмілого використання наукового по�
тенціалу в сучасних умовах.

Однак, в області різко впала інноваційна активність
підприємств. За останні роки обсяг інвестицій у виробниц�
тво скоротився в декілька разів, а інноваційну діяльність
виробників зведено практично до нуля.

Умови для надходження інвестицій у сфері ма�
теріального виробництва може створити, по�перше, при�
скорення процесу приватизації шляхом випуску цінних па�
перів та їх реалізації на фондовому ринку.

По�друге, для інвестування виробництва за рахунок дов�
гострокових кредитів та позичок комерційних банків і кре�
дитних установ необхідна застава власного майна
підприємств, оскільки закордонні інвестори не бажають
мати справу з державними підприємствами.

Ринок, конкуренція змусять товаровиробника впровад�
жувати нову техніку, технології, що забезпечать високу
якість продукції. А для цього потрібні наукові дослідження
і розробки.

Прикладом може бути відкрите акціонерне товариство
“Полтавський турбомеханічний завод”, яке працює сьо�
годні досить стабільно. За останні три роки тут втричі
збільшилась номенклатура продукції. Kонцепцією розвит�
ку компресоробудування, розробленою на заводі, передба�
чається за короткий час освоєння понад двох десятків най�
менувань компресорної техніки.

Kрім того, на підприємстві велика увага приділяється та�
кож розвиткові й освоєнню номенклатури запасних частин
до енергообладнання, більшість з яких в Україні не вироб�
лялася. Усе це дає заводові змогу зайняти чільне місце на
ринку країн СНД.

ОСНОВНІ ХАРАKТЕРИСТИKИ
Якими ж найсуттєвішими ознаками характеризується су�

часний стан вітчизняної науки в цілому і регіональної зок�
рема?

По�перше, поступово здійснюється процес трансфор�
мації науки з регіональної (якою вона була в складі
єдиного наукового комплексу СРСР) на самостійну
національну наукову систему.

По�друге, зміна геополітичного становища держави й ор�
ганізації Збройних Сил, конверсія військово�промислового
комплексу призвели до втрати мотивованості певних на�
прямів сьогодні досліджень, до припинення значної кількості
розробок. Kолективи, причетні до цих наукових напрямів, пе�
реживають найбільш складні часи.

По�третє, поглиблення економічної кризи та поява в цих
умовах гострих соціально�економічних проблем об’єктивно
відтіснили науку з її позицій. Внаслідок цього, як уже
відмічалося, сталося багаторазове скорочення інвестицій у
науково�технічний розвиток.

По�четверте, наукова система більше, ніж інші галузі, бу�
ла побудована на принципах централізованої і відомчої ор�
ганізації фінансування. Але сьогодні вона ще не має достат�
нього внутрішнього комерційного і кредитного потенціалу
для безболісного й ефективного переходу до ринкових
відносин. У пошуках засобів для виживання наукові ор�
ганізації нерідко змушені включатися в діяльність, що не
властива науці. Так, в пошуках заробітку навіть здаються
приміщення в оренду комерційним структурам.

ПОШУK ВИХОДУ
У нових умовах необхідно шукати нові можливості, нові

підходи і принципи функціонування різних галузей науки,
її організаційних ланок. Обласна держадміністрація вважає
за доцільне в цій ситуації керуватися принципом наступ�
ності, збереження наукових шкіл і кадрів, з тим щоб уник�
нути руйнації і безповоротних втрат.

Головне — максимально ефективно використати всі мож�
ливості держави, галузей, регіонів, громадських інституцій,
самої науки для послідовного вирішення назрілих завдань,
переходу наукових закладів і установ до нових, ринково�
економічних методів забезпечення їх діяльності і розвитку,
закласти підвалини для подальшого розвитку національної
науки як найважливішого чинника прогресу суспільства.

Першоосновою повинна стати конструктивна державна
політика у сфері науки і науково�технічної діяльності, якої,
на жаль, сьогодні ще немає. Поки що намічено лише її ос�
новні принципи. Визначено такі пріоритетні напрямки
розвитку науки:

1. Охорона навколишнього природного середовища.
2. Здоров’я людини.
3. Виробництво, переробка та збереження

сільськогосподарської продукції.
4. Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі

технології.
5. Наукові проблеми розбудови державності України.
6. Нові речовини та матеріали.
7. Перспективні інформаційні технології, прилади ком�

плексної автоматизації, системи зв’язку.
І практично з усіх цих напрямів в області ведуться нау�

кові і науково�технічні дослідження, розробки.

НАУKА ДЛЯ ОСВІТИ І KУЛЬТУРИ
Kеруючись законом України “Про освіту”, Державною

національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ століт�
тя”), загальноосвітні школи нашої держави виходять на
більш високий рівень свого розвитку. Це зумовлено, перш
за все, докорінними змінами у соціально�економічному
житті суспільства; по�друге, динамізмом, притаманним су�
часній цивілізації; по�третє, гострою потребою в таланови�
тих і компетентних, відповідальних і всебічно розвинених
національних кадрах.

Входження України в ринкові перетворення вимагає
термінових реформ в національній освітній системі. Це є
запорукою виходу з кризового стану, який нині переживає
суспільство, і своєрідною інвестицією в майбутнє країни.

Реорганізація освіти повинна передбачати зростання
соціальної ролі особистості, визнання людини, як найви�
щої цінності суспільства, мобілізацію на цій основі її
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу.

Турбота про виховання і самовиховання творчої особи�
стості учня з багатим духовним світом, інтересами і
ціннісними орієнтаціями, високим інтелектом спонукали
ряд колективів регіону до пошуку, який сприяв створенню
і розвитку навчально�виховних закладів нового типу.

Сьогодні працює значна кількість нових державних і при�
ватних типів шкіл: гімназій, ліцеїв, коледжів, авторських і
сільськогосподарських шкіл, педагогічних комплексів то�
що. Діяльність цих та інших закладів нового типу — наша
об’єктивна реальність. На Полтавщині їх кількість складає
близько восьми відсотків.

Аналіз показує, що становлення цих закладів відбуваєть�
ся на різних науково�теоретичних і практичних засадах,
рівнях та критеріях, в окремих випадках навіть суперечли�
вих.

Отже, як нова галузь освіти ці заклади потребують теоре�
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тичних узагальнень і наукового обгрунтування, тим більше,
що в них закладені великі навчально�виховні можливості.

Під середніми загальноосвітніми навчально�виховними
закладами нового типу слід розуміти альтернативні загаль�
ноосвітні школи для здібних, обдарованих і талановитих
дітей, де вони під керівництвом кваліфікованих педагогів
одержують знання понад державний стандарт. Ці заклади
формують в учнів уміння і навички науково�дослідницької
роботи. Тут відбувається їх професійне самовизначення,
становлення громадських позицій, забезпечується само�
освіта, самовиховання й саморозвиток особистості кожної
дитини.

Як було підкреслено вище, для закладів цього типу голов�
ним є освітні завдання, що сприяють розвиткові їх учнів як
інтелектуалів, то доцільно їх назвати освітньо�виховними за�
кладами нового типу. Саме цим, передусім, вони відріз�
няються від традиційних масових шкіл.

У даний час активно вивчаються загальні педагогічні та
психологічні проблеми становлення освітньо�виховних за�
кладів нового типу, досліджуються їх концептуально�мето�
дологічні засади, в тому числі — філософські аспекти. Роз�
робляються також питання організації навчання навчаль�
но�виховного процесу, умови переходу загальноосвітньої
школи у статус гімназії чи ліцею, соціально�педагогічні за�
сади становлення закладів нового типу.

Надзвичайно важливим є те, що в колі зору науковців і
практиків постійно знаходяться інноваційні технології нав�
чання і виховання в цих школах: від загально�дидактичних
проблем до конкретно�педагогічних — співтворчість педа�
гогів та учнів, семестрово�залікова форма організації нав�
чально�виховного процесу, дидактична гра як засіб
пізнавальної діяльності дітей, організація самостійної робо�
ти школярів, їх групової діяльності.

Але поряд з цим маємо багато проблем — недостатньо
сьогодні вивчені специфіка управління і керівництва нав�
чально�виховним процесом в закладах нового типу;
відсутня науково обгрунтована методика відбору дітей; по�
за належною увагою дослідників залишаються проблеми
організації педагогічного процесу, впровадження нових до�
сягнень науки і передового досвіду, організація освітньо�
виховного закладу як педагогічного комплексу. Без
розв’язання цих проблем нові типи шкіл не можуть пов�
ноцінно функціонувати і розвиватися.

Отже, накопичені педагогічною теорією і шкільною прак�
тикою знання не дають можливості розкрити спільні для
всіх типів нових навчально�виховних закладів педагогічні
умови їх успішного функціонування, недослідженими за�
лишаються загальні засади їх діяльності, не виявлені і ос�
новні фактори, що якісно відрізняють їх від традиційної за�
гальноосвітньої школи.

Своє слово тут повинні сказати науковці педагогічного
інституту та інших вищих навчальних закладів регіону.

Слід відзначити, що в педагогічному інституті сформува�
лися колективи вчених, які можна кваліфікувати як наукові
школи. Далеко за межами вузу відомі такі з них, як “Теоре�
тико�методологічні основи оновлення змісту вузівських
курсів педагогіки”, “Основи педагогічної майстерності”,
“Політика держави щодо православної церкви в Україні”,
“Історичне краєзнавство”, “Слово і його системні зв’язки в
мові і мовленні” тощо.

Щоб залучити ширші кола вчителів до наукового педа�
гогічного пошуку, ось уже третій рік обласне управління,
Інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
проводять ярмарок педагогічних технологій “Творчі схо�
динки освітян Полтавщини”.

Надбання ярмарків слід проаналізувати через призму пе�

дагогічної неології, тобто теорії про нове в педагогічних
дослідженнях і практиці, щоб з усією відповідальністю ми
могли скористатися наданим правом вибору освітньої стра�
тегії відповідно до регіональних соціально�економічних і
культурних особливостей.

Такий аналіз, сподіваємося, буде здійснено в довіднику
“Сучасні педагогічні технології”, який розробляють як ме�
тодологічну базу підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів нашої області науковці інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників.

Не стоять осторонь від наукових пошуків і культуроз�
навці. Чільне місце в цій справі посідають музеї, адже вони
— це не сховища національних реліквій, а специфічні нау�
кові установи, “транслятори” цінностей і знань народних.

Створення в Полтаві музею авіації та космонавтики,
пов’язані з цим надзвичайно важливі відкриття про таких
учених, конструкторів і спеціалістів ракетно�космічної
техніки, як Ю.В. Kондратюк, С.П.Kорольов, В.П.Глушко,
В.М.Челомей, чиєю батьківщиною була Україна, приверну�
ло увагу всього світу.

Із відкриттям Центру охорони та досліджень пам’яток ар�
хеології набула цілеспрямованого характеру науково�
дослідницька робота щодо вивчення історії Полтавщини,
зокрема пам’ятки європейського значення “Більське горо�
дище” скіфської доби.

Значною подією в культурному житті області й України
була презентація Науково�дослідного центру державного
музею — заповідника українського гончарства в смт.
Опішні, науковці якого працюють над реалізацією проекту
“Kераміка: від пізнання минулого — до передбачення
майбутнього”.

На Полтавщині чимало таких дослідницьких закладів. Це
й музей�заповідник А.С.Макаренка (тепер — музей педа�
гогіки), і меморіальні садиби класиків, і багато інших.

НАУKА ДЛЯ СІЛЬСЬKОГО ГОСПОДАРСТВА
Найстарішим науковим закладом сільськогосподарського

профілю не тільки Полтавщини, а й України є Полтавська
державна обласна сільськогосподарська станція ім. М.І.
Вавілова, яку було засновано у 1884 році.

Протягом більш ніж сторічного її існування неодноразово
змінювалася назва установи, але залишалися незмінними
функціональні завдання — наукове забезпечення ведення
сільськогосподарського виробництва в умовах недостатнь�
ого та нестійкого зволоження на чорноземних грунтах
лівобережного лісостепу України.

Науково�дослідні роботи виконуються відділами селекції,
хімізації сільськогосподарського виробництва, землеробства,
кормовиробництва, насінництва, лабораторією тваринництва
відповідно до державних науково�технічних програм “Продо�
вольство” та “Фундаментальні дослідження”, а також про�
грам “Родючість грунтів”, “Зерно”, “Kукурудза”, “Kорми і
кормовий білок”, “Олія”, “Плоди та ягоди”, “Молоко”, “Сис�
тема машин”, “Економіка і соціальні відносини в АПK” тощо.

На сучасному етапі розвитку сільськогосподарського ви�
робництва також є важливою реалізація програм “Сільсь�
когосподарська наука — полтавському селу” і “Полтавська
промисловість — полтавському селу”.

Успішно вирішувалися питання щодо розширення
посівних площ під такі високоврожайні кормові культури
виведені на станції, як сорти люцерни Полтавська, стоко�
лос Полтавський�52, сорти озимої вики Полтавська�77 та
Полтавська�25, кормових буряків Полтавський�71.

У Республіканській лабораторії сортової екології зи�
муючих культур, що знаходиться в м.Полтаві, виконано
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фундаментальні дослідження, а саме: відкрито невідому
досі в біологічній науці нову можливість управління онто�
генезом, тобто ростом і розвитком зимуючих рослин (автор
— доктор наук В.Д.Мединець), а на цій основі розроблено
оригінальну технологію догляду озимих культур в Україні,
ефективність якої, за урядовими даними, 500 млн. доларів
щороку. Невеликий науковий колектив дає віддачу, якої
достатньо, щоб фінансувати всі вищі навчальні заклади і
наукові інститути області.

Науковцями Полтавського державного сільськогоспо�
дарського інституту виведено два сорти озимої пшениці,
високоврожайні і зимостійкі Kоломак�3 і Kоломак�5, які
пройшли державне випробування і впроваджені в багатьох
районах області.

Вагомий внесок в розвиток тваринницької галузі зробле�
но науковцями інституту свинарства Української академії
аграрних наук.

Селекційні та технологічні розробки інституту значною
мірою задовольняють різноманітний попит на племінну та
товарну продукцію, вибір рецептів комбікормів та типи
приміщень як для індивідуальних, так і колективних госпо�
дарств.

Зокрема, створено нові високопродуктивні породи сви�
ней: полтавська м’ясна, українська м’ясна, а також два но�
вих типи у великій білій породі та спеціалізовану м’ясну
лінію свиней. Упровадження цих розробок у виробництво
дає змогу за однакових умов годівлі й утримання тварин
одержувати додатково на 10�15% більше поросят,
збільшити свинини майже на 10% за рахунок підвищеної
інтенсивності росту тварин.

Із 1972 року в області працює Полтавський філіал
інституту “Укрдніпром’ясомолпром” з питань упровад�
ження технологічних розробок у виробництво переробної
м’ясної і молочної продукції, за проектною документацією
якого побудовано десятки підприємств для переробки мо�
лока і м’яса. На всіх цих об’єктах застосовано безвідходну
технологію. Філіалом ведуться роботи щодо впровадження
у виробництво розробок із охорони навколишнього при�
родного середовища, раціонального використання і обліку
паливно�енергетичних ресурсів.

Незважаючи на економічні труднощі, філіалу вдалося
зберегти повноцінний колектив спеціалістів, виробничо�
технічну базу.

Однак, потрібно відзначити, що виконання намічених
програм у сфері сільського господарства і продовольства
значно ускладнюється багатьма гострими проблемами,
пов’язаними з економічною скрутою.

Надзвичайно тяжкі умови склалися у науковців філіалу
інституту землеустрою Української академії аграрних наук,
роботи яких мають виняткове значення для оздоровлення і
рекультивації земель, захисту їх від водної та вітрової
ерозії.

Значну матеріально�технічну базу наукового забезпечен�
ня харчових технологій та сучасну інформаційну систему
для виконання наукових досліджень у сфері економіки й
організації має Полтавський кооперативний інститут.
Особливої уваги заслуговує робота інституту в сучасних
умовах.

З метою активізації наукових досліджень в інституті
сформовано ряд структур, зокрема галузеві науково�
дослідні лабораторії, науково�виробничий кооператив
“Еврика”, мале підприємство “Хімсервіс”, Полтавське
відділення Академії технологічної кібернетики, спільне
підприємство “Українсько�німецький центр підприєм�
ництва “Полтава”. Ними розроблено нові високоефективні
установки, апарати, технології, що відповідають сучасним

запитам.
У зв’язку з дефіцитом енергоносіїв, суворими вимогами

до теплового захисту будівель, виникає необхідність
розв’язування будівельними, проектними й особливо нау�
ковими організаціями багатьох проблем.

Так, інститут “Полтаваагропроект”, підпорядкований
системі Міністерства сільського господарства та продо�
вольства України, спрямовує свої зусилля на здійснення
єдиної технічної політики, поліпшення якості проектно�ви�
шукувальних робіт та підвищення ефективності
капітальних вкладень в агропромислове будівництво.

Значну економію коштів і матеріалів дали, наприклад,
розробки інституту “Полтаваагропроект” з одноступінчати�
ми системами газопостачання.

НАУKА ДЛЯ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАKОЛОГІЇ
Значно зріс науковий потенціал і в інституті лікарських

рослин, що знаходиться на Лубенщині. В наші дні, коли не
вистачає вітчизняних лікарських препаратів, його значення
важко переоцінити.

Адже ліки, які вони випускають внаслідок проведених
наукових досліджень і розробок, конче потрібні людям. І
передусім — це різноманітні трав’яні збори, чаї, що ре�
алізуються за помірними цінами і мають високі лікувальні
якості. До того ж ця продукція екологічно чиста і безпечна
з погляду побічних ефектів.

Серед областей України Полтавщина — найбагатший
край за видовим складом лікарських рослин. У нашій
флорі їх нараховується біля 1200 видів. Близько 300 з них
знаходять застосування у фармакології та народній меди�
цині.

В інституті проводяться дослідження стосовно вивчення
лікарських рослин у природі і в культивуванні. Вже виве�
дено культуру та розроблено технологію вирощення понад
80 видів лікарських рослин, із яких більшу частину впро�
ваджено у виробництво.

Спеціалізоване господарство “Дружба” консорціуму
“Укрфітотерапія” та Лубенський хіміко�фармацевтичний
завод спільно налагодили випуск високоефективних
фітопрепаратів і розробляють нові рецепти.

Великий внесок у реалізацію обласної програми розвитку
фармацевтичного виробництва на період до 2000 року роб�
лять науковці Української медичної стоматологічної ака�
демії.

Після завершення науково�дослідних робіт отримано
розробки лікарського препарату антисептичної дії
“Вермілат”, препаратів для лікування захворювань
підшлункової залози, тромбофлебіту та трофічних виразок.
Є також нові розробки загартування та реабілітації дітей
молодшого віку, що часто хворіють. Одержано багато
цікавих результатів у стоматології.

НАУKА І ТЕХНІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ
Звичайно, проаналізувати роботу всіх наукових установ

області у статті неможливо. Як засвідчує аналіз, наука у нас
багатогалузева, цікава і її надбання мають величезне зна�
чення не лише для Полтавщини, а й для усієї України.

На особливу увагу заслуговує наукова діяльність Пол�
тавського технічного університету за такими напрямами,
як механізація ручних процесів у будівництві, енергоз�
берігаючі системи й споруди, екологія на виробництві то�
що.

В університеті діє відділ маркетингу, який налагоджує
зв’язки з виробництвом, доводить пропозиції до замов�
ників. Із цією метою видається Kомерційний бюлетень роз�
робок університету, який направляється на підприємства і
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в організації полтавського регіону. Розробки університету
експонувалися на Національній виставці в Kиєві.

Український науково�дослідний інститут джерел світла,
що діє в Полтаві, за три роки свого існування вдвічі
зміцнив науково�технічний потенціал, створив дослідне ви�
робництво, на якому вперше в Україні виготовляється по�
над 60 типів ламп. Інститут — головне підприємство світло�
технічної продукції в державі.

Талановиті науковці інституту розробили проекти ламп
освітлення, абсолютно нові за технологією виготовлення.
Усі вони впроваджені у виробництво на різних
підприємствах України.

Потребує удосконалення система пільгового оподаткуван�
ня підприємств усіх форм власності, наукових установ, тим�
часових творчих колективів, які займаються виготовленням
і освоєнням нової конкурентоспроможної продукції, упро�
вадженням прогресивних технологій.

Kрім того, в області діють такі наукові установи, як граві�
метрична обсерваторія Інституту геофізики ім. С.І.Суботи,
обласний центр з гідрометеорології, Полтавський комплекс�
ний науково�дослідний відділ Українського науково�дослід�
ного інституту природних газів, конструкторські бюро про�
мислових підприємств. Ми маємо в Полтаві регіональне
відділення Академії наук національного прогресу України.

ВИСНОВKИ
Наукова галузь переживає зараз чи не найскладніші часи

свого існування. Тому що за нинішніх умов, коли ще не
діють ринкові механізми самоврегулювання економіки,
усунення держави від проблем науки і техніки є передчас�
ним. Необхідно повернутися до елементів державного
управління в цій справі.

По�перше, на рівні держави повинна бути розроблена
концепція реформування і розвитку науки, її законодавча
база.

По�друге, сьогодні в регіонах України не сформовано
чіткої системи реалізації науково�технічної політики шля�
хом організації взаємодії з питань центральних і
регіональних органів виконавчої влади, поєднання
національних і регіональних інтересів.

По�третє, щоб допомогти науці пережити тяжкі часи, не�
обхідно створити механізм економічного стимулювання
впровадження науково�технічного прогресу у виробництво.

Урядом буде розроблено, а Президентом України Л.Д.
Kучмою затверджено цілий пакет директивних документів
щодо подальшого існування вітчизняної науки.

Ми підтримуємо думку Президента про те, що наукова і
науково�технологічна політика повинна мати три рівні —
державний, галузевий і регіональний.

Регіональний рівень повинен забезпечуватися дер�
жадміністраціями та міськрайвиконкомами. І ми в області
передусім повинні зосередитися на вирішенні екологічних
та місцевих соціально�економічних проблем.

Для цього потрібно створити регіональні наукові центри,
які мають відповідати за практичну реалізацію державної
науково�технологічної політики на місцях, сприяти широ�
комасштабному впровадженню досягнень науки,
здійснювати першочергове інформаційне забезпечення
регіону про новітні науково�технологічні розробки.

У цьому напрямку належить чітко визначитися, розроби�
ти відповідний механізм реалізації позицій разом із дер�
жавними органами управління наукою.

Найболючішим залишається питання фінансування нау�
ки.

За Програмою її реформування, передбачається запрова�
дити дворівневе фінансування. Через державний бюджет

здійснювати фінасування наукової діяльності національної
та галузевих державних академій, міністерств освіти, охо�
рони здоров’я та деяких інших відомств.

Другий рівень має базуватися на діяльності фонду фунда�
ментальних досліджень, виконанні національних наукових,
науково�технологічних та міжгалузевих програм, які варто
реалізувати на конкурсній основі.

Фінансування науки також передбачається здійснювати
галузевими міністерствами і відомствами, крім цього, деякі
дослідження проводити за рахунок місцевих бюджетів, за�
лучаючи недержавний капітал.

Проблеми науки багатоаспектні, складні і потребують ак�
тивного обговорення і внесення конструктивних пропо�
зицій щодо їх вирішення в нашій області і в Україні.

НАУKА І ШKОЛА. ПЕРСПЕKТИВИ
Безумовно, усі теоретичні засади реформування науки, та

й освіти, будуть випробувані часом, самим життям, і, влас�
не, за його об’єктивними законами стануться зміни.

І все ж уже зараз є очевидною необхідність зробити ак�
цент на формуванні у підростаючого покоління цілісного,
концептуального світогляду, з одного боку, а з другого —
усунути схоластичність, відірваність освіти від життя.

Треба знайти оптимальне співвідношення між теоретизу�
ванням і практикою. Цьому сприятиме і стажування мо�
лоді, що навчається, у вищих закладах Полтавщини,
відвідини передових підприємств усіх галузей, зокрема му�
зеїв технічних досягнень, де можна буде до всього доторк�
нутись у прямому розумінні.

Надзавданням повинно стати прагнення кожного учня
відчути себе Архімедом чи Едісоном, щоб йому хотілося пе�
ревернути, перетворити світ для істини, добра і прогресу.

На нашу думку, це вже якісно закладено у новому по�
колінні, вільному від догм, треба лише виявити і ре�
алізувати його потенціал.

Гадаю, що вчителі шкіл та навчально�виховних закладів
нового типу, викладачі вузів не зостануться осторонь від
проблем розвитку науки і техніки в нашій області, потурбу�
ються про формування інтересу у молоді до цієї сфери. 
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Сучасний етап розвитку середньої освіти в Україні характе�
ризується, з одного боку, розумінням освітньою спільнотою
необхідності інноваційних перетворень як у підходах до
управління сучасною школою, так і до форм та методів вик�
ладання, використання сучасних педагогічних ідей, що є
можливими зараз завдяки загальним демократичним рефор�
мам у країні. З іншого боку, економічна криза, яка в цей час
панує в Україні і завдає шкоди передусім освіті, науці та
культурі, не дозволяє розраховувати на значну державну
підтримку цього реформування. Можливим варіантом руху
вперед по шляху трансформації освіти в Україні є спроба
освітян використовувати небюджетні джерела фінансування,
залучаючи до вирішення проблем школи кошти благодійних
спонсорських організацій. Однією з таких організацій,
діючих в Україні, є Міжнародний фонд “Відродження”, який
від початку своєї діяльності (з 1991 року) надавав підтримку
як конкретним заходам, що стимулюють розвиток, так і нав�
чальним закладам, що працюють за новими освітніми техно�
логіями в цій сфері. 

На початку 1996 року Харківське регіональне відділення
Міжнародного фонду “Відродження” (ХВ МФВ) проводи�
ло соціологічне дослідження стану середньої освіти в трьох
областях України: Полтавській, Сумській та Харківській,
завданнями якого було: 

— Оцінка стану справ та отримання інформації про
мережу навчальних закладів системи середньої освіти з
метою забезпечення оперативного інформаційного зв`яз�
ку між ними та МФВ.

— Визначення кола найболючіших проблем сучасної
школи регіону, у вирішенні яких МФВ міг би надати пер�
шочергову підтримку.

— Створення банку даних про періодичні видання
освітньої спрямованості та засоби масової інформації
(ЗМІ) регіону, котрі мають стати розповсюджувачами
інноваційних ідей фахівців середньої освіти.

Вибірково від виділених на першому етапі дослідження
навчальних закладів додатково з`ясовувалося: найбільші
досягнення за останні два роки (відсоток випускників за�
кладу, котрі поступили до ВНЗ щодо загальної кількості
випускників, кількість переможців районних, міських та
республіканських шкільних олімпіад), джерела
фінансування (державні, спонсорські внески, за рахунок
самофінансування чи інше), найважливіші проблеми, які
стримують розвиток закладу, характер можливої допомоги,
потрібної для реалізації конкретних акцій. Стосовно ЗМІ,
то була зацікавленість в отриманні даних про регіональні
періодичні видання системи середньої освіти й засоби ма�
сової інформації, що зацікавлені в публікаціях освітньої
спрямованості: найменування, періодичність видання, на�
клад, спеціалізація, проблематика, висвітлювана останнім
часом, джерела фінансування, можливість розпочати
публікації, які мають сколихнути суспільну думку в галузі
освіти. 

Результати проведеного дослідження, на наш погляд, бу�
дуть цікавими і для широких кіл освітян, котрим не байду�
же майбутнє освіти в Україні.

Головне завдання нашого дослiдження — виявлення
найбiльш важливих проблем, що стримують розвиток шкiл,
можливих засобiв надання допомоги в подоланнi цих про�
блем та конкретних заходiв, спрямованих на удосконален�
ня навчального процесу.

Дослiдження проводилися у 40 мiських та сiльських шко�
лах Харкiвської, Сумської та Полтавської областей.
(табл.1). 

Спочатку планувалося опитування у 50% загальноос�
вiтніх шкiл, у 25% авторських i 25% шкiл нового типу. Але
оскільки нi в Харковi, нi в Сумах офiцiйно зареєстрованих
авторських шкiл немає, замiнили їх школами нового типу,
тому що між цими категоріями навчальних закладів важко
провести чітку межу.   

Було опитано 429 викладачiв i 40 представникiв ад�
мiнiстрацiй шкiл. Респонденти із шкiльних викладачiв
вiдбиралися випадково, але враховувався критерiй участi
вчителів рiзних дисциплiн, а також початкових класiв.
Вибiрку, здiйснену таким чином, можна вважати репрезен�
тативною. 

У результаті проведеного дослiдження були виявлені такі
головнi проблеми, що стримують розвиток навчальних за�
кладiв:

1.Незабезпеченiсть шкiл технiчними засобами навчан�
ня (ТЗН), посiбниками, пiдручниками, лiтературою, об�
ладнанням (38% опитаних).

2.Проблема виховання молодого поколiння, вивчення
процесу становлення особистостi (29% опитаних). 

3.Матерiальне становище учителiв, котрим заробiтна
плата часто сплачується несвоєчасно i, окрім того, вона
недостатня для утримання родини, а можливiсть до�
даткового заробiтку пов`язана з необхiднiстю мати
вiльний час, якого у вчителiв, безумовно, немає (26% опи�
таних).

4.Проблема обмiну досвiдом мiж учителями, пiдвищення
квалiфiкацiї вчителiв (19% опитаних).
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ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ШKІЛ
(за результатами соцiологiчного дослiдження)

А.В. Нестеренко, А.А. Тарелін

Школи 
Харкiвська 

обл. 
Сумська 

обл. 
Полтавська 

обл. 
1. мiськi  

   у тому числi:  15 7 8 

загальноосвiтнi 7 4 4 
авторськi 0 0 1 

нового типу 8 3 3 
2. сiльськi  5 3 2 

Таблиця 1

Дані про кiлькiсть дослiджених шкiл рiзних типiв



Задоволенiсть учителiв рiзних спецiальностей осна1
щенiстю посiбниками, обладнанням за своїм предметом у
цiлому є низькою (I = –0,11) i змiнюється вiд 
I = –0,49 у вчителiв iсторiї до I = 0,28 у вчителiв фiзики
(див. табл. 3). 

Найбільше потерпають через вiдсутність пiдручникiв, на�
очних методичних посiбникiв учителi iсторiї; 55% із них
вiдчувають найбiльшу потребу в пiдручниках, 74% — у на�
очних посiбниках, 52% — у методичних рекомендацiях.
Індекс задоволеностi їх наявними пiдручниками, низький
(I = –0,01). 49% із них вважають, що iснують кращi
пiдручники з iсторiї, котрих у їхніх школах немає.

Зрiвнятися з учителями iсторiї можуть тiльки вчителi
фiзкультури, 40% яких скаржаться на брак спортивного
iнвентаря й методичних посiбникiв, та вчителі працi, котрі
вiдмiчають як негативне вiдсутнiсть матерiалiв для урокiв
працi (36%) і наочних посiбникiв (36%) та методичних роз�
робок (63%).

На вiдсутнiсть наочних посiбникiв, а також необхiднiсть
замiни пiдручникiв з окремих курсів (економiчна гео�
графія) указують учителi географiї; 47% із них також вва�
жають, що є кращi підручники, яких їхня школа не має.

Не задоволенi якiстю пiдручників учителi iноземної мови
(I = –0,01), математики (I = –0,03) та бiологiї (I = –0,1), ба�
жаючи мати нові підручники, яких школа ще не придбала.

Учителi математики, iноземної мови, а також української
мови i лiтератури вказують, що мають потребу в наочних
посiбниках для забезпечення навчального процесу. Викла�
дачi росiйської мови i лiтератури (39%) вiдмiчають також
нестачу лiтератури в школах із свого предмета.

Учителi початкових класiв (52%) також вказали на
відсутність наочних посiбникiв, зокрема методичних.

В основному незадоволенiсть учителiв забезпеченiстю
пiдручниками, посiбниками та обладнанням зі свого пред�
мета має такий вигляд (див.табл. 4).

Індекс задаволеності забезпеченням: 

1) пiдручниками; 2) наочними посiбниками; 3) методични�
ми посiбниками для вчителiв; 4) лiтературою; 5) кiнопроек�

У цiлому, проблеми, якi, на думку вчителiв, заслуговують
на висвiтлення засобами масової iнформацiї, можна умовно
подiлити на двi групи: проблеми, викликанi економiчною
кризою, та проблеми, безпосередньо пов`язанi з процесом
навчання.

На першу групу звернуло увагу бiльшiсть респондентiв,
називаючи навіть по декiлька найважливіших для шкiл
соціальних проблем. На проблеми, що стосуються безпосе�
редньо сфери освiти, указали 56% респондентiв. Цей факт
підтверджує надзвичайну гостроту для шкiл саме
соцiальноекономічних проблем.

Дiйсно, три із чотирьох найважливіших проблем мають
не вузькоспрямований характер, зумовлений дiяльнiстю са�
мих шкiл, а соцiальний характер, що пiдкреслює неповагу
суспiльства до школи як одного з основних перспективних
iнститутiв свого розвитку.

Цікаво, що потребу висвiтлювати шкільні проблем засо�
бами масової iнформацiї назвали 85% респондентiв, а це
пiдтверджує бажання суспiльства знати все про життя шко�
ли.

Окрiм цього, ми вважаємо за необхiдне пiдкреслити, що
87% опитаних нами респондентiв — жiнки, що свiдчить про
надзвичайну фемiнiзацiю педагогічних колективiв. Така
ситуацiя склалася не тiльки внаслiдок того, що праця вчи�
теля не потребує великих фiзичних навантажень, а насам�
перед тому, що чоловiки, котрі частiше є годувальниками
родини, не могли й не можуть дозволити собі працювати у
сферi з традицiйно невисокою оплатою працi.

Особливу увагу привертає такий факт: учителів до 30
рокiв серед опитаних тiльки 23%, а після 45 років — 25%.
Процес вiдтворювання кадрiв уповільнився, хоча вже сьо�
годнi бiльшiсть учителiв висловлюють невдоволеність пе�
реповненiстю класiв. Якщо розглядати цей показник із ура�
хуванням спецiалiзацiї вчителiв, то вiн варіює вiд I=0,15 у
вчителiв фiзкультури до 0,66 у вчителiв музики. Треба ска�
зати, що невисоке значення цього iндексу зафiксовано та�
кож у вчителiв математики (I=0,17), що говорить про необ�
хiднiсть бiльш диференцiйованого пiдходу при розподілі
учнiв на групи за рiзним предметами навчання (див. табл.
2).

Із цього робимо висновок: формуючи групи навчання, не
завжди враховують специфiку предмета та належну мiру
контролю за дiяльнiстю учня з боку вчителів.                        

16

УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

Таблиця 2 
Задоволенiсть викладачiв рiзних предметiв 

наповнюваністю класiв (I ∈∈  [–1;;11]]))

Таблиця 3

Задоволенiсть викладачiв рiзних предметiв матерiальною ос�
нащенiстю навчального процесу 

в цiлому (I ∈∈  [�1;1])

  
№ 

 
Предмет 

Індекс задоволеностi 
наповнюваністю 

класiв 
1. Українська мо ва i лiтература  0,23 
2. Росiйська мо ва i лiтература  0,28 
3. Іноземна мова 0,27 
4. Математика 0,17 
5. Фiзика 0,37 
6. Хiмiя 0,28 
7. Бiологiя  0,23 
8. Історiя 0,36 
9. Географiя 0,16 

10. Фiзкультура  0,15 
11. Праця 0,52 
12. Музика 0,66 
13. Початковi класи 0,51 

 
№ 

  
Предмет 

Індекс задоволе1
ностi  

 оснащенiстю 
1. Українська мо ва i лiтература  �0,18 
2. Росiйська мо ва i лiтература  �0,13 
3. Іноземна мова  0,03 
4. Математика �0,06 
5. Фiзика  0,28 
6. Хiмiя  0,14 
7. Бiологiя   0,06 
8. Історiя �0,49 
9. Географiя �0,06 

10. Фiзкультура  �0,31 
11. Праця �0,05 
12. Музика  0 
13. Початковi класи �0,15 



торами; 6) вiдеоапаратурою; 7) магнiтофонами, програва�
чами; 8)фiльмотеками, слайдами.

Однiєю із важливих проблем школи, на думку 94% рес1
пондентів, є проблема обмiну досвiдом. Так, 28% респон�
дентів вiдмiтили, що можуть поділитися з iншими учителя�
ми методиками проведення урокiв, задачами, тестами тощо.
Найбiльше таких доробок мають учителi бiологiї,
iноземних мов, хiмiї та iсторiї (див.табл. 5).

У ходi опитування також вивчалося ставлення вчителiв
до своєї педагогічної професії і їхня готовнiсть працювати
з максимальною вiддачею.

За суб`єктивною оцiнкою респондентiв, 47% із них зазна�
чили, що працюють із повною вiддачею, 51% — нормально,
але могли б краще, 2% — далеко не на повну силу. Якщо по�
рiвняти цю оцiнку з об`єктивними результатами їхньої
дiяльностi, зокрема з наявнiстю власних методичних розро�
бок, то побачимо, що серед останніх 50% мають власні роз�
робки, у другій групі таких виявилося 22%, а серед тих, хто
працює з максимальною вiддачею, конкретнi результати
своєї дiяльностi змогли запропонувати 34%. Таким чином,
учителi, якi зазначили, що працюють далеко не на повну
силу, мали тенденцiю до заниження рiвня своєї вiддачi, тоді
як респонденти із середнiм рiвнем вiддачi його пiдвищили.

Головними причинами, що не дозволяють їм максималь�
но реалiзувати себе, цi двi групи назвали відсутність
вiльного часу. Тi ж, хто вважає, що працює з повною
вiддачею, вказували на недостатнє матерiальне стимулю�
вання їхньої праці.

Аналіз даних щодо отримання вчителями iнформацiї із
періодичних видань, на перший погляд, створює досить
благополучну картину. Так, практично усiм учителям дос�
тупна загальноукраїнська газета “Освiта”, журнали
“Вiдродження”, “Рiдна школа”, а для вчителiв початкових
класiв — “Початкова школа”. Вони мають можливість чита�
ти також журнали “Семья и школа”, “Ровесник”, “Химия и
жизнь”, “Знание — сила” тощо. Окрiм того, майже всі учи�
телi використовують у підготовці спецiальні видання, зок�
рема “Физика в школе”, “Математика в школе”, “Химия в
школе”, “Kвант” тощо.

Але відомо, що бiльшiсть названих учителями журналiв
видається в Росiї i новi номери для них практично недос�
тупні. І все ж, учителi, котрих ми опитували, вiдчувають по�
требу в регiональних виданнях, де, крiм загальних проблем
освiти, могли б висвiтлюватися й актуальнi для конкретно�
го регiону проблеми. Такi видання є, але їх, по�перше, дуже
мало, а по�друге, школи їх практично не отримують. Слiд
також зауважити, що одного примiрника загально
українських видань, необхiдних усiм учителям, для школи
цiлком недостатньо.

Kрiм загальної характеристики проблем, що стоять пе1
ред школами, ми порiвнювали також ступінь їхньої гос1
троти в рiзних областях, де проводилось опитування, а
також у мiських та сiльських школах.

Якiсть викладання, а внаслiдок цього i рiвень знань
школярiв, передусім залежать вiд рiвня квалiфiкацiї вчи�
телiв, тому важливо порiвняти характеристику процесу
пiдвищення їхньої квалiфiкацiї у названих областях.

Kiлькiсть учителiв, що пройшли за останнi 7 рокiв курси
пiдвищення квалiфiкацiї, максимальна в Сумах — 85% рес�
пондентів, мiнiмальна в Харкові — 72%. У Полтавi та в об�
стежених нами селах цей показник дорiвнює 78%. 

Бiльшiсть учителiв бажає продовжувати процес пiдви�
шення квалiфiкацiї.   

Таке бажання зумовлюється не тiльки прагненням до
професiйного зростання та професiйною зацiкавленістю,
але й матерiальними стимулами: без пiдвищення
квалiфiкацiї не присвоять вищу категорiю, а отже, як
наслідок, не буде пiдвищена заробiтна плата. Тому 92% рес�
пондентiв у Харкові, 99% у Сумах та 96% у Полтавi прагну�
ли пiдвищити свою квалiфiкацiю, однак 43% вчителiв у
Полтавi, 33% — в Харковi та 30% у Сумах зазначили
вiдсутнiсть можливостi пiдвищувати квалiфiкацiю з різних
причин. 

Беручи інтерв’ю у директорiв шкiл, ми з`ясували, що
формально нiяких перешкод до того не iснує, однак процес
пiдвищення квалiфiкацiї пов`язаний із вiдривом вiд роботи
i тому шкiльна адмiнiстрацiя не завжди надає таку мож�
ливiсть учителям.

Як найбiльш оптимальний спосiб удосконалення про�
фесiйної майстерності вчителi назвали курси пiдвищення
квалiфiкацiї (у середньому в мiстах 73%). 35% сумчан
вiддали б перевагу пiдвищенню квалiфiкацiї, вiдвiдуючи
семiнари та конференцiї. У Харковi та Полтавi таких вия�
вилося по 28%. 20% вчителiв у Сумах, стiльки ж у Полтавi
та 17% у Харковi вважають, що достатньо займатися само�
освiтою. Однак це переважно тi, хто нещодавно отримав
документ про пiдвищення квалiфiкацiї.

Стосовно сiльських учителiв, то для них, як i для мiських,
найбiльш привабливим є навчання на курсах (63%). Ниж�
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№ Предмет  1 2 3 4 5 6 7 8 

1.
Українська мо ва 
i лiтература  0.73 0.4 0.46 0.56 0.4 0.22 0.44 0.22 

2.
Росiйська мо ва  
i лiтература  0.65 0.36 0.39 0.44 0.27 0.14 0.36 0.23 

3. Іноземна мова 0.56 0.38 0.45 0.37 0.22 0.18 0.44 0.17 
4. Математика 0.7 0.42 0.43 0.45 0.4 0.16 0.32 0.28 
5. Фiзика 0.65 0.52 0.45 0.47 0.57 0.18 0.51 0.38 
6. Хiмiя 0.78 0.65 0.56 0.59 0.6 0.2 0.45 0.44 
7. Бiологiя  0.59 0.52 0.36 0.46 0.63 0.15 0.41 0.33 
8. Історiя  0.39 0.23 0.22 0.33 0.31 0.07 0.41 0.24 
9. Географiя  0.49 0.36 0.32 0.42 0.28 0.07 0.42 0.27 

10. Фiзкультура  � � 0.43 � � 0.25 0.57 � 
11. Праця 0.33 0.51 0.28 0.28 0.27 0.25 0.33 0.26 
12. Музика 0.33 0.33 0.5 0.5 0 0 0.5 0.16 
13. Початковi кла си 0.72 0.35 0.34 0.43 0.25 0.13 0.43 0.26 

Таблиця 4
Задоволенiсть викладачiв рiзних предметiв

матерiальною оснащеністю  навчального процесу

Таблиця 5 
Kiлькiсть викладачiв, котрі мають власнi методичнi розробки

із рiзних предметів (у % щодо кiлькостi учителiв�предмет�
ників)

№ Предмет % учителiв 
1. Українська мо ва i лiтература  28 
2. Росiйська мо ва i лiтература  23 
3. Іноземна мова 31 
4. Математика 20 
5. Фiзика 29 
6. Хiмiя 31 
7. Бiологія 57 
8. Історiя 31 
9. Географiя 27 

10. Фiзкультура  18 
11. Праця 25 
12. Музика 33 
13. Початковi класи 25 



вальної технiки для тиражування розробок з метою їх роз�
повсюдження. Проте школам, відділам освіти, методичним
кабінетам про таку технiку навiть важко мрiяти. Індекси за�
безпеченостi шкiл найнеобхіднішим для нормальної
дiяльностi навчального закладу красномовно переконують,
в якому тяжкому становищі знаходиться сучасна школа
(див.табл. 6). 

Як бачимо, найвищий iндекс вiдповiдає рiвню забезпече�
ностi пiдручниками. Найбiльш високий вiн у Полтавi. Але
забезпеченiсть пiдручниками навiть на 70% ставить пiд за�
грозу зриву весь навчальний процес. Ще гiрші справи в
Харковi та Сумах. У сiльськiй мiсцевостi iндекс забезпече�
ностi пiдручниками — 0,69. Пояснюється це тим, що
кiлькiсть учнiв у сiльськiй мiсцевостi, за даними вiддiлу де�
мографiї Інституту економiки Нацiональної академiї наук
України, зменшується. Тому й iндекс задоволеностi вчи�
телiв наповнюваністю класiв у селi вищий, нiж у мiстi
(див.табл. 7). 

Необхiдно зазначити, що школи нового типу (лiцеї,
гiмназiї) краще забезпеченi необхiдними засобами, однак їх
показники практично не вiдрiзняються вiд загальноос�
вiтнiх шкiл. Це вiдбувається за рахунок бiльш високого
рiвня вимог.

У чому ж учителi вiдчувають найбiльшу потребу?
Вiдповiдь на це запитання дає таблиця 8.

Найбiльш гостро учителi вiдчувають нестачу методич�
них посiбникiв у селах, а в Харковi — наочних посiбникiв.
На третьому мiсцi в усiх мiстах та селах виявилася нестача
додаткової лiтератури, яку використують учнi, окрiм
пiдручникiв.

Учителi незадоволені також якiстю підручників. Однак
тiльки 32% сiльських учителiв вiдмiчають, що iснують
кращi пiдручники, нiж тi, якими користуються в їхнiх шко�

лах. І якщо в Харкiвськiй областi вiдсоток учителiв, котрі
зазначили наявнiсть кращих пiдручникiв, у середньому
становить 43%, то в Сумськiй — 23%, а на Полтавщині —
19%. Тобто вчителi Полтавської областi виявилися най1
менш iнформованими із цього питання. Середнiй iндекс
задоволеності пiдручниками серед учителiв Харкiвської
областi I = –0,11, Полтавської I = –0,25, а в Сумськiй об�

чий вiдсоток відвідувачів курсів пiдвищення квалiфiкацiї на
селi порiвняно з мiстом пояснюється небажанням їхати у
тривалі відрядження на навчання, внаслідок чого втра�
чається вільний час, який могли б присвятити своїй родинi. 

Бiльшiсть учителiв, зацiкавлених у професiйному ростi,
неспроможна оплачувати самостiйно пiдвищення квалi1
фiкацiї (у середньому у мiстах 80%). Решта (20%) можуть
сплачувати за своє навчання тiльки частково. Серед них, в
основному, учителi iноземних мов, якi бажали б стажувати�
ся за кордоном. Спроможнi сплачувати своє навчання
тiльки 3% сiльських учителiв.

Таким чином, можна вiдзначити, що матерiальне станови�
ще у цілому деяких мiських учителiв все ж краще, нiж їх
сiльських колег.

Хоча практично в кожнiй школi проводяться вiдкритi
уроки та семiнари для вчителiв, 92% опитаних у Харковi,
95% — у Сумах i 90% — у Полтавi та 99% сільських учи1
телів вiдчувають потребу в розширеннi масштабів обмiну
досвiдом. При цьому як у мiстi, так i в селi перевага на�
дається в межах школи обмiнові досвiдом на вiдкритих уро�
ках, мiж школами району — типовішою є форма проведен�
ня семiнарiв, науково�теоретичних i науково�практичних
конференцiй, “круглих столiв”, педагогiчних читань. Учи�
телi також зацiкавленi вiдвiдувати вiдкриті уроки своїх ко�
лег в iнших школах. Погляди вчителiв мiст та сіл в цьому
питаннi практично однаковi.

Ознайомлення з досвiдом iнших учителiв в областi бажа�
но здiйснювати у формі семiнарiв
або через публiкацiї авторських
розробок i методiв навчання у
місцевих засобах масової
iнформацiї. 91% учителiв із Сум,
89% — із Полтави i 85% — із Хар�
кова вiддають перевагу саме тако�
му обмiну досвiдом, i тому майже
85% респондентiв зацiкавлені
публiкацiями в друкованому органi, що розповсюд1
жується мiж школами рагіону. 

Інформацiйний вакуум змушує вчителiв на пiдставi влас�
ного досвiду шукати i придумувати нове, удосконалювати
те, що вже є. Тодi iнколи на свiт з’являються унiкальнi речi,
що заслуговують уваги колег. Протягом сiчня�лютого 1996
року в усіх трьох обстежених областях пройшли виставки�
ярмарки педагогiчних iдей i технологiй, на яких були пред�
ставленi творчi розробки вчителiв. Це програми курсiв із
предметів, програми факультативiв, тестовi завдання, пла�
ни проведення тематичних урокiв, психодiагностичнi мето�
дики, досвiд роботи клубiв за iнтересами тощо.

Як показало дослiдження, учителi Полтави (31%) можуть
запропонувати свій доробок для публiкацiй, у Сумах таких
фахівців 23%. У Харковi готовi подати свої матерiали для
вивчення в iнших школах лише 15%, в селах — 28% учи�
телiв.

Можна зробити висновок, що вчителям є що запропону�
вати для обмiну досвiдом, проте слабка матерiально�
технiчна база бiльшостi середнiх шкiл не дозволяє реа�
лiзувати iдеї. Виставки�ярмарки педагогiчних новацiй, що
були проведенi, дозволили тiльки ознайомитися з роботами
колег, але можливостi придбати матерiал, що зацiкавив, на
жаль, не було. Головна причина — вiдсутнiсть розмножу�
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Таблиця 6 

Індекси задоволеностi оснащенiстю шкiл (I ∈∈    [0;1])

№  В цiлому Харкiв Суми Полтава Села 
1. пiдручники по пред мету 0,63 0,56 0,59 0,70 0,69 
2. наочнi посiбники 0,42 0,37 0,39 0,36 0,45 
3. магнiтофони, про гравачі 0,41 0,38 0,33 0,40 0,51 
4. методичнi по сiбники 0,39 0,37 0,39 0,38 0,38 
5. кiнопроектори  0,35 0,29 0,35 0,31 0,45 
6. лiтература  0,28 0,44 0,45 0,45 0,42 
7. фiльмотеки, слай ди 0,26 0,24 0,21 0,19 0,41 
8. вiдеоапаратура  0,15 0,16 0,06 0,04 0,26 

В цiлому Харкiв Суми Полтава Села 
0,4 0,39 0,34 0,36 0,56 

Таблиця 7
Індекси задоволеностi наповнюваністю класiв (I ∈∈  [�1;1])



ластi iндекс задоволеностi
якiстю пiдручників I = –0,39.
У селах цей iндекс хоча i
низький за значенням, все ж
таки вищий, нiж у мiстах, i
становить I = 0,02. 

ВИСНОВОK

На основі проблем, що сто�
ять перед школами, ми вва�
жаємо, що необхiдно зробити
такі кроки по наданню допо�
моги у розвитку шкiл.

Для поліпшення обмiну пе�
дагогічним досвiдом мiж учителями можлива участь Фон�
ду в таких заходах, як “Ярмарок педагогiчних технологiй”,
“Учитель року”, що проводяться вже традиційно, розробка
проектiв на їхній основi.

Як було зазначено вище, майже усі учителi називали не�
стачу методичних посiбникiв; водночас бiльше чверті опи�
таних заявили, що мають власнi iдеї удосконалення нав�

чального процесу. Тому виявлення найкращих методик i
подальше розповсюдження їх, на наш погляд, по�перше, до�
помогли б вирiшити проблеми забезпечення вчителiв мето�
дичними посiбниками, а по�друге, стимулювало б їхнiй про�
фесiйний рiст.
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Таблиця 8
Потреба шкiл в обладнаннi (у % до кількості вчителiв)

№ 
 В цiлому по  

масиву Харкiв Суми Полтава Села 

1. 
методичнi посiбники  
для вчителiв 54 41 59 51 69 

2. наочнi посiбники 43 45 43 44 41 
3. лiтература  27 28 20 30 29 
4. магнiтофони, про гравачі 22 15 17 19 11 
5. вiдеоапаратура  19 19 27 21 11 
6. пiдручники по пред мету 19 27 19 13 11 
7. фiльмотеки, слай ди 15 2 1 3 2 
8. кiнопроектори  8 8 15 3 7 

Kрiм того, можливе спiвробiтництво із такими уже
iснуючими обласними виданнями, що спецiалiзуються на
проблемах шкіл, як “Постметодика” (Полтава), “Педа�
гогiчна Сумщина” (Суми) з метою поширення публiкацiй
учителiв, тобто iнформацiї про ту працю, якою вони мали б
змогу подiлитися зi своїми колегами.

Щодо спецiалiзованих видань, що присвяченi проблемам
розвитку шкiл у м.Харкові, то хоча вони й iснують (журна�
ли “Джерело” та “Поиск”), доступу до них практично не�
має. Тому в цiй сферi також можлива роз�
робка проектiв, спрямованих на
пiдтримку та розповсюдження цих ви�
дань.

Таким чином, спiвпрацю iз засобами
масової iнформацiї можливо проводити у
двох напрямах: по�перше, органiзацiя та
пiдтримка спецiалiзованих видань, що
друкують матерiали, пов`язанi з удоско�
наленням рiзних сторін навчального про�
цесу, по�друге, забезпечення шкiл цими
виданнями.

Попередньо було вiдмiчено нами, що
багато шкільних проблем торкаються не
тiльки безпосередньо освiти, а виникають
як результат загальної економiчної кризи в країнi. Тому ду�
же важливим, на наш погляд, є всебічне висвiтлення у
спецiальних виданнях, а також в iнших засобах масової
iнформацiї широкого кола проблем виховання
підростаючого поколiння в сучасних умовах. 

Надзвичайно важливо забезпечити школи окремими
суспільно�політичними журналами, що глибоко висвiт�
люють життя сучасного суспiльства, зокрема i тих, що дру�
кують результати соцiологiчних дослiджень проблем шко�
ли. Як було вказано, багато вчителiв вiдзначили серед
iснуючих проблему виховання молодi, вивчення процесу
становлення особистостi, ставлення уряду до системи
освiти, пiдвищення престижу знання в нашiй країнi. 

Розповсюдження видань такого типу сприяло б також за�
гальному та професiйному росту вчителiв.

Як видно із результатiв нашого дослiдження, найбiльш
гострою проблемою для всiх шкiл є низька забезпеченiсть
пiдручниками, наочними посібниками, ТЗН. Тому одним із
можливих напрямкiв поліпшення роботи шкiл було б ство�
рення центрiв технiчного забезпечення в обласних мiстах,

де вчителi мали б доступ до вiдеозаписiв
вiдкритих урокiв, навчальної та методич�
ної лiтератури. 

Графіка Lucas Michel



лише тоді, коли в людини виникає не�
обхідність відповісти на якесь питання,
знайти вихід із скрутного становища. Ця
загальновідома істина розглядається з
точки зору і гносеології, і логіки, і психо�
логії. Завдання педагога на сучасному
етапі, звернушись ще раз до наукових
першоджерел, спробувати відтворити в
умовах навчально�виховного закладу ос�
новні закони формування мислення, вра�
хувавши особливості розвитку мислення
дитини та всю складність теперішнього
історичного періоду.

Не можна також забувати про своєрід�
ність мислення кожної людини. Помил�
ковість судження про єдиний, загальний
тип мислення призводить до виникнення
багатьох проблем, серед яких:

— не розуміння історичності розвитку
розуму, а отже, перекручування ро�
зуміння історії, науки, культури, загаль�
ної історії;

— створення “драми взаєморозумін�
ня” людей з різним рівнем розумового
розвитку: батьків і дітей, учителів і
учнів, т.ін.Вони мислять на різних
рівнях, а тому, не розуміють, чому вони
не можуть порозумітися;

— ламання поступального розвитку
розуму дитини, так як дітям накидається
“дорослий” тип мислення і в школі і вдо�
ма. Це вже “педагогічна трагедія”: в
логічній структурі мислення дітей
відбувається “збій”, тому у багатьох вже
дорослих людей “скалічений”, “плута�
ний” розум.

У 1996 році психологом управління
освіти в школах м. Полтави було прове�
дене психологічне обстеження 500 учнів
на предмет результативності і ефектив�
ності диференціації навчально�виховного
процесу. На фоні виявленого досить
складного емоційного стану більшості
учнів, найбільшу тривогу викликає такий
результат дослідження — 84% всіх об�
стежених учнів негативно ставляться до
школи. Не відкидаючи впливу тих
соціальних факторів, що ускладнюють
сприйняття дитиною ситуації, не можна
не задуматися над правильністю та і,
взагалі, наявністю в школі націленої, ви�
значеної політики формування кожної
дитини як особистості, здатної само�
стверджуватися, вагомо заявляти себе як
індивідуальність, розраховуючи при цьо�
му на розуміння і прийняття такої позиції
в суспільстві. Один із дієвих способів
вирішення цієї проблеми ми вбачаємо у
нових підходах до формування і розвитку
мислення.

Розвиток мислення учнів — це, насам�
перед, означає постановку таких піз�
навальних завдань, які не можуть бути
розв’язані звичними, традиційними спо�
собами, а потребують творчого викори�
стання засвоєних раніше методів і прий�
омів.

Завдання учителя — організувати
правильну, в логічному відношенні, та
посильну мисленну діяльність учнів. На
початковому етапі це має відбуватися під
керівництвом учителя, а далі, все більше
самостійно, школярі мають сприймати
явища, порівнювати їх, виділяти харак�
терні ознаки та ін.

Не викликає сумніву необхідність роз�
витку глибини, самостійності, критич�
ності, гнучкості мислення. Та запитан�
ням залишаються шляхи формування та�
ких його якостей. Мабуть не зайвими
стануть, не лише для молодих учителів,
деякі з порад видатних філософів та пе�
дагогів, стосовно розвитку мислення:

— Будь допитливим! Пізнавай себе,
природу! “Знання це джерело розуму,
пізнання — спосіб його розвитку”;

— Учись на помилках! Шукай причи�
ни помилок в лінощах, неосвіченості, са�
мовдоволеності, егоцентризмі;

— Будь терплячим до чужої думки! В
диспутах міцніє вміння мислити, опонент
— тренер розуму;

— Будь самостійним і відповідальним;

— Будь гуманістом! Виховуй в собі
любов до істини, добра і краси! “Людина
настільки розумна, наскільки вона добра:
не має істини без добра”;

— Розвивай якості інтелекту, любов
до знання, бажання і вміння пізнавати;

— Умій визнавати свої помилки;

— Все піддавай сумніву! Запитуй се�
бе: “Що це? Чому це?”.

В умовах, коли нас усе більше оточує
середовище створене розумом людини,
вже не можна обмежитися простим на�
копиченням інформації про навколишній
світ. Необхідні зміни в способі засвоєння
інформації. Саме тому зараз потрібні
нові підходи до формування мислення.
Будь�яка наука — це не просто су�
купність знань, а, насамперед, певне
мислення. Сприяти практичному
вирішенню проблем розвитку сучасного
мислення учнів покликані, в першу чер�
гу, навчальні заклади нового типу.

Більшість шкіл, які обрали нетра�
диційну форму організації навчання і ви�
ховання, успішно працюють, і їх досвід
уже зараз вартий поширення. За невели�
кий проміжок часу відбулися суттєві
зміни в результативності навчально�ви�
ховного процесу в нових закладах освіти.
Створені теоретичні засади діяльності
навчальних закладів нового типу, визна�
чені їх пріоритетні завдання, намічені
шляхи розв’язання цих завдань.

Запровадження нового чи поглиблено�
го змісту освіти потребує використання
нових прогресивних методик і технологій
навчання, інтеграції змісту освіти. Ши�

Система освіти покликана забезпечу�
вати людину знаннями, що сприяють її
адаптації та виживанню у світі, який во�
на має перетворювати у власних інтере�
сах та інтересах суспільства. Створені
технічні та соціально�економічні системи
вимагають радикально змінити стиль
діяльності людини. Наслідки недбальст�
ва чи недостатнього професіоналізму за�
грожують зараз не локальними, а гло�
бальними катастрофами. На жаль, ми
вже маємо на Україні сумне справджен�
ня цього факту.

У XVII столітті Декарт проголосив: “Я
мислю — отже існую”, на кінець XX
століття техногенна революція лише ак�
центувала цінність такого твердження.
Повсякчас кожен з нас відчуває на собі
вплив оточуючого середовища не лише в
природніх проявах і безпосередньому
спілкуванні, а й залежність від тих фак�
торів, що створені думкою і працею люд�
ства. Наскільки підготовлені ми критично
ставитися як до негайних, так і до трива�
лих проблем, наскільки реактивне наше
мислення, тобто здатне виважено
відповідати на зовнішні подразнення,
настільки людина здатна забезпечити оп�
тимальність свого існування.

Школа завжди була і буде тим соці�
альним інститутом, який відповідає кри�
теріям розвитку суспільства, тому для
школи закономірно виникають питання
про особливості організації навчально�
виховного процесу, специфіку
орієнтирів, визначення межі між загаль�
нокультурними та спеціальними знання�
ми, оптимальне співвідношення між тео�
ретичним та емпіричним матеріалом то�
що. Серед цих питань, чи не найго�
ловнішим, є питання про формування
мислення. Обласне управління освіти,
районні та міські відділи освіти, інститут
післядипломної освіти педагогічних
працівників при затвердженні навчаль�
них програм та планів першочергову ува�
гу звертають на узгодженість їх змісту із
завданням формування і розвитку сучас�
ного мислення у школярів. На цілому
ряді науково�практичних конференцій,
що проходили в області останнім часом і
були присвячені проблемам розвитку,
становлення сучасної української школи,
гуманітаризації навчально�виховного
процесу, червоною ниткою проходило
питання формування мислення, бачення
педагогічною громадськістю області
шляхів вирішення цього питання, ті акту�
альні моменти, які дозволяють узагаль�
нити досвід та розробити нові підходи,
знайти об’єднуючу основу засобів і ме�
тодів розвитку мисленної діяльності
учнів.

Мислення це активний процес відобра�
ження реалій у поняттях, судженнях,
теоріях і т.п. Ми мислимо, коли пізнаємо
загальні властивості предметів та явищ,
зв’язки та відносини, що існують між ни�
ми. Мислення, взагалі, може початися
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ФОРМУВАТИ СУЧАСНЕ МИСЛЕННЯ УЧНІВ

І.В. Охріменко

"Найбільшу тривогу
викликає такий результат
дослідження — 84% всіх
обстежених учнів негатив�

но ставляться 
до школи."



рокий простір для відпрацювання педа�
гогічних технологій дає Положення про
експериментальний майданчик. На таких
майданчиках випробовуються нові кон�
цепції освіти і виховання, впроваджують�
ся елементи нового змісту освіти (нав�
чальні плани, програми, посібники,
підручники), створюються нові моделі
педагогічної та навчальної діяльності,
розробляються нові принципи управління
освіти. В області працює 27 шкіл за ек�
спериментальною програмою
“Довкілля”, створеною лабораторією
інтеграції змісту шкільної освіти
інституту педагогіки АПН України. Ап�
робується новий навчальний план, зміст
природничо�наукової освіти в 1�2 класах,
нові підходи до формування
інтегративного, біоцентричного мислення
учнів. Досвід цих шкіл поширюється в
школи України. Діє експериментальний
майданчик авторської школи №37 м.
Полтави. Тут поставлена мета — фор�
мування цілісної особистості ділової лю�
дини. У школі проводиться дослідження
росту індекса соціальної зрілості та
інтелекту учнів, екологічної культури.
Зокрема, виявлено значний вплив на ріст
цих показників інтегрованого курсу
“Довкілля”, який розроблений під
керівництвом професора В.Р. Ільченко.

Зокрема, дуже цікавим є досвід роботи
профільно�диференційованої школи №3
м. Kременчука з розвитку мислення
учнів. Максимально наближена до осо�
бистості, школа дозволяє органічно
поєднувати в педагогічному процесі
учнів, батьків і учителів. Оригінальність
технології формування профілів навчаль�
но�виховного процесу сприяє розвитку
особистості з цілісним мисленням. На
колегії управління освіти було заслухане
питання про роботу цієї школи і
рішенням управління на базі школи ство�
рений обласний експериментальний май�
данчик.

На базі школи�гімназії та ліцею м.
Kомсомольська створено експеримен�
тальний майданчик Міністерства освіти
України. Предметні кафедри цих шкіл
ведуть велику наукову роботу, розробля�
ють і проводять інтегровані курси, пра�
цюють над виробленням нового типу
мислення учнів, формуванням понятій�
ного апарату, націлюють кожного шко�
ляра на прагнення лідерства. У названих
школах існує наступність не лише мето�
дики проведення уроків та позакласних
заходів. В оточенні учнів панує дух
освіченості, вихованості, глибокої
інтелігентності.

Переорієнтація стратегії освіти (нав�
чання і виховання) на інтереси дітей, по�
долання відчуження між учителем та уч�
нем, насичення навчальних предметів
ідеями людяності та толерантності, стали
визначальними і домінуючими фактора�
ми навчально�виховного процесу в за�
кладах нового типу. Мислення дитини
своєрідне, її думка невіддільна від по�
чуттів. А тому, сам процес навчання по�
винен бути життєрадісним, захоплюю�
чим, будити думку і почуття, мати

дослідницький характер.

З першого вересня в навчально�вихов�
ному комплексі №17 Автозаводського
району м. Kременчука почався експери�
мент, що має назву “Вибір”. Вже в самій
назві закладений глибокий всеосяжний
зміст творчого підходу працівників шко�
ли до навчально�виховного процесу.
Суть експерименту в тому, що для семи
паралелей шестикласників до розкладу
занять, внесено два уроки на тиждень
“Вибору”. Десять різнопланових на�
прямів, а це — театральна студія, основи
шахової гри, заняття з вокалу, образо�
творче мистецтво, хореографія, волей�
бол, баскетбол, крій та шиття, декора�
тивно�прикладне мистецтво, фітотерапія
— таке розмаїття дозволяє кожному уч�
неві вибрати собі заняття за інтересом,
дає змогу  розкрити свої здібності, ово�
лодіти вміннями, що стануть у нагоді в
дорослому житті. Експеримент розрахо�
ваний на шість років, передбачається
розширення напрямів цієї роботи. Охо�
рона морального, психічного та фізич�
ного здоров’я дитини, її здатність та го�
товність орієнтуватися в суспільстві, —
такими проблемами будуть займатися
учні спільно з учителями.

Звернемось до досвіду формування су�
часного мислення учнів, якого набув пе�
дагогічний колектив школи №31
м. Полтави. Безперечно, ця школа має
одні з найкращих в області показники
щодо кількості призерів міських та об�
ласних олімпіад, участі школярів у роботі
Малої Академії Наук, кількості випуск�
ників, які успішно вступають до вищих
навчальних закладів.

Зараз школа №31 — це навчально�
виховний комплекс, що включає базові
дитячі садки, солідні зв’язки з вузами
міст Полтави і Харкова, та відшліфовану
систему позакласної виховної роботи.
Зарубіжний педагогічний досвід роботи
директора школи С.С. Просвєтова при�
скорив втілення ідеї диференційованого
навчання. Ще сім років тому, педа�
гогічний колектив відмовився від
“нівелювання”, орієнтації на загальносе�
редній рівень навчання і перейшов від
традиційного, майже “барикадного” про�
тистояння учитель�учень до дійсно твор�
чої, натхненної співпраці.

Починалася робота з розуміння того,
що діти приходять до школи з різним
рівнем психологічного та фізіологічного
розвитку.Тому педагогічний колектив
школи тримає тісний зв’язок з базовими
дитячими садками , котрі працюють за
спеціально розробленими програмами, і
де вже з 4�го року життя починається
цілеспрямоване формування особистості.
Але коли ми говоримо, що існує пробле�
ма дітей, які потребують підвищеної
індивідуальної уваги, то не можна забу�
вати про проблему обдарованих дітей.
Обдарованості слід забезпечити умови
для самовияву, інакше ми змусимо дити�
ну витрачати масу енергії на втримання

своїх позицій, збереження свого “я”,
знаходження власної “ніші безпеки”.
Тому дуже важливо, навчаючи та вихо�
вуючи, постійно провадити
індивідуальний підхід. У 31�й школі діти
отримали змогу навчатися за тим напря�
мом (математичним, гуманітарним, при�
родничим, естетико�прикладним), який
найбільше відповідає їхнім здібностям та
інтересам, демонструючи при цьому над�
звичайно високий рівень загальної еру�
дованості.

На час, коли наша держава ще не мо�
же визначитися в основних політичних і
економічних пріоритетах, шляхах досяг�
нення, ще не сформульованих остаточно,
цілей, особливо важливим для школи
стає питання про вчителя не тільки як
передавача інформації, а й про сутність
кожного з учителів як особистості. Тому
питання кадрового забезпечення стоїть
сьогодні надзвичайно гостро. Управління
освіти підтримує всі творчо працюючі
педагогічні колективи і окремих педа�
гогів, але у вирішенні таких глобальних
завдань хочеться розраховувати на
підтримку і допомогу Академії педа�
гогічних наук, інституту системних
досліджень. Необхідне наукове обгрун�
тування шляхів формування особистості
українського школяра. Учителі чекають
відповіді на питання про те, якими засо�
бами повинно формуватись мислення і
яким канонам має воно відповідати на
кожному віковому етапі дитині.

Саме рух до творчого формування
цілісного мислення, бо діти сприймають
світ як цілісну модель, можливий через
інтеграцію спільних зусиль, творчих
ініціатив, доброї волі всіх і кожного, а
насамперед, розважливого і мудрого пе�
дагога.

Якою буде людина, її моральний,
інтелектуальний, культурний потенці�
ал — від цього у кінцевому випадку за�
лежить доля України. Тому всім не�
обхідно усвідомити, що формування су�
часного мислення молодого покоління
невіддільне від процесу оновлення шко�
ли. Незважаючи на економічні труднощі
в країні, коли зменшується фінансування
освіти, під загрозою її економічна са�
мостійність, цей процес оновлення все ж
відбувається, хоч і не так швидко, як
хотілося б. Завдання формування сучас�
ного мислення учнів вимагає переходу
від безправного, забитого, соціально
інертного вчителя до вчителя соціально
захищеного, творчого, лідера у побудові
Української держави; від “бездітної”,
безплідної педагогіки, відмежованої від
життя догматизмом і консерватизмом, до
педагогіки розвитку особистості, педа�
гогіки творчості і соціального творення.
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четність до живої і неживої природи
кожною своєю клітиною, в будь�якій
своїй діяльності; здатність жити і
діяти, як вчать космісти, прихильни�
ки живої етики, у відповідності з
“універсальними законами Природи і
Kосмосу”. Людина повинна бути пе�
реконана у єдності всього сущого у
Всесвіті, а для цього ідея всеєдності і
взаємообумовленості повинна бути
методологічною основою формування
змісту освіти і технології передачі йо�
го в навчально�виховному процесі.

Ідея всеєдності прийшла із старо�
давніх релігійно�філософських вчень,
де істинним визнавалось тільки таке
знання, яке відкриває у всьому
існуючому єдину і неминучу
сутність. Цей критерій істинності
знань набуває особливого значення у
формуванні змісту освіти школи май�
бутнього, яка має готувати людей з
науково�теоретичним мисленням,
екологічно вихованих — тих, що ро�
зуміють “зв’язок всього з усім” і жи�
вуть по совісті (со — вість ро�
зуміють, як вість від кожного до всіх
і як підпорядкування істині
діяльності і думок кожного: “со�в�
іст�ь — всі разом в істину”).

Зміст освіти в сучасній школі не
дозволяє їй формувати науково�тео�
ретичне мислення учнів. Слід згоди�
тись з психологами (В.В. Давидов,
Д.Б. Ельконін), що корінні задачі
сучасної шкільної освіти пов’язані зі
зміною типу мислення, яке проек�
тується цілями, змістом і методами
навчання. Всю систему навчання не�
обхідно переорієнтувати з формуван�
ня у дітей розсудливо�емпіричного
мислення на розвиток у них сучасно�
го науково�теоретичного мислення,
областю якого є об’єктивно
взаємозв’язані явища ]. При цьому
слід враховувати, що теоретичне
мислення формується в процесі
одержання теоретичних узагальнень
різного рівня, в залежності від того,
на які закони чи закономірності вони
опираються. Вони можуть опиратись
на часткові, специфічні закони і за�
кономірності (закон Архімеда, Пас�
каля, Ома, Менделя і т.д.). Так буде
формуватись науково�теоретичне
мислення, що в центрі картини світу

буде бачити людину, якій кожний
відкритий закон додає впевненості і
можливостей у використанні приро�
ди в своїх інтересах. Про розуміння
“зв’язку всього з усім”, переконання
в тому, що все в природі, в тому
числі і людина, мають “керуватись”
єдиними для всього сущого законами
природи, не може бути і мови. Такий
висновок ми робимо на основі бага�
торічного дослідження.

Теоретичне мислення може мати
своїм інструментом найбільш за�
гальні, фундаментальні закони при�
роди (наприклад, закони збережен�
ня) і суспільства. Використання їх
може створити умови для формуван�
ня глобального, екологічного мислен�
ня. Мислення, здатне оперувати
найбільш загальними, фундаменталь�
ними закономірностями, інтегрувати
і обгрунтовувати на їх основі явища
дійсності, часткові закони різних на�
ук, ми називаємо інтегративним мис�
ленням. Саме таке мислення має
формувати школа майбутнього.

Шлях до розуміння об’єктивного,
сутнісного, загального взаємозв’язку
явищ, об’єктів дійсності — процес
багатоступеневий і важкий. Перехід
свідомості дитини від житейського
мислення (із зони її актуального роз�
витку) до наукового (в зону найб�
лижчого розвитку, за термінологією
прихильників розвиваючого навчан�
ня) — це найглибше сутнісне пере�
творення психіки дитини. Лише після
його звершення свідомість
відкривається для сприйняття нако�
пиченого віками багатства наукової

Що зараз є головним для кожної
людини, для кожного народу і люд�
ства в цілому, якщо відкинути “cуєту
суєт”? Мабуть те, що всі ми живемо
в “зоні”, тій самій, яку так таланови�
то показав А.Тарковський у “Стал�
кері”. Найбільше вплив “зони”
відчули ті, хто безпосередньо
пов’язаний з Чорнобилем. Але і ті,
що здаля спостерігають за дією “зо�
ни” і підраховують, скільки українців
залишиться в 2000 році, не уникнуть
її впливу. Земля наша — єдиний ор�
ганізм, все живе — діти Землі і Kос�
мосу. І поява “зони” як чинника
відбору з “виду мислячих” тих, що
матимуть місце на Землі, — зако�
номірне явище. Мабуть, слід прислу�
хатись до “Сталкера” і до законів
Природи і змиритись із тим, що лю�
дина не зможе керувати Природою
для задоволення своїх бажань, що
“зона” дасть можливість вижити не
найрозумнішим чи найпрактичнішим,
а наймилосерднішим, тим, що ніколи
нікому не причинять болю. Чорно�
биль — останнє попередження люд�
ству. Істинне ім’я цієї землі — я його
відчуваю, бо це моя земля — Чор�
нобіль — Чорний біль. Біль — сиг�
нал тілу рятуватись від небезпеки.
Від чорного болю порятунку тілу не�
має. Він — сигнал до роздумів над
майбутнім, прихід якого залежить від
духовності і мислення людства.

Сучасна наукова картина світу бу�
де мінятись від антропоцентризму до
біоцентризму, як би окремі люди не
опирались цьому. Для декого це буде
ще більшою трагедією, ніж перехід
до геоліоцентричної картини світу,
але утвердження нового світогляду
— неминучий, бо він стає критерієм
олюдненості нашої планети. Не�
обхідна умова цього переходу —
зміна змісту освіти, і особливо в тій її
складовій, яка відповідає за форму�
вання мислення, духовності
підростаючого покоління.

Знання, вміння, навички необхідні
людині в повсякденному житті. Але
вижити людству дасть можливість
лише глибока духовність. Під цим
терміном сьогодні розуміють не про�
сто освіченість, начитаність і т.п., а
здатність осмислювати свою при�
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думки, для ідей всеєдиності людини з
іншими людьми, Природою, Kосмо�
сом. Таке перетворення егоїстичного,
егоцентричного, нездатного до ро�
зуміння об’єктивних зв’язків у світі,
дитячого мислення в мислення науко�
во�теоретичне можливе лише на ос�
нові системи знань — закономірно
пов’язаних їх елементів.

Сучасний зміст шкільної освіти не
організований в систему, через те він
антигуманний, бо хаос різнорідної
інформації чужий дитині, і антигу�
манітарний, бо він не обумовлюі “ви�
рощування” з дитячого мислення ро�
зуму соціально зрілої особистості.
Суспільство, яке складається з лю�
дей з “дитячим”, егоїстичним,
емпіричним мисленням — приречене.
“Дітям” не можна дозволити розпо�
ряджатись природним середовищем,
бо вони неминуче перетворять його в
“зону”. Забезпеченість державним
стандартом освіти умов формування
н а у к о в о � т е о р е т и ч н о г о ,
інтегративного мислення учнів є ос�
новним критерієм прийнятності його
суспільством. Бо ця умова є одночас�
но і умовою того, що країна має пра�
во залишатись на карті народів світу.

Думаємо, що природничонаукова
освіта в аспекті вище сказаного за�
слуговує на особливу увагу. По�пер�
ше, “логіка природи найбільш дос�
тупна і найбільш корисна для дітей”
(K.Д. Ушинський), по�друге, саме
природничонаукова освіта є фунда�
ментом наукової картини світу.
Оновлення її в напрямку системати�
зації, інтеграції змісту знань, методів
і форм навчання — одна з основних
задач розробки державного стандар�
ту освіти.

Під інтеграцією змісту освіти ми
розуміємо процес встановлення
єдності між різнорідними його еле�
ментами за допомогою виявлення в
них однотипних (однорідних) сутно�
стей, закономірностей. Ведучою лан�
кою змісту освіти є знання. Не�
обхідною умовою інтеграції змісту
освіти є інтеграція знань у єдину нау�
кову картину світу — картину знань
про природу, людину, суспільство.

Ми акцентуємо увагу на природ�
ничонауковій освіті, оскільки на ній,
у першу чергу, лежить обов’язок
формувати науковий стиль мислення,

його інтегративність, глобальність.
Освітні програми багатьох країн роб�
лять ставку саме на природничо�ма�
тематичну освіту. Так, “Америка
2000” однією з цілей освіти має до�
сягнення світової першості по мате�
матичній і природничій освіті. Це
підтверджено типовим навчальним
планом для загальноосвітніх шкіл
США: в ньому на вивчення фізики в
основній школі (6�10 класи)
відводиться 13 годин (для
порівняння: проект вітчизняного ба�
зового плану на все природознавство
(фізика, хімія, біологія, фізична гео�
графія) у 6�9 класах відводить 21 го�
дину; а в молодшій на природознав�
ство відводиться 1 година, хоча педа�
гогічні дослідження доводять, що
“одногодинні” предмети — мало�
ефективні в розвитку учнів.

Освітня програма Ізраїлю “Школа
майбутнього” зосереджує увагу на
чотирьох питаннях: розуміння
рівноваги між людиною і оточуючим
середовищем в контексті “встанов�
лення рівноваги”; розуміння
взаємодії між людиною і технологією
в контексті “зупинитись, поки не
пізно”; розуміння взаємовідносин
між людиною, суспільством і еко�
логією в контексті плюралістичного і
толерантного підходу; розуміння
взаємозв’язку між людиною і куль�
турою в контексті загальної гу�
маністичної перспективи.

У цій освітній програмі на першо�
му місці стоять питання, розв’язання
яких потребує особливої уваги до
змісту природничопаукової освіти, до
його фундаменту в молодшій школі.
В освітній програмі України питан�
ням інтегративності мислення учнів,
їх екологічному вихованню повинна
бути приділена якнайбільша увага, бо
жодна країна світу не перебуває в та�
ких екологічних умовах, як наша.

Нині 17 комісій створюють проек�
ти стандартів фізичної, хімічної,
біологічної та інших — відповідно до
предметів у діючому навчальному
плані — освіт. Потім з них буде
створено державний стандарт за�
гальної середньої освіти. З проектів
концепцій окремих “освіт” видно, що
кожна комісія ставить свої цілі, маі
свої підходи до формування змісту
“своєї” освіти. Такий процес розроб�
ки державного стандарту освіти

можна було б порівняти з побудовою
будинку, для якого виготовляються
окремі частини різними бригадами
без загального плану. Зібрати з ок�
ремих частин, виготовлених неза�
лежно, цілісну “будову” змісту
освіти буде неможливо.
Міжпредметні, міждисциплінарні
зв’язки вже довели свою неспро�
можність у формуванні “цілісності
знань, вмінь, навичок”, тим більше
вони не вирішують вище згаданих
задач школи майбутнього.

Теоретичні основи формування
цілісності змісту освіти мають бути
визначені на “допредметному рівні”,
тобто до того, як почнеться робота
над змістом освіти відповідно до
кожного предмету. На допредметно�
му рівні має бути розроблено зміст
теоретичного, цементуючого ядра
кожної галузі відповідно до проекту
базового навчального плану (“при�
родознавства”, “cуспільство�
знавства” та ін.), — обгрунтована
доцільність його змісту, об’єму
відповідно до ланок загальноосвіт�
ньої школи.

Розглянемо цей процес на при�
кладі природничонаукової освіти, що
відповідає в проекті базового нав�
чального плану галузі “природознав�
ство” — до складу його входять
предмети, які дають учням знання
основ наук фізики, хімії, біології,
фізичної географії, астрономії. Щоб
названі “основи наук” відбились у
свідомості учнів як єдина система
знань про природу, а не сукупність
відомостей, що складається з де�
сятків тисяч “основних понять,
вмінь, навичок”, укладачі стандартів
окремих освіт (фізичної, хімічної...)
повинні мати перед собою зміст сис�
темостворюючого фактора —
наскрізних принципів інтеграції
знань про природу, а також ядра цих
знань, яке кожний предмет має ре�
алізувати відповідно до своєї спе�
цифіки як інструмент формування
цілісності знань зі свого предмету і
галузі “природознавство”, адаптува�
ти зміст ядра відповідно до вікових
особливостей учнів (молодшої, се�
редньої ланки школи) і свого пред�
мету.

У ролі стержня природничонауко�
вої освіти, з першого по випускний
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у тій чи іншій мірі фундаментальних
закономірностей природи, які в
різних природних системах діють
специфічним чином. Спеціфічні —
фізичні, хімічні та інші закони і зако�
номірності обгрунтовуються, пояс�
нюються і, отже, інтегруються за до�
помогою вище названих трьох фун�
даментальних закономірностей,
утворюючи систему.

Систему часткових або спеціфіч�
них законів і закономірностей наук
про природу, утворену на основі
фундаментальних закономірностей
природи, ми називаємо ядром при�
родничонаукових знань. Зміст і
об’єм ядра знань про природу
змінюється від класу до класу — у
першому класі до нього входить три
загальні закономірності, а у випуск�
ному класі “ядро” включає біля
півсотні законів і закономірностей
фізики, хімії, біології, фізичної гео�
графії, які об’єднані фундаменталь�
ними, спільними для усіх наук про
природу закономірностями. Маємо
той науковий “остов”, про який пи�
сав В.І.Вернадський, як такий, що
має бути “загальнодоступним і
обов’язковим для всіх, не викликати
ні в кого сумнівів”. Підкреслимо, що
ми подаємо зміст принципів
інтеграції і ядра природничонаукових
знань як приклад, який може бути
використаний при формуванні стан�
дарту природничонаукової освіти.
Інші дослідники можуть провести
системний аналіз природознавства,
виділити інші принципи інтеграції і
по�іншому сформувати ядро знань
про природу. Чим більше буде
варіантів організувати “хаос” при�
родничих знань, тим з більшою
певністю можна буде вибрати основу
такої організації.

Ядро природничонаукових знань
має підлягати тотальному засвоєнню
учнями. По�перше, зміст його
повільно змінюється і заслуховує на
довговічне засвоєння. По�друге —
служить інструментомнаукового
пізнання дійсності, засобом форму�
вання наукового стилю мислення,
критичного підходу до розгляду
практичних задач. Це не означає, що
ті десятки тисяч “основних понять”
природничих предметів, які зараз
вивчаються в школі, можуть бути ви�
кинуті зі змісту освіти, обсяг їх може

бути зменшений як завгодно і т.д.
Усі аспекти зміни змісту освіти ма�
ють досліджуватись. Ясно, що за�
своєння самого тільки ядра природ�
ничонаукових знань зробить полиці
свідомості учня порожніми. За�
своєння “ядра” — не основне в
освіті, треба лише, щоб воно стало
інструментом пізнання дійсності, ви�
рощування сучасного наукового
світогляду в процесі діяльності, спря�
мованої на засвоєння масиву знань
про природу, необхідних для
фізичної, хімічної, екологічної і т.д.
грамотності суспільства. Одночасно
буде формуватись сучасний систем�
но�науковий підхід до пізнання
дійсності та його складові — струк�
турний, модельний, імовірнісний,
функціональний та інші.

За розробленою лабораторією
концепцією природничонаукової
освіти, у загальноосвітній школі
зміст ядра природничонаукових
знань формується так:

1�3 (молодша школа): уявлення
про незалежні від свідомості людини
(об’єктивні) зв’язки в довкіллі (між
об’єктами неживої і живої природи)
як вираз закономірності збереження;
дискретність речовини; збереження
кількості, маси речовини при
різноманітних змінах у природі, пере�
творення і збереження енергії в
довкіллі; симетрія у природі як вираз
закономірності збереження; направ�
леність самочинних процесів до
рівноважного стану; періодичність
сезонних змін, добові ритми;
періодичність процесів у космосі;
темпоритм народного календаря як
вираз періодичності явищ у біосфері і
космосі. До складу “ядра” входять
поняття, пов’язані з названими зако�
номірностями (поняття про ознаки
неживого і живого, тіло, речовину,
атом, молекулу, систему, структуру,
модель та ін).

5�6 класи: знання змісту законів
збереження і перетворення енергії,
маси речовини, електричного заряду;
принципу мінімуму потенціальної
енергії, другого закону термоди�
наміки, періодичного закону (почи�
наючи з 6 класу), розуміння прояву
цих законів у довкіллі та у живих і
неживих системах, у геосистемах —
уявлення про біоритми в організмі, у

клас, навколо якого в кожному класі
будується її ядро, можуть виступати
найбільш загальні, фундаментальні
закономірності природи. Вони по�
винні бути виділені на основі теоре�
тичного аналізу природничих наук,
методологічного аналізу еволюції
природничонаукової картини світу,
методичного аналізу предметів при�
родничого циклу традиційної загаль�
ноосвітньої школи, закономірностей
психічного розвитку учнів. Тобто
формування змісту “природознавст�
ва” має починатись із наукового, ме�
тодологічного, методичного, психо�
логічного аналізу змісту наскрізних
принципів інтеграції природничих
знань. Останній (психологічний
аналіз) має обгрунтувати зміст
виділених принципів не тільки в ас�
пекті сприйняття його учнями всіх
ланок школи, а й у кількісному
відношенні: фундаментальних зако�
номірностей має бути стільки, щоб
учень, відповідно до свого віку, міг
ними оперувати як цілісністю. (На�
приклад, згідно із законом Дж.
Міллера, людина може одночасно
оперувати 7±2 одиницями
інформації).

Лабораторією інтеграції змісту
шкільної освіти на основі всебічного
аналізу виділена система законів і за�
кономірностей природи, які можна
використати в ролі інтегруючих
принципів знань про природу. Зміст
їх (принципів) можна об’єднати в
три фундаментальні закономірності
— збереження, спрямованості про�
цесів до рівноважного стану і
періодичності процесів у природі. Він
включає закони збереження маси,
енергії, електричного заряду; ідеї
дискретності речовини і енергії в
мікроскопі, симетрії;  принцип
мінімуму потенціальної енергії, дру�
гий закон термодинаміки, закон при�
родного добору; періодичний закон,
поняття про кругообіги речовин, про
біоритми, закони хвильового і колив�
ного рухів. Можна додати й інші за�
кономірності меншого ступеня за�
гальності, які розкривають дію вище
названих фундаментальних зако�
номірностей відповідно до природніх
систем неживої і живої природи, гео�
систем, що мають вивчатись у за�
гальноосвітній школі. Фактично всі
закони, наук про природу є проявом
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біосфері, в геооболонці, у космосі.

7�8 класи: “ядро” включає вище
наведений зміст фундаментальних
закономірностей та теоретичних і
емпіричних законів і  зако�
номірностей, що вивчаються на уро�
ках фізики, хімії, біології, фізичної
географії.

9�11 класи: до змісту “ядра” дода�
ються системи законів, що складають
основу природничонаукових теорій
(фізики, хімії, біології).

Основний фактичний матеріал
природничонаукової освіти в тра�
диційній школі ми зберігаємо. По�
перше, він включає відомості, не�
обхідні для елементарної грамотності
в сучасному суспільстві. По�друге,
ще не досліджено, який масив неор�
ганізованого фактажу потрібно нада�
ти учневі для того, щоб він на ньому
зміг “тренуватись” — організовувати
його в систему за допомогою “ядра”
природничонаукових знань і так фор�
мувати науковий стиль мислення.
Ніхто не буде заперечувати того, що
для підготовки спортсмена неохідний
певний час і певна кількість трену�
вань. Прискорити цей процес або
скоротити можна тільки на шкоду
людині і ділу. Тим більше неможливо
прискорити або ущільнити вирощен�
ня соціально зрілого розуму, науко�
вого стилю мислення з дитячої свідо�
мості.

Наш підхід до формування змісту
природничонаукової освіти незвич�
ний для традиційної школи. Особли�
ву увагу може викликати запропоно�
ваний зміст освіти в початковій школі
або в 1�6 класах: у традиційній школі
діти цього віку не стикаються з вира�
зом “закон”. А між тим, саме в цьо�
му віці повинен закладатися фунда�
мент інтелекту, наукового стилю мис�
лення — до 12 років фундаментальні
його структури вже сформовані.
Тримати молодий розум у полі про�
тонауки (наука починається там, де
явища і факти пояснюються на основі
ї ї  законів) в період
найінтенсивнішого формування
інтелекту — протиприродно по
відношенню до особистості і до нації
в цілому. Тим більше, що
об’єктивних причин для цього немає.
Психологи (Ж. Піаже) довели, що
закони збереження, спрямованості

самочинних процесів, періодичності
процесів у природі доступні ро�
зумінню дітей 6�7 річного віку.
Обов’язок дидактиків — адаптувати
зміст цих законів до власних моделей
свідомості дітей. Ми намагаємось
цього досягти. Розроблені програми і
підручники до моделі природпичо�
наукової освіти, яку ми умовно на�
звали “Довкілля” (від назви
інтегрованого курсу, який згідно з
цією моделлю вивчається учнями 1�6
класів), можуть це продемонструва�
ти. Центральним поняттям, на змісті
засвоєння якого розвиваються події
переходу дитячого розуму від звич�
ного, буденного в світ науки, є по�
няття “довкілля”.

“Довкілля” — це не тільки назва
курсу, українське слово, яке не пере�
кладається на іншу мову. Воно не то�
тожне назві існуючих інтегрованих
курсів “Природознавство” або
“Навколишній світ”. “Довкілля” —
це життєвий світ дитини, який вона
виділила, накресливши навколо себе
умовне коло, світ, який на її думку,
нею пізнаний, їй зрозумілий і доро�
гий. У першому класі діти виявля�
ють, що в цьому знайомому світі ба�
гато такого, що вони не можуть по�
яснити. “Запитую довкілля” — так
називається інтегрований курс, який
через запитання на уроках серед
природи розкриває першокласникам
глибину і обсяг того, що необхідно
пізнати, переводить дитяче мислення
на якісно інший рівень — науковий
стиль. У наступних — 2�3 класах
поняття довкілля, як і саме довкілля
дитини розширюється, що відбито в
інтегрованих курсах “Спостерігаю
довкілля” і “Досліджую довкілля”. У
5 класі довкілля в курсі “Пояснюю
довкілля” сягає Всесвіту. А в 6 класі
учень у довкіллі виділяє “системи”
неживої і живої природи, геосистеми,
доходить своєю свідомістю, чому їх
вивчають окремі науки і чому
доцільно перейти до вивчення окре�
мих предметів. До 7 класу учень вже
має підвалини інтегративного, гло�
бального мислення, відкритість до
сприйняття геосфери, космосу і себе
як невід’ємної їх частини.

Протягом 1�6 класів “довкілля”
виступає як психолого�педагогічне
поняття в тому розумінні, що воно є

зоною актуального розвитку, з якої
дитина вступає в зону активного
розвитку, пізнання законів науки.
Цей “вступ” проходить безболісно
для дитини — через здивування, че�
рез казку, через гру. Воно має вели�
ку інтегративну здатність і в той же
час близьке учневі.

“Довкілля” — географічне понят�
тя, схоже на ландшафт, олюднений
пам’яттю про тих, хто на ньому жив.
Довкілля — це і біологічне поняття,
cхоже на біогеоценоз. Це і еко�
логічне поняття, бо це та екосистема,
яку дитина любить першою і неза�
бутньою любов’ю. Довкілля —
історичне і народознавче поняття, бо
при розгляді його учні знайомляться
з історичною спадщиною через
пам’ятники, легенди, назви
місцевості; це соціальне поняття,
оскільки воно показує виміри, з яки�
ми людина підходить до світу (для
однієї людини довкілля вичерпується
своїм житлом і подвір’ям, а для іншої
— Всесвітом). Довкілля —
філософське поняття. Отже, сучасна
наукова картина світу, на відміну від
антропоцентричної, претендує бути
біоцентричною, а ще більш адекват�
но до розвитку ноосфери — приро�
доцентричною. У центрі картини
світу, яка формується експеримен�
тальною програмою “Довкілля”,
стоїть Природа і Людина як
невід’ємна її  частина, творець і
оберіг. Сподіваємось, що досвід ба�
гаторічного дослідження, п’яти де�
сятків шкіл України, у яких пе�
ревіряються програми і підручники з
“Довкілля”, допоможуть вироблен�
ню державного стандарту освіти,
який необхідний нашому суспільству.
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влек внимание как взрослых, так и детей. K созданию столь популярной игрушки вас, видимо,
подтолкнули не меркантильные, а совсем иные, более невинные соображения?

Рубик: Точнее говоря — более серьезные. Я думаю, что все авторы оригинальных изобрете�
ний страдают от одной болезни.

М.: Это стремление спасти мир?
Р.: Нет, болезнь носит более простое название — любопытство. Kогда мы впервые начинаем

исследовать окружающий мир, мы очень любопытны. Дети начинают с простых вопросов, на�
пример: “Почему помидор красный?”. Взрослые быстро устают от всех этих “почему”, а дети
либо быстро получают ответ, либо обнаруживают, что спрашивать бесполезно. Со временем
они перестают спрашивать. Предметы окружающего мира становятся знакомыми, привычны�
ми. Постепенно наш исследовательский пыл угасает, мы начинаем пользоваться банальным на�
бором заученых истин, а наша любознательность пробуждается только в исключительных слу�
чаях.

М.: Чем больше мы привыкаем пользоваться готовыми рецептами, тем больше вероятность
не заметить возможностей, скрытых в предметах окружающего мира.

Р.: Да, и жаль, что любознательность, которой мы наделены от рождения, со временем убыва�
ет, вытесняется обыденостью повседневной жизни. Мы утрачиваем то, что имели в начале
жизни, — способность удивляться простейшим фактам, желание непрерывно задавать вопро�
сы и получать ответы. Но именно этот путь ведет к величайшим открытиям. Большинство из
них не были сделаны раньше лишь потому, что какой�то простой вопрос не был задан, а если и
был, то люди сочли его несущественным и не потрудились ответить. По�моему, привычность —
одна из основных опасностей. Это наш главный враг, он все делает серым. Мы не должны этого
допускать. Мы должны время от времени устраивать себе и окружающим такие встряски, ко�
торые выбивали бы нас из привычной колеи и ввергали в новое, необычное состояние. В этом
состоянии мы обретаем новый взгляд на мир, и тогда даже привычные вещи выглядят иначе и
кажутся интересными. Это ощущение хорошо знакомо путешественникам. Вспомните, что, ко�
гда вы возвращаетесь в свой родной город после долгого отсутствия, он выглядит как�то по�но�
вому. Вы смотрите на него совершенно другими глазами и многое видите как будто впервые.
Вы замечаете вещи, на которые раньше просто не обращали внимания.

М.: Большинство детей любят гулять, взрослые — путешествовать. Но почему у вас возник инте�
рес к кубику? Может быть, из воспоминаний о тех кубиках, в которые мы играли в детстве?

KУБ — ПРОСТЕЙШИЙ KОНСТРУKЦИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Р.: Детские кубики неспроста имеют такую форму. Опыт показывает, что чем проще форма

строительных блоков, тем более сложные сооружения можно из них построить. В этом смысле
куб — простейшая форма. Более того, именно форма придает большую устойчивость нашим
конструкциям. Укладывая кубики один на другой, мы получаем наиболее устойчивые сооруже�
ния. Блоки в форме обычных кирпичей не столь удобны в этом отношении. Хотя в детских
строительных наборах есть и кубические, и продолговатые блоки, последние обычно применя�
ются больше для украшения, чем для основных конструкций.

М.: В школе на уроках геометрии мы изучали правильные многогранники — сколь симметричны
и красивы их формы! Но их жесткая неизменность вызывала ощущение невозможноскти каких�
либо манипуляций с ними, какой�либо эволюции или расчленения. Зато обычные детские кубики
буквально оживают в наших руках. Они как бы бросают вызов нашей изобретательности, и нам
не терпиться строить из них что�нибудь — дома, небоскребы, — постоянно достраивать их, сно�
сить и строить заново. Эта способность стимулировать конструкторскую мысль свойственна
именно кубической форме.

Р.: Действительно, в школе на уроках геометрии я был зачарован правильными многогранни�
ками. Их простота заставила меня задуматься о сложности геометрических связей их элемен�
тов. Я восхищался совершенством этих связей; они вызывали во мне одновременно ощущение
замкнутой завершенности и удивительного разнообразия. Kак вам нетрудно заметить, я мыслю
образами: когда я говорю “куб”, я представляю себе не твердый предмет вроде куска сахара, а
часть пространства правильной формы, которую нужно чем�то заполнить. Я представляю себе
его как каркас с жесткими ребрами, которые соединены шарнирами, что позволяет деформи�
ровать каркас и менять форму.

Трехмерное видение
М.: Да, у вас сильно развито пространственное видение предметов. Однако в европейской

культуре многое способствовало изменению такого видения: все рисунки, страницы книг, по�
лотна художников, фотографии, кино� и телеэкраны — двухмерны. Мы настолько привыкли к
этому, что двухмерность проникла в наше мышление и общение друг с другом. Даже для ориен�
тации в пространстве мы используем двухмерные географические карты. Kубик Рубика бросил
своеобразный вызов двухмерности, ибо заставил смотреть и думать трехмерно: мы должны по�
стоянно учитывать то, что происходит на его противоположной стороне.

Р.: Но двухмерные карты — абстракция! Дети ориентируются в трех измерениях гораздо луч�

ВВІІДД  РРЕЕДДААККЦЦІІЇЇ

Це інтерв’ю з творцем
кубика Рубіка було
опубліковане в 1984 р., 
12 років тому. За цей
час у нас зник інтерес
до цього дивовижного
об’єкту природи і
мислення.

Невідома нам подальша
доля Е.Рубіка,
промисловість
перестала випускати
ці іграшки.

Але “ПМ” здається, що
інтерес до кубика
втрачено даремно,
особливо педагогами.

Читач з інтерв’ю
дізнається про
дивовижні
перспективи кубика
Рубіка в справі
навчання.

Здивування кубиком,
яке пережили мільйони
дітей й дорослих
десять@п’ятнадцять
років тому, є першим
доказом, що це
здивування гідне, щоб
його змогли відчувати у
школі й наступні
покоління.

То чи стане кубік
Рубіка не лише
об’єктом природи, а й
засобом навчання, який
допоможе
стимулювати в учнів
конструкторську
думку, навчить думати
і бачити
"трьохвимірно", тобто
постійно враховувати,
що відбувається там,
де ми не бачимо...,
навчитися
розв’язувати проблеми
високого рівня
складності...
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“ДЛЯ МЕНЯ КУБИК — ЭТО ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ”

Интервью с Э. Рубиком

Эрнэ Рубик (Erno Rubik) — инженер, дизайнер, доцент Высшей школы декоративного искус@
ства (Будапешт). Именно он является создателем знаменитого разноцветного кубика, завое@
вавшего популярность у миллионов людей. В беседе с Дьердем Марксом (George Marx), профес@
сором физического факультета Университета им.Л.Этвеша в Будапеште, Э. Рубик рассказы@
вает об истории создания этой увлекательной игры и о своем отношении к ней.

Маркс: Kубик Рубика получил широкое распространение на всех пяти континентах и при�



ше, чем мы, взрослые. Даже графики и живописцы обычно отражают третье измерение в своих
работах. И хотя мы, обитатели блочных домов, при движении в лифтах или по коридорам по�
прежнему используем одно� и двухмерные мысленные схемы, инженеры делают нашу жизнь
все более и более трехмерной. Взгляните на шоссейные развязки и небоскребы с самолета, по�
смотрите на систему переходов на станциях метро! Современный человек все больше должен
учитывать время наряду с обычными тремя измерениями. Сегодняшнее техническое поектиро�
вание, по существу, является четырехмерным.

М.: Вот вы и вернулись к вашему любимому способу видения: воспринимать вещи в движе�
нии. Kубик Рубика так и просится в руки, чтобы его повертели, сдвинули его грани, и при этом
он дает нам весьма серьезные уроки логики.

Притягательность кубика
Р.: Этим свойством обладает и обычный кубик. Напишите на каждой грани определенное чис�

ло, и вы получите игральную кость, которая так и просится, чтобы ее бросили и попытали сча�
стья. Сколько положений она может занять после броска? Если у вас не выпала “шестерка”, то
вам хочется бросить ее снова. Вы задумываетесь о шансах на выиграш, о вероятностях. А ведь
это лишь одна игральная кость! Что будет, когда у вас несколько таких костей? Посмотрите, как
резко возрастает число возможных комбинаций! А игра в покер с игральными костями! Kроме
того, помимо естественных законов случайных чисел, вы можете придумать искусственные за�
коны. Одной из моих любимых игрушек был кубик Мак�Менона. Kаждая грань такого кубика
окрашена в один из шести цветов. Это позволяло мне видеть индивидуальность в отдельных
геометрических элементах и ставило передо мной новые вопросы: можно ли сделать больший
куб из маленьких, чтобы он был окрашен, как и маленькие кубики? Пока эти кубики ничем не
соединены, эта игра остается похожей на складывание различных предметов из элементарных
блоков.

ДИНАМИЧНАЯ СВЯЗЬ
М.: Что же подало вам мысль сделать связанную конструкцию из этих окрашенных строи�

тельных блоков?
Р.: Идея была подсказана одной тенденцией, которую я заметил в современной скульптуре.

Многие современные скульпторы не удовлетворены тремя пронстранственными размерностя�
ми и приходят к созданию мобилей — подвижных конструкций или скульптур с изменяющи�
мися элементами. Kолдер, например, использует случайные движения. Посмотрите, как меня�
ются его мобили под действием малейшего дуновения ветра или прикосновения руки человека.
Этот подход заимствован у природы: у колеблющихся на ветру листьев, у гнущихся ветвей. Но
такие произведения также отражают и законы равновесия. Некоторые скульпторы оснащают
свои мобили двигателями в результате чего движения скульптуры утрачивают элемент случай�
ности.

М.: Бросая кость или ставя кубики друг на друга, мы создаем некую пассивную связь между
элементами.

Р.: Однако мы можем сделать эту связь более органичной. Один из способов — это располо�
жить элементы в виде цепочки, положив начало новым интересным возможностям. Другой —
насадить их на ось, но не ограничивать их подвижность, т.е. не превращать их в один жесткий
объект. Kонечно, любая связь, особенно такая, которая закрепляет элементы, уменьшает число
возможных вариантов их расположения и взаимосочетания. Идея создания кубика с вращаю�
щимися слоями столкнулась с интересной задачей ее конструкторского решения. Сначала соз�
дание системы со всеми тремя вращательными степенями свободы выглядело геометрически
невозможным. Тем не менее проблема оказалась разрешимой благодаря использованию внут�
ренней симметрии пятигранника: его геометрически эквивалентные элементы взаимозаменяе�
мы. Так, в нашем кубике любой угловой элемент можно поменять местами с любым другим уг�
ловым элементом, а любой элемент на ребре можно поменять местами с любым другим элемен�
том на ребре.

ЗАМАНЧИВАЯ ПРОСТОТА KУБИKА РУБИKА
М.: Рассмотрим еще одну причину популярности кубика Рубика. Я хорошо знаю детские иг�

ры, предназначенные для одного игрока. Среди них много таких, которые будто нарочно запу�
таны, чтобы вызвать раздражение у играющего. Двухмерный пример такой игрушки � лаби�
ринт, а трехмерный — проволочные головоломки. В отличие от них кубик Рубика выглядит уди�
вительно просто: никаких искусственных усложнений ни в форме, ни в том, как вращаются его
элементы. Ощущение действия создается простой геометрической формой и простыми враща�
тельными движениями.

Р.: Я думаю, что все фундаментальные проблемы, достойные исследования, могут быть пред�
ставлены в легкодоступной и понятной форме. Я никогда не любил слишком сложных голово�
ломок и туманных вопросов. Трудность задачи должна состоять в ее содержании, а не в запу�
танности и сложности формулировки.

М.: Несколько лет назад мы беседовали с выдающимся математиком Полем Тураном о крите�
риях научной ценности математических теорем. Он заметил, что чем короче формулировка
теоремы, тем труднее ее доказательство. В этом смысле кубик Рубика � шедевр. Не нужно даже
формулировать правила игры. Вы берете кубик в руки таким, каким он выходит с фабрики, и
видите, что слои можно поворачивать. Несколько случайных поворотов приводят к полному
беспорядку: на каждой грани цвета перемешаны. Вы хотите восстановить первоначальную цве�
товую гармонию, но обнаруживаете, что не можете сделать этого сразу. Именно понимание
трудностей простой на вид задачи делает кубик столь привлекательным. Однажды приняв вы�
зов, брошенный кубиком, вы вступаете на долгий и трудный путь логических рассуждений.

Р.: Думаю, то же самое можно сказать обо всех хороших игрушках в играх. Kак это ни стран�
но звучит, но для меня и кубик, и игрушечный стеклянный шарик — это объекты природы. Не�
которые считают их вершиной художественной и геометрической абстракции, конечным про�
дуктом технологических усовершенствований. Однако круглый камешек на морском берегу
приобрел свою форму без всякого вмешательства человека, а сферическая форма свойственна

KРАЩІЙ 
ГОЛОВОЛОМЦІ 
СТОЛІТТЯ — 
15 РОKІВ

Лучшая головоломка
ХХ века, придуманная
венгерским преподава�
телем дизайна Эрне Ру�
биком, упорно сопро�
тивляется попыткам раз�
гадать все ее тайны. Сра�
зу после изобретения
кубика Рубика начался
поиск самого короткого
пути к ее решению. Пер�
вые разработанные ал�
горитмы требовали 200�
300 ходов (поворотов
граней) для того, чтобы
вернуть кубик в исход�
ное состояние.

Постепенно длина ал�
горитмов (т.е. минималь�
ное число ходов, гаран�
тирующее решение) со�
кращалась. Это происхо�
дило за счет изменения
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и
сборки разных частей
головоломки (улучшения
стратегии) и примене�
ния более коротких опе�
раций для перестановки
и правильной ориента�
ции маленьких кубиков
(улучшения тактики).
Ставший самым попу�
лярным “послойный” ал�
горитм кубика Рубика
(“Kвант”, 1983, № 9) осу�
ществляет сборку не бо�
лее чем за 108 ходов. Со�
вершенствуя его, удает�
ся уменьшить это число
до 86 ходов. Дальнейшие
улучшения требуют рез�
кого увеличения количе�
ства формул, которые
необходимо держать в
голове или на бумаге в
процессе сборки. В пе�
риод всеобщего увлече�
ния кубиком (1981�1983
гг.) редакция “Kванта”
получила не менее десят�
ка объемистых разрабо�
ток, авторы которых,
проделав гигантскую ра�
боту по поиску новых
операций, получили ал�
горитмы, позволяющие
решать “головоломку ве�
ка” в среднем за 50�60
ходов (здесь речь идет
именно о среднем числе
ходов, а точнее, о числе
ходов, которое обычно
требовалось самим авто�
рам алгоритмов для
сборки кубика их мето�
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многим плодам. И кубик, и стеклянный шарик представляются мне самостоятельными объек�
тами природы; их форма полностью определяется их внутренними геометрическими законами.
Kогда я беру в руки один из этих предметов, я чувствую, что держу создание природы. Ведь по�
купая мяч, вы не требуете письменных инструкций о том, как им пользоваться, он сам подска�
жет, что с ним делать и как в него играть. Сразу ясно, что он может катиться и подпрыгивать.
При ударе об стену мяч отскакивает под определенным углом, а если удар “крученый”, угол от�
скока меняется и т.д.

РЕБЕНОK УЧИТСЯ ПРИ ПОМОЩИ МЯЧА
Р.: Вы можете экспериментировать с мячом. По мере того как растет ваш опыт обращения с

ним, вы можете даже подойти к формулировке теоретических принципов его движения. Играя
с мячом, ребенок действительно учится, овладевает специфическими двигательными навыка�
ми, например способностью поймать мяч, попасть им в цель, в баскетбольную корзину. Посте�
пенно у ребенка развивается необходимая координация движений. Будь то упругий мяч или
кубик с вращающимися слоями — человек имеет дело одновременно и с определенной геомет�
рической формой, и с движением. Если вы увидите кубик, у которого одноцветность граней на�
рушена, вас удивит лишь яркое разнообразие его окраски. И, даже впервые взяв такой кубик в
руки, вы не много узнаете о его свойствах: вам еще предстоит научиться их распознать. Вы
должны понаблюдать, что происходит в результате поворотов его слоев. Этап проб и ошибок
научит вас многому. Дети особенно быстро проходят этот период и обычно находят те комби�
нации поворотов, которые непосредственно приводят к желаемому конечному результату.

“Мирный” подход
М.: Существуют и другие популярные игры, которые также требуют нахождения логичной

последовательности шагов, например шахматы или “го”. Эти игры моделируют соревнование
или даже “войну” между игроками. Однако у кубика Рубика другая диалектика. Он сталкивает
нас не с противником, а с предметом, с его реальными свойствами, где с помощью грубой силы
выиграть невозможно. Даже если мы разберем кубик с помощью ножа, нам это не поможет;
мы лишь разрушим самую сущность объекта. Обращение к таким методам — путь ложный, так
как в войне с природой настоящих побед быть не может. Правильный подход — это изучение
свойств объекта, познание законов его движения. Kак только мы преуспеем в этом, объект
начнет нам подчиняться. Такой “мирный” подход — хорошая модель для подготовки к проведе�
нию научных исследований. По�моему, эта особенность придает кубику Рубика своеобразное
благородство.

Р.: В каком�то смысле это присуще всем играм, в которые играют в одиночку. Но здесь имеет�
ся одно существенное отличие: глядя на другие головоломки, мы понимаем, что их изобретате�
ли специально усложнили задачу, создав искусственные трудности, которые нам необходимо
преодолеть, чтобы решить их. Но достаточно только один раз раскрыть секрет такой голово�
ломки, как игра исчерпана, думать больше не о чем, и нам остается лишь отдать ее кому�нибудь
еще, чтобы он поломал себе голову. Однако с кубиком дело обстоит иначе. Приведя его в пер�
воначальное упорядоченное по цветам состояние, вы понимаете, что отнюдь не исчерпали всех
возможностей игры. Опыт нахождения этого первого решения лишь убеждает нас в существо�
вании лучших, более эффективных решений. Первый успех — только начало настоящей рабо�
ты. Нам хочется найти лучшее решение, и мы начинаем дальнейшее систематическое изучение
комбинаций возможных движений. Хотя теоретически должно существовать минимальное
число поворотов, ведущих к успеху, до полного знания этих возможностей еще очень далеко.
Может быть, в один прекрасный день кто�нибудь и найдет простую формулу кратчайшего ре�
шения, но я буду очень огорчен, если это произойдет слишком быстро. Я уверен, что наслажде�
ние от игры в шахматы сразу исчезло бы, найди кто�нибудь стратегию, дающую верный выиг�
рыш.

KУБИK — ДЛЯ ВСЕХ
М.: Итак, вы рассказали о создании кубика. Но скажите, как вам пришло в голову сделать его

всеобщим достоянием, как впервые возникла мысль о его массовом производстве? Было ли это
связано с вашим опытом преподавания в Высшей школе декоративного искусства? Может быть,
вы хотели с его помощью обучать студентов решению каких�то задач, например ориентирова�
нию в трехмерном пространстве? Или помочь им выработать логическое мышление?

Р.: Занявшись этой идеей, я прежде всего столкнулся с проблемой конструирования кубика с
вращающимися слоями как материального объекта. Затем я должен был решить вопрос, как
его собирать. Мне особенно понравилось то, что эта проблема разрешима, но найти решение
было довольно трудно. Я был глубоко убежден, что из�за этих двух особенностей кубика он по�
нравится и другим. Найденное мной решение я считал лишь первым шагом и, конечно, не пре�
делом: если я способен решить эту задачу, наверняка кто�нибудь сможет найти лучший способ.
Превращение кубика�идеи в кубик�игрушку было связано уже с моим профессиональным ин�
тересом к дизайну и архитектуре интерьера. В моей профессии особую роль играет возмож�
ность массового производства создаваемых конструкций. Именно это отличает нас от худож�
ников, занимающихся созданием единичных произведений искусства. Я тоже мог бы сделать
один гигантский кубик в виде монумента, вставить внутрь двигатель, автоматически поворачи�
вающий его слои, и выставить на всеобщее обозрение на городской площади. Но это противо�
речило бы моей шкале ценностей, ибо я считаю, что гораздо лучше сделать много копий одного
и того же предмета, чтобы он стал доступен каждому. Во всяком случае, сама природа поступа�
ет именно так!

М.: Вильмош Чаньи, генетик, выдвинул обобщенную теорию эволюции, в основу которой по�
ложен следующий принцип: чем лучше особь приспособлена к жизни, тем выше скорость ее
размножения. Он считает, что этот же принцип применим к идеям и изделиям промышленно�
сти: скорость их распространения прямо пропорциональна готовности общества принять их. Я
полагаю, что кубик Рубика хорошо вписывается в эту теорию. Не знаете ли вы, сколько куби�
ков выпущено на сегодняшний день во всем мире?
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дом). Наиболее основа�
тельную работу проделал
московский инженер А.
Kарасев, разработавший
таблицы для сборки ку�
бика из 5412 операций,
разбитых на 22 группы
по 246 формул в каждой
группе!

Совсем недавно нового
достижения добился не�
мецкий математик Гер�
берт Kоцемба. Он был
среди тех “менее безум�
ных”, кто 10 лет назад
победили Малый кубик,
но затем примкнул к “са�
мым самым” и, возмож�
но, уже остался единст�
венным, кто до наших
дней продолжал штурм
головоломки века. Те�
перь к нему пришел за�
служенный успех. Он
разработал алгоритм и
написал программу, ко�
торая решает головолом�
ку Рубика менее чем за
21 ход! Сразу скажем,
что эта оценка длины, в
отличие от предыдущих,
эмпирическая: все со�
стояния кубика, которые
предлагались программе
Kоцембы, были упорядо�
чены не более чем за 21
ход. В частности, про�
грамма нашла более ко�
роткие решения для мно�
гих задач на составление
узоров на кубике (или
пасьянсов), весьма попу�
лярных в “золотую эру”
кубика. Нет никакой га�
рантии, однако, что со�
стояний, требующих
больше 21 поворота по
программе Kоцембы, не
существует вовсе. Более
того, такую гарантию
мог бы дать только пол�
ный перебор вариантов
для каждого этапа про�
граммы (их два), а он по�
ка не под силу даже про�
грамме Kоцембы и его
более мощному, чем у
предшественников, ком�
пьютеру. 

В. Дубровский, А. Kалинин
Новости кубологии. 

“Kвант”, 1992, №11, c.52
— 53
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Р.: Трудно сказать точно, но я думаю, что официально, по лицензиям, их выпущено около ЗО
миллионов. Нелегальное производство кубиков, видимо, в несколько раз превысило эту цифру
и, наверное, выражается девятизначным числом. Во всяком случае, можно сказать, что кубик
привлек к себе внимание сотен миллионов людей.

М.: Это ведь составляет несколько процентов населения земного шара! И многие сами или с
чьей�либо помощью успешно справились с задачей. Я думаю, что если бы школьникам давали
такие трудные задания, то их родители давно бы взбунтовались. Однако кубиком увлеклись и
сами родители, и их дети, которые часто тратили на его покупку собственные деньги. Kаково,
по вашему мнению, воспитательное воздействие кубика на молодое поколение?

Kубик учит
Р.: Это тоже трудный вопрос, и особенно потому, что однозначно охарактеризовать воздейст�

вие кубика невозможно. Задача на первый взгляд кажется очень простой, однако многие, кто
так думал, в конце концов были вынуждены сдаться, поняв, что они переоценивали свои спо�
собности. Другие, кто считал предложенную задачу слишком сложной, вдруг понимали, что да�
же дети прекрасно справляются с ней. Kубик прежде всего учит людей быть более скромными
и осмотрительными. Взяв его в руки, человек обнаруживает, что запас его знаний оказывается
недостаточным для решения этой проблемы. И тогда он готов часами вертеть кубик, чтобы все�
таки собрать его и вернуть утраченную веру в свои силы.

М.: На решение этой задачи действительно уходит несколько дней и даже недель!
Р.: С этим связан еще один урок, который может преподать кубик. Сталкиваясь с проблемой

высокого уровня сложности человек не должен сразу браться за ее решение. Необходимо сна�
чала проанализировать задачу, разбить ее на отдельные элементы. Затем нужно рассмотреть
каждый шаг на пути к предполагаемому решению. Такой поэтапный подход должен стать для
человека привычным, ибо, иного способа добиться успеха не существует.

М.: Это в равной степени относится к научным и техническим проблемам.
Р.: Kроме того, кубик может многому научить и тех, кто узнал решение из книги. Скорее все�

го, эти люди сначала пытались собрать его самостоятельно, а когда обнаружили свою неспособ�
ность, у них появилось чувство уязвленной гордости, после чего они обратились за помощью к
книге. Должен сказать, что составлять письменные инструкции к кубику чрезвычайно трудно,
да и пользоваться такими инструкциями тоже не просто — требуется изрядная работа ума. В
общем, пассивный подход здесь совершенно неприемлем.

М.: Насколько я понимаю, книги с разбором различных решений расходились миллионными
тиражами.

Р.: Недавно я прочитал, что кубику посвящено по крайней мере 60 различных книг. Некото�
рые из них разошлись миллионными тиражами. Очевидно, проблема кубика вызвала огромный
интерес публики.

Путь к гармонии
М.: Пожалуй, больше всего в кубике нас привлекает возможность найти путь к изначальной

гармонии, внутреннее стремление к первозданной красоте, которое живет во многих из нас и
особенно дает о себе знать в нашу тревожную эпоху. Вернуться к гармонии... Я думаю, что раз�
ные люди по�разному отнеслись к кубику и, вероятно, кто�то сумел увидеть в нем определен�
ную красоту, о которой вы не думали и которой не замечали.

Р.: Kогда я говорю, что кубик для меня — это объект природы, я прежде всего имею в виду,
что ни в коей мере не собирался его искусственно усложнять, “запрятывать” в него какие�то
хитрости или секреты. Поэтому я допускаю возможность, что люди могут открыть в этом объ�
екте природы самые неожиданные свойства. Например, я никогда не думал, что по этой столь
индивидуальной игре можно организовывать соревнования. И тем не менее в июне в Будапеш�
те прошел чемпионат мира!

М.: Вы говорите, что инженер может конструировать многообразные структуры из простых
составных частей. Недавно я беседовал с математиками, которые охарактеризовали кубик как
само воплощение теории групп. Они сказали, что набор его вращений, трактуемых как элемен�
ты некоторого множества операций, приводит к некоммутативному алгебраическому объекту,
который они намерены назвать группой Рубика. Более того, они собираются с помощью кубика
излагать новый университетский курс алгебры. Один психолог рассматривал даже возмож�
ность проведения с помощью кубика тестов на образ мышления, с учетом различий, свойствен�
ных культуре стран Запада и Востока. Мне, физику, кубик больше всего напоминает атомно�
молекулярную модель строения физического мира, где маленькие окрашенные кубики симво�
лизируют атомы. Обсуждая этот вопрос с некоторыми студентами, мы пришли к выводу, что
стихийное перемешивание цветов кубика помогает представить процесс самопроизвольной
эволюции физического мира в направлении молекулярного хаоса. Это натолкнуло некоторых
студентов на такие вопросы, как происхождение и дальнейшая судьба Вселенной, энтропия и
космологическая теория большого взрыва. Некоторые преподаватели физики в венгерских
школах используют кубик для обучения школьников термодинамике. Kакое разнообразие идей
породил кубик!

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Р.: Недавно я встретил в Kанаде поэта, гордящегося тем, что научился собирать кубик. В Шве�

ции два философа сказали мне, что они пишут книгу о символизме форм “Магического змея”.
Все это укрепило мою уверенность в том, что простота — наилучшая отправная позиция во
всех наших поисках и творческих начинаниях. Необходимо искать самые простые элементы,
ибо из них всегда можно создать что�то новое. Ведь окружающий нас мир природы тоже состо�
ит из таких элементов. Их поиск стоит всех наших исследовательских усилий, ибо они таят в
себе поистине беспредельные возможности.

Èìïàêò, 1984, ¹2

Пітер Брейгель старший. Дитячі ігри (фрагмент). 1560 
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життя, само собою зрозуміле, а го�
ловне, що особисті здібності, які сто�
суються мислення, його цілком задо�
вольняють. Говорять, що Бог найс�
праведливіше розподілив між людь�
ми лише розум, оскільки ніколи і
ніхто не скаржиться, що цього йому
бракує.

Дійсно. людина в основному звер�
тає увагу на те, що існує навколо неї:
на природу, суспільство, інших лю�
дей. А що відбувається в голові, у
процесі пізнання, мислення, вона
навіть не задумується. Її мало ціка�
вить природа самого мислення. А
про правила, принципи і закони пра�
вильного мислення більшість людей
не мають ніякого уявлення. І тут
слід зауважити, що не викликає
ніякого сумніву цілком зрозуміла
значимість для людини пізнання
природи і суспільства. Адже піз�
навши їхні закономірності, ми може�
мо змінювати, розвивати, удоскона�
лювати їх і максимально пристосо�
вувати до потреб людини. А чи не
можна, міркуючи за аналогією, дійти
висновку, що, пізнавши зако�
номірності розвитку і функціону�
вання мислення, на основі вивчення
таких наук, як формальна і діалек�
тична логіка, психологія, можна
підвищувати його ефективність, роз�
вивати пізнавальні здібності люди�
ни і вдосконалювати її культуру
мислення.

Інколи, посилаючись на видатного
представника німецької класичної
філософії Гегеля, стверджують, що
знання логіки допомагає правильно
мислити не більше, ніж знання
фізіології перетравлювати їжу. Це
якоюсь мірою правильно, але не
зовсім. Kоли ми з’їдаємо їжу, то вона
буде перетравлюватись у людини, яка
немає ніякого поняття про фізіо�
логічні процеси, що відбуваються в її
організмі. Але ж знання цієї науки до�
помагає кожному із нас правильно,
найбільш раціонально харчуватися і
на науковій основі організувати
відгодівлю тварин і вирощування
рослин. Так і з логікою. Людина мис�
лить в основному логічно правильно
незалежно від того, чи вивчала вона
логіку як науку, чи ні. Але слід особ�
ливо підкреслити: в основному, а не
завжди.

На розвиток мислення школярів
впливають різноманітні фактори:
предмети, які вивчаються в школі;
зразок мислення вчителя, батьків,
товаришів; наукова та художня
література; засоби масової інформа�
ції; особистий пізнавальний досвід
учня. Це говорить про те, що вміння
правильно мислити у школярів фор�
мується стихійно. У сучасній загаль�
ноосвітній школі немає жодного
навчального предмета, який би
спеціально і цілеспрямовано навчав
дітей основних законів, правил і
принципів логічного мислення.

Процес стихійного формування
логічного мислення, як нам здаєть�
ся, пояснюється двома основними
причинами. По�перше, свідомість і
його важлива складова частина —
мислення відображають дійсність. А
логічні зв’язки в мисленні є відо�
браженням об’єктивно існуючих
зв’язків між предметами і явищами
дійсності. Тобто сама об’єктивна ре�
альність, яка існує поза нами і неза�
лежно від нашої свідомості, відобра�
жаючись у нашій голові, ніби приму�
шує людину мислити правильно.
По�друге, мислення, як продукт і
засіб пізнання дійсності, тісно
пов’язане з мовою. Вивчаючи, за�
своюючи мову, людина одночасно
розвиває і здібності правильного
мислення. Уміння логічно мислити
у дитини розвивається вже в перші
роки її життя, коли вона починає го�
ворити. Вимовляючи окремі слова,
дитина одночасно вчиться оперува�
ти поняттями, тобто усвідомлювати
значення цих слів. А коли вже гово�
рить зв’язно, то це не що інше, як
судження про предмети і явища
дійсності. І зовсім близький той час,
коли дитина на основі засвоєних по�
нять, висловлених міркувань, суд�
жень, самостійно робить висновки,
умовиводи. Тобто дитина з досить
раннього віку оперує основними
логічними формами мислення: по�
няттями, судженнями і умовивода�
ми.

Учителі добре знають, що процес
оволодіння мовою одночасно супро�
воджується розвитком мислення.
В.О.Сухомлинський,відвідуючи уро�
ки своїх колег�учителів, задумався
над таким питанням: чому у дітей

Чи потрібна логіка в сучасній
школі? Мова йде не про здібності
вчителя й учнів до логічного мислен�
ня. Таке запитання було б риторич�
ним. Проблема в іншому: чи
потрібна логіка як навчальний пред�
мет? Адже десятки років вона не
викладалася в школах. І це можна
пояснити тим, що в ній не виникало
нагальної потреби, навчання було
переважно репродуктивно�догматич�
не: вивчити, запам’ятати і при не�
обхідності відтворити. В са�
мостійному, творчому, тим більше
критичному мисленні не те що не бу�
ло потреби, воно навіть забороняло�
ся. Це стосувалось і праць так званих
класиків марксизму�ленінізму,
партійних і державних документів.
Така заборона якоюсь мірою поши�
рювалась і на природничо�матема�
тичні науки. Усім нам добре відомі в
минулому партійно�ідеологічні тлу�
мачення теорії відносності, генетики
і т.п.

У сучасних умовах розвитку нашо�
го суспільства ситуація різко зміни�
лася. Переважаючим способом мис�
лення стає плюралізм думок, коли
про одну й ту ж проблему вислов�
люється декілька досить різних, а
інколи навіть зовсім протилежних
думок. У такій ситуації просто не�
обхідно самостійно вміти мислити і
без логічного аналізу не обійтись
уточненні змісту понять, установлен�
ні істинності суджень, операцій умо�
виводу.

На наш погляд, у сучасній школі,
досить недосконала структура нав�
чальних предметів. Переважно є
науки про природу, суспільство і лю�
дину і немає жодного предмета про
мислення. Не треба забувати, що лю�
дину оточує не дві, а три сфери
дійсності: природа, суспільство і
мислення. Розуміючи теоретичну і
практичну значимість пізнання пер�
шого і другого, ми мало звертаємо
уваги на третє, на сам інструмент
пізнавальної діяльності, на мислен�
ня. Ця сфера залишається поза ува�
гою як учителя, так і самого учня.
Перший намагається розвивати мис�
лення учнів через викладання свого
предмета і лише якоюсь мірою вза�
галі. Учень же розглядає своє мис�
лення як щось невід’ємне від його
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молодшого і середнього шкільного
віку таке бідне мовлення, коли дити�
на не може зв’язати і трьох слів. І
дійшов до висновку, що це не стільки
незнання мови, а наслідок нерозви�
нутого мислення. Мова і мислення
розвиваються одночасно лише тоді,
коли дитина активно займається
навчальною і пізнавальною
діяльністю. Інколи учень чи студент
намагається запевнити викладача,
що він матеріал знає, але не може
висловити це. Таке твердження до�
сить сумнівне. Мова і мислення
настільки тісно взаємопов’язані між
собою, що кожна думка обов’язково
повинна бути мовно оформлена. Як�
би були чіткі і ясні знання, то завжди
знайшлися б слова, щоб їх вислови�
ти. Ясність мови говорить про
ясність думки, як, власне, і навпаки.

На основі викладеного логічним є
запитання: чи потрібно вивчати
логіку як науку, коли людина і так в
основному вміє правильно мислити?
Вся справа в тому, що людина, не
знаючи логіки, мислить лише в ос�
новному, а не завжди правильно. Ад�
же можна навчитися правильно гово�
рити і писати, не вивчаючи глибоко
мову як науку на рівні філологічного
факультету інституту, чи універси�
тету. Але при цьому буде допущено
багато помилок. Щоб їх було менше,
треба знати мову як науку. На наш
погляд, переконлива й інша аналогія:
можна навіть добре грати на музич�
ному інструменті і співати, зовсім не
знаючи нотної грамоти. Але вико�
навська майстерність значно підви�

щиться, коли людина отримає музич�
ну освіту на рівні музичної школи чи
училища, а ще краще � консерваторії.
Так і з логікою. В основному ми мис�
лимо правильно, але при цьому до�
сить часто допускаємо багато поми�
лок. І щоб їх було менше, треба знати
логіку як науку, усвідомити її основні
правила, принципи і закони.

На перший погляд здається, що
знання логіки потрібне для правиль�
ного відображення закономірних
зв’язків між предметами і явищами
об’єктивної дійсності. Це так. Але
виявляється, що знання логіки не
меншою мірою потрібне для пра�
вильного висловлення думки в мові.
Істинність думки залежить не лише
від того, наскільки об’єктивно ми
відображаємо предмети чи явища
дійсності, а й від правильності ви�
словлення думки мовними засобами.
Всім добре відомо, що правильно

вжиті мовні форми можуть проясни�
ти думку, а якщо неправильно, то,
навпаки, зробити її нечіткою і не
зовсім зрозумілою. Багатозначність
слів, виразів вимагає при вислов�
ленні думки у словах, реченнях дот�
римуватися правильної
інтерпретації знакових систем
відповідно до понять, суджень, умо�
виводів, а також логічних зв’язків
між ними. Всі люди володіють мо�
вою, і тому кожному необхідно ви�
робити і постійно вдосконалювати
культуру мислення. Логіка допома�
гає вченому, інженерові, лікареві,
учителю, кожній людині висловити
думку мовними засобами чітко, яс�
но, точно, послідовно й аргументова�
но.

Уведення в школі наук про мис�
лення (логіки, психології, основ
філософії) призведе до переванта�
ження учнів. Але цього можна уник�
нути, дещо скоротивши години на
вивчення інших навчальних дис�
циплін. Далеко не кожний у май�
бутньому буде математиком, фізи�

ком, хіміком, біологом чи істо�

риком, але всі будуть постійно мис�
лити. Від того, наскільки вони це бу�
дуть робити правильно, дуже багато
залежатиме в їхньому житті. Люди�
на, на відміну від тварини, діє
доцільно, цілеспрямовано. Перш ніж
щось зробити, вона це “будує” (про�
гнозує) у своїй голові. Ми постійно
підкреслюємо, що школа повинна
вчити мислити, але дуже мало роби�
мо щоб цей процес був не сти�

хійним, а усвідомленим. Надзвичай�
но розумно це здійснюється у шко�
лах нового типу, де вже включено до
навчальних програм науки про мис�
лення.

До речі, вивчення логіки позитив�
но вплинуло б і на вичення інших
навчальних дисциплін. Особливо
необхідно підкреслити. що за ос�
танні роки в усіх школах опанову�
ються основи інформатики та обчис�
лювальної техніки. Немає ніякого
сумніву, що без знання основ логіки,
сутності формалізації мислення, не�
можливо належно засвоїти основні
правила і принципи програмування.

Сучасна школа повинна зрозуміти,
що процес засвоєння знань і розви�
ток здібностей учнів до са�
мостійного мислення � взаємно обу�
мовлені явища, які, однак, автома�
тично не збігаються. Пізнавальні,
розумові здібності школярів не�
обхідно розвивати і через вивчення

наук про мислення. Із цією думкою
погоджується вже багато керівників
шкіл, але відсутність викладачів і
навчальних посібників не дають
можливості в наш час включити
логіку до навчальних програм серед�
ньої школи. На наш погляд,
найбільш підготовленим до читання
логіки в школі є вчитель математи�
ки. Після відповідної підготовки в
інституті післядипломної освіти пе�
дагогічних працівників він міг би
успішно виконати це завдання. Kрім
цього, можна спеціально готувати до
читання логіки в школі випускників
фізико�математичних факультетів
педінститутів і університетів. У
1995�1996 навчальному році істо�
ричний факультет Полтавського
педінституту розпочав підготовку
вчителів історії і гуманітарних дис�
циплін, де теж можна було б
підготувати викладача логіки. До
речі, логіку міг би викладати і добре
підготовлений учитель мови, оскіль�

ки мова і мислення тісно взаємо�

пов’язані між собою.

Підручники і навчальні посібники
з логіки переважно розраховані на
студентів вищих навчальних за�
кладів, які може використовувати
вчитель для викладання предмета і
розробки практичних завдань і
вправ. Теоретичний матеріал діти
зможуть законспектувати на уроці, а
над логічними вправами чи задача�
ми будуть працювати як на уроці,
так і вдома. Особливо треба зверну�
ти увагу на розробку практичних
завдань, щоб вони були цікавими,
захоплюючими, у формі
інтелектуальної гри.

Увести викладання логіки в усіх
школах одночасно — неможливо.
Треба включати її до навчальних
програм лише там, де є відповідні
умови, тобто в навчальних закладах
нового типу, спеціалізованих класах,
а також в загальноосвітніх школах,
де є керівники і вчителі, які
зацікавлені в цьому.

Нова концепція освіти передбачає
заміну культу знань на культ мислен�
ня. А може, і не слід одне заміняти
іншим або протиставляти їх. Сучасна
школа повинна давати учням і гли�
бокі, ґрунтовні знання і цілеспрямо�
вано розвивати здібності до правиль�
ного логічного мислення. 
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ПРОГРАМА “ЛОГІKА” 
для загальноосвітніх шкіл 
та навчальних закладів нового типу

І.Г. Слюсаренко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСKА. Ми живемо в умовах зростаючої наукової, науко�
во�технічної, соціально�політичної інформації. Умінню проаналізувати її, вибрати ос�
новне, визначальне, знайти найбільш раціональні способи використання знань у житті,
у практиці допомагає добре розвинена культура мислення людини. Вона не є вродже�
ною якістю, а формується на основі набуття пізнавально�практичного досвіду особою,
засвоєння нею мови, взагалі, а також у процесі навчання і виховання.

На розвиток мислення школярів впливають різноманітні фактори: предмети, які
вивчаються в школі; приклад мислення вчителя, батьків, товаришів; наукова та ху�
дожня література; засоби масової інформації; особистий життєвий пізнавальний і
практичний досвід учня. Це говорить про те, що в сучасній школі, вміння правильно
мислити формується у школярів стихійно. На наш погляд, у сучасній школі існує до�
сить недосконала структура навчальних предметів у змісті освіти. Переважно є нау�
ки про природу, суспільство і людину і немає жодного предмета, який би спеціально і
цілеспрямовано навчав дітей логічного мислення. Мудрим є те, що ліцеї, гімназії, ко�
леджі включають у навчальний план логіку, психологію, основи філософських знань.
Вивчення логіки як науки допоможе кожній людині усвідомити процес мислення,
пізнати його закономірності і свідомо вдосконалювати культуру мислення.

Уведення курсу “Логіка” в сучасній школі допоможе учням краще засвоїти різні нав�
чальні предмети, насамперед “Основи інформатики й обчислювальної техніки”. Адже,
не зрозумівши сутності формалізації мислення, неможливо засвоїти на належному
рівні основні правила і принципи програмування.

ПЛАН KУРСУ “ЛОГІKА”

для старших класів шкіл

(34 год.)

Тема                                       Kількість годин

1. Предмет і значення логіки ...................................................................... 3

2. Поняття ......................................................................................................... 4

3. Судження ...................................................................................................... 4

4. Основні закони логіки .............................................................................. 2

5. Умовиводи ................................................................................................. 12

6. Доведення і спростування ....................................................................... 4

7. Гіпотеза .......................................................................................................... 2

8. Історія логіки ............................................................................................... 3

Усього ........................................................................................................... 34

Пітер Брейгель старший. Дитячі ігри (фрагмент). 1560
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІKИ

Мислення як предмет вивчення логіки. Закономірності процесу пізнання: чуттєве
пізнання й абстрактне мислення. Логіка як наука про закони і форми правильного мис�
лення. Поняття логічної форми. Поняття, судження, умовивід як основні форми пра�
вильного мислення. Поняття про логічні закони як сталі зв’язки між поняттями і суд�
женнями в процесі мислення. Теоретичне і практичне значення логіки. Мислення і мо�
ва. Співвідношення мови, дійсності і мислення. Поняття про знаки. Логіка і мова.

ПОНЯТТЯ

Поняття як форма мислення. Мовні форми вираження поняття. Логічна структура
поняття, його зміст і обсяг. Закон оберненого відношення між змістом і обсягом по�
няття. Види понять. Відношення між поняттями. Поділ поняття як розкриття його об�
сягу. Види поділу поняття. Правила поділу поняття і можливі помилки поділу. Kла�
сифікація та її значення в науці. Визначення поняття. Види визначень поняття. Пра�
вила визначення поняття і можливі помилки у визначенні. Основні логічні прийоми
формування понять: порівняння, узагальнення, абстрагування, аналіз і синтез.

СУДЖЕННЯ

Судження як форма мислення, форма відображення дійсності. Логічна структура
судження. Судження і речення. Види суджень. Прості судження і їх види. Kатегоричні
судження та їх види. Розподіленість термінів у категоричних судженнях. Види суд�
жень за модальністю. Складні судження і їх види. Відношення між судженнями за
істинністю. Логічний квадрат.

ОСНОВНІ ЗАKОНИ ЛОГІKИ

Загальна характеристика основних законів (принципів) правильного мислення. По�
няття про логічний закон. Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного
третього. Закон достатньої підстави. Взаємозв’язок законів мислення в процесі
пізнання.

УМОВИВОДИ

Загальне поняття про умовиводи. Основні види умовиводів. Поняття про дедук�
тивні, індуктивні та умовиводи за аналогією.

Дедуктивні умовиводи. Дедуктивні умовиводи з однієї посилки. Дедуктивні умови�
води з двох посилок. Простий категоричний силогізм. Структура, фігури, правила і
модуси категоричного силогізму. Поняття про скорочені та складні силогізми. Умовні,
розділові та умовно�розділові умовиводи. Kонструктивна та деструктивна дилеми.

Індуктивні умовиводи. Неповна та повна індукції. Види неповної індукції.
Взаємозв’язок індукції і дедукції в процесі пізнання.

Умовиводи за аналогією. Аналогія та її види. Достовірність висновків за аналогією.
Аналогія в природі, суспільстві, пізнанні.

ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ

Загальне поняття про доведення. Логічна структура доведення. Форми і способи до�
ведення. Спростування та його види. Правила доведення і можливі помилки при їх
порушенні. Спростування та його види. Паралогізми, софізми, парадокси. Роль дове�
дення в науковому пізнанні, дискусії, повсякденному житті.

ГІПОТЕЗА

Загальна характеристика гіпотези. Умови формування та відбору гіпотез. Логічні
структурні етапи гіпотези. Роль гіпотези в розвитку науки, у навчальному процесі
та практичній діяльності людини.

ІСТОРІЯ ЛОГІKИ

Розвиток логічних ідей в античності і середньовіччі. Арістотелівська логіка. Логіка
стоїків і мегариків. Становлення ідей математичної логіки в XIX сторіччі. Сучасна
логіка. Поняття про класичну і некласичну логіку. 

В цікавій, доступній і система�
тичній формі викладені основні
принципи і операції людського
мислення, що вивчаються фор�
мальною логікою, а також широке
коло актуальних не лише для
логіки, але й для царини багатьох
гуманітарних наук, проблем.

Виклад змісту підручника скеро�
вано на формування логічної
інтуїції, а також пробудження
інтересу до сучасної логічної про�
блематики.

Підручник “Основи логіки” буде
корисним для учнів середніх за�
гальноосвітніх шкіл, гімназій,
ліцеїв, коледжів, студентів педа�
гогічних училищ, технікумів та
інших середніх спеціальних учбо�
вих закладів. Підручником мо�
жуть також користуватись
студенти гуманітарних факуль�
тетів вузів.



просторове мислення, і тому вони погано
орієнтуються у просторі, відчувають за�
труднення під час об’ємного зображення
предметів. Характерною ознакою їхніх ма�
люнків є схематичність та лінійність, бо їм
не вдається передавати об’єм і реальні про�
порції предметів, відтворити просторові
відношення.

Ефективним засобом запобігання цим
помилкам є ліплення, що розвиває розумо�
ву активність, творчість, художній смак та
багато інших якостей.

У процесі ліплення розвивається зорове
сприймання, пам’ять, уявлення, образні
компоненти мислення, оскільки цей процес
вимагає постійного зіставлення і порів�
няння частин предметів між собою, наприк�
лад, за масою, за характером тощо. Діти оз�
найомлюються з об’ємною формою, будо�
вою та пропорціями, вчаться зорово ділити
об’єм, збагачуються образотворчими та
технічними вміннями, засвоюють власти�
вості різних пластичних матеріалів. Завдя�
ки цьому забезпечуються умови для збере�
ження об’ємних властивостей навколиш�
ньої дійсності; відображення цілісної карти�
ни світу; формування якісних просторових
уявлень на підставі таких важливих пара�
метрів, як об’єм, розміщення, співвідно�
шення проекцій і перспектив, здібність до
рекомбінації предметів у просторі і сприй�
няття себе у просторі (децентрація).

Робота із пластичним матеріалом удоско�
налює природне чуття дотику обох рук,
розвиває конструктивні здібності, формує
просторове мислення, адже у цей час вини�
кає потреба бачити або уявляти предмет з
усіх сторін. Це є суттєвим моментом пере�
ходу від предметно�дійового до наочно�об�
разного мислення.

Академік О.Д. Александров надавав ве�
ликого значення просторовому розумінню
як різновиду образного мислення у загаль�
них здібностях людини. Його розвинута
форма є суттєвою для багатьох видів
діяльності. “Добре сформовані просторово�
образні знання й уміння доповнюють, зба�
гачують чуттєві можливості учнів і удоско�
налюють їхнє світосприйняття і
світовідчуття... Тому формування просто�
рових уявлень учнів є суттєвим, актуаль�
ним завданням шкільної освіти” [1].

Для теоретичного усвідомлення і мето�
дичного обґрунтування ліплення як мето�
ду формування просторового мислення
суттєвими є висновки А.В. Запорожця,
В.П. Зінченка [2].

У процесі ліплення відбувається інтеріо�
ризація орієнтовних дій і предметні
маніпуляції замінюються перцептивними
операціями.

Б.Ф. Ломов [4] своїми дослідженнями
доводить, що просторові образи кінцево
оформляються в уявленні тільки у процесі
ліплення і що систематичне застосування
ліплення у будь�якому віці може відіграти
визначну роль у розвитку просторового
уявлення як складової просторового мис�
лення учнів.

Не слід вважати, що просторове мислен�
ня сформується у дітей стихійно у звичай�
них умовах навчального процесу, тому що
у досвіді дитини, як правило, відсутні для
цього мотиви.

За І.С. Якіманською [5], просторове мис�
лення — це специфічний вид розумової
діяльності, яка має місце у вирішенні
орієнтаційних задач і базується на аналізі
просторових властивостей реальних
об’єктів або їх графічних зображень. Це
складний процес, що містить у собі словес�
но�понятійні операції, перспективні дії, без
яких процес мислення у формі образів
відбуватися не може.

Спираючись на положення В.В. Давидо�
ва про умови формування теоретичного
мислення [6], нами розроблена методика
формування просторового уявлення як
складової просторового мислення.

Суттєве покращення образного сприй�
мання і мислення, досягнення певного роз�
витку у сприйманні просторових форм уч�
нями відбувається у процесі детального оз�
найомлення з геометричними фігурами і їх
властивостями на уроках ліплення.

Саме такий підхід вибраний за основу
розробленої методики, спрямованої на
формування просторового мислення мо�
лодших школярів.

СЦЕНАРІЇ УРОKІВ ЛІПЛЕННЯ ДЛЯ
УЧНІВ 1�3 KЛАСІВ
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МЕТОДИKА РОЗВИТKУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ 
МОЛОДШИХ ШKОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІПЛЕННЯ

Л.І. Ямщикова
Відомо, що у дітей молодшого шкільного віку, як правило, ще недостатньо розвинене

Пам’ятник М.В. Гоголю,
встановленний 

у м. Полтава 
(скульптор Л.В. Позен)

Надгробок на могилі
В.Г. Короленка

(скульптор 
Н.В. Крадієвська)



2. Сьогодні ми на уроці ознайомимося зі
скульптурою.

Хто знає, що таке скульптура?

— Пам’ятники.

— Так. Скульптура — це вид образотвор�
чого мистецтва, що об’ємно�просторовo
зображує предмети з різних матеріалів (із
каменю, металу, дерева тощо).

— Наведіть приклади скульптурних зоб�
ражень у нашому місті.

Називають пам’ятники міста та їхніх ав�
торів.

— А зараз розгляньте фотографії двох
скульптур і скажіть, чим вони відрізняють�
ся? (Для цього пропонуємо зображення
пам’ятника М.В.Гоголю та надгробок на
могилі В.Г.Kороленка.

— Портрет В.Г. Kороленка можна роздив�
лятися лише з одного боку.

— Молодці. Саме так можна сказати про
рельєф, у якого поверхня оброблена майст�
ром лише з одного боку і зображення вис�
тупає над площиною. Про всі інші скульп�
тури, котрі можна розглянути з усіх боків,
говоримо, що то є кругла скульптура.

— Скажіть, а маленька статуетка теж
кругла скульптура?

— Так.

— А скульптурна група, де багато персо�
нажів і кожного можна розглянути, теж
кругла скульптура?

— Так.

Про вид мистецтва скульптуру можна
розказати багато цікавого, але це тема
інших уроків. Сьогодні поговоримо про
всім добре відомий предмет, а точніше,
форму, з якої починається робота скульпто�
ра. Назвіть її (Учитель показує кулю,
виліплену з пластилину).

— М’яч. Kоло. Kуля.

— Ви назвали зовсім різні за призначен�
ням предмети: іграшку, фігуру, об’ємну

форму, але в них є щось спільне — це фор�
ма.

— Що можна про неї сказати?

— Однакова з усіх сторін (учитель дає
можливість розглянути, а потім кладе на
стіл і розхитує в різних напрямах), постій�
но рухається.

— Так, вона не стійка та однакова з усіх
сторін.

— Як ви гадаєте, якби ми надряпали на
кульці стекою личко Kолобка, могли б ска�
зати, що це кругла скульптура?

— Змогли.

— Звичайно, і не лише тому, що вона має
форму кульки. Подивіться, що стане з
кулькою, якщо її розрізати на дві частини.
Утворилася нова форма, яка має назву —
напівсфера (див. мал.1). Зверніть увагу: на
зрізі видно коло (учитель замальовує коло
на дошці). Kоло є плоска фігура, що похо�
дить від форми кулі (див. мал.2).

Настав час розпочати практичну роботу.

3. ПРАKТИЧНА РОБОТА.

Завдання цього уроку — виліпити розету
(елемент ліпного оздоблення у вигляді
квітки). Для цього потрібно одну
напівсферу щільно притулити до картону,
потім розплюснути, щоб поверхня її стала
гладкою. Поверхню майбутної розети роз�
кресліть таким чином (мал.3 на дощці.) Із
зайвого пластиліну (другої частини кулі)
необхідно зліпити по 4 горошини однако�
вого розміру (мал. 4), потім ще 4 горошини
однакового розміру, але менші, ніж перші, і
виліпимо останні 4 горошини однакового
розміру, але менші за попередні.

Ці маленькі кульки і стануть пелюстками
розети. Щоб кулька перетворилась у пелю�
стку, треба видовжити одну сторону. Така
форма нагадує краплину (мал.5). Kоли та�
ку краплину трохи сплюснути і вигнути,
прикріпивши до пластилінової основи, во�
на стане пелюсткою (мал. 6).
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ТЕМА: ЛІПЛЕННЯ РЕЛЬЄФНОЇ РОЗЕТИ

МЕТА: Ознайомити учнів із круглою скульптурою та рельєфом. Зробити аналіз вла�
стивостей геометричної форми кулі та похідної від неї форми напівсфери. Порівняти
форму кулі з фігурою кола. Удосконалювати навички роботи з пластичним матеріалом.
Укріплювати м’які м’язи пальців рук.

ЗАВДАННЯ УРОKУ: Виліпити рельєф розети рослинного характеру.

ОБЛАДНАННЯ: Фотографії скульптур та фрагментів архітектурних споруд з елемен�
тами різних видів скульптури, пластилінова куля, стеки, картон 10 х 10 см.

ХІД УРОKУ:

1. Вступна частина.

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 1



Спочатку наліпимо найбільші пелюстки,
потім трохи менші, і останніми будуть най�
менші. Kоли всі пелюстки займуть своє
місце в колі, бажано зліпити середину
квітки та чотири листочки (мал.7). Усі чо�
тири етапи практичної роботи діти викону�
ють разом із учителем.

4. ПІДСУМОK УРОKУ.

— Як із кулі можна утворити напів�
сферу?

— Розрізати кулю на дві частини.

— Чим відрізняється кругла скульптура
від рельєфу?

— Рельєф можна розглянути лише з од�
ного боку.

Ви мали можливість переконатися, як із
кулі утворилася нова форма — напівсфера,
а кругла скульптура трансформувалася в
рельєф. На цьому уроці ми також розгля�
нули різницю між колом та кулею.

— Охарактеризуйте коло.

— Плоска фігура.

— А куля?

— Об’ємна форма.

ТЕМА: ЛІПЛЕННЯ ІГРАШKОВОГО БУ�
ДИНОЧKА

МЕТА: Ознайомити учнів із найп�
ростішими відомостями про архітектуру
як вид мистецтва. Розглянути геометричну
форму куб і похідну від неї форму — три�
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гранну призму. Зробити порівняльний аналіз властивостей форми куба та плескатої
фігури квадрата. Розвивати конструктивні здібності учнів, їхнє уявлення шляхом оперу�
вання об’ємними формами. Продемонструвати, як за допомогою ліплення уникнути по�
милок у малюванні будиночка.

ЗАВДАННЯ УРОKУ: Виліпити іграшковий будинок на основі куба та тригранної
призми.

ОБЛАДНАННЯ: Ілюстрації лялькових будинків; макет архітектурної споруди; фото�
графії; два куби, виліплені із пластиліну; стеки; підставка.

ХІД УРОKУ:

1. Вступна частина.

2. Пригадайте, з яким об’ємно�просторовим видом образотворчого мистецтва ви ознай�

омилися на минулому уроці?

— Зі скульптурою.

— Хто може назвати усім відомий вид
мистецтва, що будується у просторі та має
об’єм?

— Альтанки, фонтани, будинки, храми,
театри.

Усе назване зараз вами можна об’єднати
одним словом “архітектура”, що в пере�
кладі з грецької мови означає “головний
будівельник”. Архітектор розробляє проек�
ти нових споруд, вулиць, міст тощо, і його
праця копітка та відповідальна: майбутня
споруда повинна бути надзвичайно краси�
вою, зручною, надійною. Наприклад, як ті,
що ви бачите на фото.

(Наступним для розгляду пропонується
макет)

Уважно погляньте на макет. Ви помітите,
що основу його утворюють різноманітні
форми. Про одну з них ми поговоримо. Ця
форма добре відома вам із дитинства.
Назвіть її (Учитель демонструє куб — мал.
8).

— Kубик, квадрат.

Так, це куб. Чому не можна сказати, що
це квадрат? (Для порівняння на дошці по�
дається мал. 9)

— Тому, що квадрат — плеската фігура.
Спробуємо разом проаналізувати форму
куба. Ця форма однакова з усіх сторін?

— Так.

— Чи стійка ця форма?

— Так.

— Як ви гадаєте, може вона бути викори�
стана в основі будинку? (Учитель дроти�
ком видряпує віконце та двері на поверхні
куба).

— Може.

— А чого не вистачає в цьому будиноч�
ку?

— Даху.

(Учитель стекою по діагоналі розрізає
другий куб — мал.10) Ви зараз побачили,
як із куба утворилася нова форма, так зва�
на тригранна призма (мал. 11). На що вона
схожа?

— На дах.

— Порахуємо разом її кути. (На дошці

Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

Мал. 8

Мал. 9

Мал. 10



зображуємо мал. 12).

— Три.

— Порахуємо кути з іншого боку (на
дошці передаємо мал. 13).

— Чотири.

Учитель з’єднує тригранну призму з ку�
бом у вигляді будиночка (мал. 14).

— Назвіть форми, з яких складено цей бу�
динок?

— Kуб, тригранна призма.

— Діти, багато хто з вас малює будинок
таким чином (мал. 15), допускаючи помил�
ку. Порівняйте цей малюнок із попереднім
(Учитель малює будинок, чітко виділяючи
основні форми — мал. 16).

Уявляючи чітко ці форми, ви легко змо�
жете зобразити їх на малюнках.

3. ПРАKТИЧНА РОБОТА.

На цьому уроці кожен із вас на короткий
час стане архітектором і виліпить
іграшковий будинок для улюбленого каз�
кового героя, використовуючи будь�які

геометричні форми. Наприкінці уроку
спробуємо відгадати, кому з казкових ге�
роїв належить ваш іграшковий будинок.
(Якщо необхідно, можна переглянути
ілюстрації до казок із зображенням буди�
ночків).

4. ПІДСУМОK УРОKУ.

Назвіть об’ємно�просторові види мистец�
тва.

— Скульптура. Архітектура.

Чи може скульптура бути частиною
архітектурної будови?

— Так!

Чи запам’ятали ви назви форм, про які
дізналися на попередньому та сьо�
годнішньому уроці? Назвіть їх.

— Kуля, куб, напівсфера, тригранна
призма.

5. ОГЛЯД ДИТЯЧИХ РОБІТ.

ТЕМА: ЛІПЛЕННЯ ГЛЕЧИKА, ГОР�
НЯТKА

МЕТА: Ознайомити учнів із
історичними довідками про гончарство

37

Ïîñòìåòîäèêà, ¹2(12), 1996

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

свого краю (Полтавщини). Розширити знання учнів про нові геометричні форми, зокре�
ма циліндр.

Формувати уявлення про будову предметів обертання. Розвивати окомір, удосконалю�
вати координацію рухів обох рук.

ЗАВДАННЯ УРОKУ: Виліпити горщик.

ОБЛАДНАННЯ: набір листівок із зображенням гончарних виробів майстрів Опішні;
циліндр, виліплений із пластиліну, підставка, стеки, глина.

ХІД УРОKУ:

1. Вступна частина.

2. Сьогодні розмова про одне з най�
давніших українських ремесел — гончарст�
во.

Глина... Скільки з нею пов’язано злетів
людської фантазії! Що тільки не народ�
жується із глини! Її можна побачити і в
Kитаї, і в Італії,і в Пакистані. Та поверне�
мося на Полтавщину, де розвивалося гон�
чарство майже з II століття до нашої ери.
Долини правого берега Ворскли багаті
найрізноманітнішими глинами, які при�
датні для виготовлення різних видів гон�
чарної продукції: для горщиків, мисок, ку�
манців; для побутових і декоративних ви�
робів (макітри, вулики, люльки, вази, та�
релі, попільнички); для архітектурно�
будівельних виробів (уставки, розетки,
кахлі, труби, цегла, черепиця) і для іграшок
(ляльки, коники, рибки, леви) (Розповідь

учитель ілюструє гончарними виробами).
Найбільшого розвитку досягло іграшкове,
посудне та декоративне виробництво в
Опішні та Зінькові, що на Полтавщині.

Серед цього численного розмаїття форм
виділимо ті, у яких є спільна будова, хоч за
характером і розмірами вони різні. Це
предмети, виготовлені на гончарному
крузі, тому назвати їх можна предметами
обертання. Зверніть увагу, які гладенькі ці
предмети. Щоб виготовити такий предмет,
на середину гончарного круга розміщують
шматок глини. Kруг постійно обертається
разом, а майстер витягує виріб із глини ру�
ками . Продовжуючи розмову попередніх
уроків, дізнаємося про нову форму —
циліндр (учитель демонструє циліндр, ак�
центуючи увагу на верхньому і нижньому
колі). Проаналізуємо цю форму. Циліндр
качається (мал. 17), якщо його покласти на

Мал. 11

Мал. 12

Мал. 13

Мал. 14

Мал. 15

Мал. 16



бік, і нерухомий, коли поставити на основу
( мал. 18).

Скажіть, що спільне має ця форма з пред�
метами обертання, наприклад глечиком?
(Глечик розглядається за тією ж схемою, що і
циліндр — Мал. 19, 20 і 21).

— Спільне коло зверху і знизу.

— Рухається, якщо покласти на бік.

За допомогою яких плоских фігур можна
зобразити циліндр?

— За допомогою кола.

— І прямокутника також (мал.22).

Якщо різати цю форму таким чином
(Учитель розрізає циліндр — мал. 23), то
можна одержати безліч маленьких цилін�
дрів. Декілька окремих частин циліндра
розкочуємо олівцем,а потім знову складе�
мо — мал. 24.

Бачимо, що зміна їх за розміром впливає
на форму предмета.

Отже, циліндр — основа предметів обер�
тання.

3. ПРАKТИЧНА ЧАСТИНА.

Завданням цього уроку буде ліплення
глечика, подібного до тих, що могли бачи�

ти вдома, у музеї або у книжках. Памятай�
те, основа у горщика, як і в циліндра, — ко�
ло. Свій виріб ви можете оздобити орна�
ментом чи рельєфом.

4. ПІДСУМОK УРОKУ.

З якою формою ви ознайомились ?

— Із циліндром.

Що спільного у циліндра з предметами
обертання ?

— Зверху і знизу є коло.

Чи можемо стверджувати, що предмети
обертання будуються на основі циліндра ?

— Можемо.

А звичайний таріль — це теж предмет
обертання, який вибудовується з циліндра
?

— Так (тільки дуже сплюснутий).

5. ПЕРЕГЛЯД ДИТЯЧИХ РОБІТ.

ТЕМА: ЛІПЛЕННЯ ДЗВІНОЧKА

МЕТА: Ознайомити учнів із новою гео�
метричною формою конуса; про�
аналізувати властивості та особливості ко�
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нуса, розвивати уміння виявляти цю форму в різноманітних предметах; формувати про�
сторове уявлення школярів шляхом ліплення предмета з чітко вираженою геометричною
формою; реалізувати зорове уявлення про предмет за допомогою пластичного матеріалу.

ЗАВДАННЯ УРОKУ: Виліпити дзвіночок.

ОБЛАДНАННЯ: Циліндр, виліплений із пластиліну, підставка, стека, дзвіночок.

ХІД УРОKУ:

1. Вступна частина.

2. Ознайомитися з новою формою і діз�
натися про її особливості нам допоможе
циліндр (Учитель показує пластиліновий
циліндр, потім розкачує на підставці, на�
тиснувши на один край).Якщо утримувати
рукою одну основу циліндра, то ми одер�
жимо нову фігуру, що має назву конус
(мал. 25).

— На що схожа ця форма ?

— На моркву, лійку.

— Які властивості має конус? Може він
бути рухомим?

— Може, якщо покласти його на бік.

Зверніть увагу: конус рухається по колу,
а циліндр тільки вперед і назад. Яку фігуру
залишив, зберіг конус від циліндра (Учи�
тель показує основу конуса і замальовує —
мал. 26)?

— Kоло.

— Що треба зробити,щоб конус не рухав�
ся?

— Поставити на коло.

— Якою фігурою замалюємо його на пло�
щині? (Учитель зображує мал. 27).

— Трикутником.

Сьогодні на уроці ви будете ліпити пред�
мет, схожий на конус. Послухайте і
відгадайте, що це за предмет. Він може зву�
чати, тому використовується в оркестрі як
ударний сигнальний інструмент. У давни�
ну застосовувався для скликання населен�
ня, військ. Цим предметом прикрашають
різдвяну ялинку, він скликає дітей до шко�
ли (Учитель показує дзвіночок).
Дзвіночки виготовлялися з різних ма�
теріалів. У Росії відливали найбільші дзво�

Мал. 17

Мал. 18

Мал. 22

Мал. 19

Мал. 21

Мал. 20

Мал. 23

Мал. 24



ни, зокрема “Цар дзвін”, що знаходиться у
Kремлі.

3. ПРАKТИЧНА РОБОТА.

Діти ліплять різні за формою дзвіночки.

4. ПІДСУМОK УРОKУ.

— Про яку фігуру ви дізналися на цьому

уроці?

— Про конус.

— Назвіть форму, з якої одержали конус?

— Циліндр.

ТЕМА: ЛІПЛЕННЯ KАЗKОВОГО МІСТА.
KОЛЕKТИВНА РОБОТА
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МЕТА: Розвивати творчу уяву, просторове уявлення, конструктивне мислення, уміння
оперувати геометричними формами. Навчити правильно визначати пропорції, компо�
зиційно розташовувати предмети на площині.

ЗАВДАННЯ УРОKУ: На підставі знань про основні геометричні форми виліпити каз�
кове місто.

ОБЛАДНАННЯ: пластилін, стеки, підставка, сухі гілочки, лялька Незнайко, геомет�
ричні форми: куля, куб, тригранна призма, циліндр, конус.

ХІД УРОKУ:

1. Вступна частина.

2. Сьогодні урок буде незвичайний, бо до
нас завітав улюблений казковий герой Не�
знайко. Він знову потрапив у халепу: забув,
хто написав про нього і в якій книзі, а тому
не може повернутися у своє містечко.

Допоможіть йому згадати назву.

— “Пригоди Незнайка та його друзів”.

Хто написав цю історію?

— Микола Носов.

Незнайко:

— Які розумні діти вчаться у цьому класі!
Вони, мабуть, усі відмінники!

Незнайку, наші діти багато нового діз�
наються на уроках. Ось послухай, які гео�
метричні форми вони вже добре вивчили.
(Учитель піднімає кожну геометричну
форму окремо. Діти називають її).

— Kуля, напівсфера.

— Kуб, тригранна призма.

— Циліндр, конус.

Молодці. Діти, подивіться, наш гість зно�
ву засумував, бо він мріє потрапити у каз�
кове містечко. Допоможемо йому у цьому ?

— Так!

Для цього кожному потрібно взяти
участь у будівництві такого містечка. Kоли
ви були у дитячому садку, то багато разів
будували з різних конструкторів будиноч�
ки.

А сьогодні спробуємо виліпити гуртом
ціле місто. Перш ніж розпочати роботу, за�
плющіть очі і уявіть, що саме ви будете
ліпити: місток, вежу, альтанку, фонтан,
ліхтар, будиночок, сходинки, паркан, гой�
далки. Ваша робота буде вдалою, якщо спо�

чатку поміркуєте, які форми краще
поєднуються між собою і якого розміру во�
ни будуть.

Наприклад, можемо ми сказати, що таке
поєднання вдале (мал. 28) ?

— Ні.

А таке (мал. 29)?

— Вдале.

3. ПРАKТИЧНА РОБОТА.

Порада учителя: вироби ліпити не вище
долоні.

4. ПІДСУМОK УРОKУ.

На підставці, що знаходиться на окремо�
му столі, розміщуються вироби. Діти ра�
дяться між собою, які з них краще
поєднуються на площині. В останню чергу
прикріплюються на підставку гілочки —
дерева у цьому містечку. Kоли робота
закінчена, запрошують Незнайка.

Незнайко:

— Kращого міста я ще не бачив. Залиши�
тись у ньому?

— Безумовно!

— Дуже вдячний.

Незнайку, як ти гадаєш, чи можемо кож�
ному архітекторові, що брав участь у
будівництві, поставити п’ятірку ?

— Звичайно!

А зміг би один учень упоратися з таким
великим завданням ?

— Ні! 

Мал. 25

Мал. 26

Мал. 27

Мал. 28

Мал. 29



Сучаснiсть називають важкою, стрiмкою,
загрожуючою. Ми, педагоги, повиннi ро�
зумiти, що ситуацiя сама собою не
змiниться, що без нашого втручання перехiд
до ринку, до нових економiчних вiдносин
буде продовжуватися багато десятилiть. То�
му, реалiзуючи концепцiю авторської на�
цiональної школи, учителi математики пи�
танню розвитку особистостi в екологiчному
й економiчному планi надають надзвичайно
важливого значення. Не кожен учитель
вiдразу потягнувся до нового. Щоб повер�
нутися лицем до трагедiї Землi, бракувало
не лише знань, а й мужностi як молодим ви�
пускникам педiнституту, так i ветеранам
освiти. Тому спiвробiтництво викладачiв
iнститутiв i школи зiграло визначальну
роль. Ми вже зможемо обмiнятися своїм
досвiдом з освiтянами шкiл областi та
регiонiв України.

У школi створено профiльнi гомогеннi
класи: для хлопчикiв — менеджер�тех�
нiчний; для дiвчаток (майбутнiх берегинь)
— еколого�медичний. Вивчення математики
в цих класах немислиме без розвитку по�
нять i проблем, якi б сприяли розвитку еко�
лого�економiчного мислення учнiв — тих,
хто в майбутньому створюватиме розумний
розподiл економiчних ресурсiв з
обов’язковим урахуванням позитивних на�
слiдкiв для охорони навколишнього середо�
вища.

Я викладаю математику в профiльному
класi хлопчикiв четвертий рiк, де в 5 i 6 кла�
сах вивчалася математика з елементами
економiки. Програма в цих класах пропонує
вивчення математики в межах iснуючих
державних програм у поєднаннi з вивчен�
ням певних понять ринкової економiки.

В умовах переходу до ринкової економiки
наше суспiльство поринуло в “iнформацiйний

шквал”, пов’язаний із поняттями i ме�
ханiзмами ринкової економiки. Про бiльшiсть
з них навiть дорослi, не говорячи вже про
дiтей, не мають чiткого уявлення. Тому метою
предмета є допомогти дiтям грамотно
орiєнтуватися в хаосi економiчних проблем.

У 5 класi без зменшення обсягу матеме�
тичного апарату, за рахунок змiни змiсту
текстових задач уводиться 26 економiчних
понять. Учитель, аналізуючи алгоритм
розв’язку, одночасно в простiй, доступнiй
формi пояснює й економiчний термiн, який
використовується в текстi задачi. Наприк�
лад:

“Пiсля збирання врожаю фермер здав
державi 42 т пшеницi за цiною 
3 000 000 крб. — 1 т. Податки державi ста�
новлять 7/15 одержаного прибутку. Який
прибуток має фермер?”

Пояснення економiчного термiна “прибу�
ток”.

Поняття “фермер”, “цiна”, “податок”,
“прибуток” розглядалися на попереднiх
уроках. Пiсля опрацювання теми прово�
дяться дiловi, дидактичнi або евристичнi
iгри відповiдно до програми.

У 6 класi продовжується пояснення
iнших понять та бiльш грунтовне вивчення
засвоєних ранiше. Пропонується самим уч�
ням складати задачi з економiчними понят�
тями. Kращi з них “продаються” на матема�
тичних аукцiонах. Проводяться такi дiловi
iгри: “Менеджер”, “Ми — банкiри”, “Аукцiон
творчих задач”, “Математична бiржа” та
iн., якi розробили вчителi K.Ф.Чуб та
А.А.Kарпенко (додаток № 1).

У 7 класi для подальшого розвитку еколо�
го�економiчного мислення учнiв i бiльш
глибокого та детального вивчення понять

В статтi розкрита
методика
викладання
математики i
елементiв економiки
в профiльних класах
авторської
нацiональної школи
№37 м. Полтави. 

Метою предмета є
опанування учнями
5�6 класiв основних
економiчних понять,
якi
використовуються
для подальшого
вивчення курсу
економiки в основнiй
та середнiй школi.
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ЗМІНА ЗМІСТУ ОСВІТИ: 
МАТЕМАТИKА Й ЕKОНОМІKА

О.Г. Kуркула
Людина, котра систематично не вивчала

економiчну теорiю, подiбна до глухого, який
намагається оцiнити музичний твір.

Ï. Ñàìóåëüñîí

На лицьовій стороні
купюри 10 німецьких
марок — портрет Карла
Фрідріха Гаусса (1777 —
1885), німецького вченого,
іноземного члена*
кореспондента та
іноземного почесного
члена Петербурзької АН.

К.Ф. Гаусс зробив
значний внесок у
розвиток математики,
фізики, теорії електрики
та магнетизму,
астрономії та ін.



заняття проводяться на студiї “Бiзнесмен” у
виглядi iнтелектуально�пiзнавальних кон�
курсiв, наприклад, “Прибуток — раз, прибу�
ток — два”, pозpоблений учителем Стецен�
ком С.А. (додаток №2). Kрiм того, в 7 — 9�х
класах як хлопчикiв, так i дiвчаток викла�
дається за американською методикою курс
“Уведення у свiт економiки” кандидатом еко�
номiчних наук Лелюк Ю.М., яка має сер�
тифiкат на викладання економiки в школах
України.

Приклад екологiчних i економiчних задач
для 6�го класу.

1. У рiчку Ворсклу через очиснi споруди
мiкрорайону “Левада” витiкає щогодини 60
куб.м. стiчної води. Яка кiлькiсть бруду за�
лишається у вiдстiйниках i скiльки з водою
потрапляє в рiчку за добу, якщо забруд�
ненiсть води 70%, а у вiдстiйниках зали�
шається 6/7 його ваги? Питома вага забруд�
неної води — 1,7 кг на куб.м.

2. Українська фондова бiржа пропонує
вкласти майновi сертифiкати в такi об’єкти
приватизацiї (див.таблицю). Визначте, куди
вигiднiше вкласти свiй майновий сер�
тифiкат?

При*
к л а д и

кiлькiсних i якiсних задач, запропонованих
учнями.

1. Оптова цiна телевiзора 29120000 крб.
Торгова нацiнка — 20%. Яка роздрiбна цiна
телевiзора?

2. Я маю 2 млн.крб. Пiд час канiкул поїду до
бабусi на Львiвщину. Щоб у дорозi з грошима
нiчого не трапилось, я на них купив акреди*
тив. I тепер у моїй кишенi буде не гора ку*
понiв, а один папiрець — акредитив. Що тре*
ба зробити, щоб отримати цi грошi по акре*
дитиву?

При закрiпленнi теми “Пропорцiя” на
уроцi проводиться гра “Математична
бiржа”. На початку гри вчитель повторює з
учнями поняття “бiржа”, “брокер”, “тор�
ги”. Потiм один із учнiв виступає в ролi бро�
кера i проводить торги на “бiржi”, а інші
учнi — в ролi покупцiв. “Товаром” на торгах
є пiдготовленi вчителем картки. На однiй
сторонi картки написано назву економiчно�
го термiна, на другiй — задача із цим тер�
мiном, розв’язання якої доцільне при вив�
ченні теми “Пропорцiя”, або приклад: бро�
кер оголошує номiнальну вартiсть кожної
картки. “Kупити” її можна, маючи не лише
“коти”, а й знання, якi учнi одержали пiд час
вивчення теми. Учень одержує картку лише
тоді, коли зможе чiтко пояснити еко�
номiчний термiн, указаний на картцi. Потiм
вiн розпочинає розв’язувати задачi чи при�

клади, написані на зворотнiй сторонi. Учи�
тель перевiряє розв’язки, оголошує оцiнку i,
згiдно з одержаною оцiнкою, вартiсть карт�
ки збiльшується в 5 чи 10 разiв, як було ого�
лошено брокером на початку гри. Гра зав�
жди триває у швидкому темпi, що свiдчить
про хороше засвоєння програмового ма�
терiалу. Нижче наводиться зразок картки.

У школi створений акцiонерний банк, зав�
данням якого є збереження вкладiв учнiв
школи, надання кредитiв, взаєморозрахункiв
з фiзичними особами (учнями) та юридични�

Зразки шкiльної валюти:
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№ Об’єкт 
приватизації  

Номінальна 
вартість акції  

Курсова вартість 
акції 

Дивіденд  
на 1 акцію  

Кількість 
акцій 

1 ДІКОМ 20 к на 20% б  8,5 к ? 
2 КІНТО 25 к на 20% б  10 к ? 
3 Хлібозавод  15 к на 20% б  12 к ? 

Примітка: 1 k(кiт) — грошова одиниця класу.

ми: директором крамницi, керівником студiї;
проводиться емiсiя простих та при�
вiлейованих акцiй, а також безготiвковi розра�
хунки (за чеками). Особливий товар, який ви�
конує на нашому “ринку” роль загального ек�
вiвалента — шкiльна “валюта” — “кiт”. Сьо�
годнi офiцiйний курс кота (1k=1000 крб).

На базi школи працює “валютна бiржа”, на
якiй встановлюється офiцiйний курс кота.
На біржі здійснюється продаж цiнних па�
перiв та класної валюти. Завдяки валютнiй
бiржi “кiт” став конвертованою валютою в
межах школи. За нього можна придбати то�
вар у шкiльнiй крамницi “Веселка”, що теж
працює у школі. Учнi, виконуючи тут
обов’язки продавців, опановують елементи
маркетингу, менеджменту, бухгалтерської
справи. Дирекцiя крамницi — директор, йо�
го заступник, завiдуючий складом, бухгал�
тер, менеджер — теж учнi.

Цей урок�гра проводиться після за�
кiнчення вивчення математичного роздiлу
“Дробовi числа. Додавання i вiднiмання де�
сяткових дробiв”.

Мета проведення: у формi гри пiдвести

Kлiєнт уклав у “Приват�
банк” 2 млн.крб. на депозит�
ний вклад з щомiсячною вип�
латою дивiдендiв. Яку суму
щомiсяця йому буде нарахо�
вано до виплати, якщо про�
центна ставка по депозиту
становить 240% на рiк?

ДЕПОЗИТ
ДИВIДЕНД

1 
ст

ор
он

а
2 

ст
ор

он
а



економiчнi поняття, і вибрати свого
“менеджера”, тобто учня, котрий на�
далi буде керувати дiяльнiстю своєї
групи. Через певний час, наданий для
виконання завдання, “менеджер”
видiляє одного�двох учнiв, якi будуть
представляти задачу своєї групи. Бала�
ми оцiнюється коректнiсть,
змiстовнiсть, рiвень складностi задачi,
кiлькiсть економiчних понять, якi
включенi в ту чи іншу задачу. Пiсля
виконання цього завдання кожною
групою, на час, що залишився до кiнця
уроку, для закрiплення ранiше вивче�
них понять можна запропонувати та�
кий конкурс. Kожна група по черзi на�
зиває економiчне поняття iншiй групi.
“Менеджер” повинен призначити учня
своєї групи, котрий буде розкривати
суть цього поняття. Якщо вiдповiдь
правильна групi нараховується бал,
інакше на неї накладається штраф. У

кiнцi уроку пiдраховують, яка з груп
набрала їх найбiльше: її й оголошують
переможцем, а керiвника — кращим
менеджером класу.

Проведення уроку в такiй формi
сприяє розвиткові творчостi, мовлен�
ня учнiв, формуванню словника рин�
ку, розвитку дiлових якостей людини:
правильна оцiнка ситуацiї, знань і
вмiнь своїх товаришiв, прийняття са�
мостiйних рiшень.

ДIЛОВА ГРА “ МИ — БАНKIРИ”

Гра проводиться на узагальнюючому
уроцi з теми “Множення i дiлення де�
сяткових дробiв”.

Мета проведення: використовуючи
iгровi елементи, пiдвести пiдсумок ма�
тематичного роздiлу, закрiпити в учнiв

пiдсумок математичного роздiлу i но�
вих економiчних понять, з якими учнi
ознайомилися в процесi вивчення
роздiлу та закрiплення ранiше сфор�
мованого словника ринку.

На урок винесено такi економiчнi
поняття: “менеджер”, “премiя”,
“приватизацiя”, “реклама”. Учнi та�
кож повиннi вмiти оперувати ранiше
вивченими економiчними поняттями:
розкривати суть, складати та
розв’язувати задачi, що мiстять ці по�
няття.

Kлас ділимо на 4 рiвноцiннi групи.
Kожна група одержує одне з економiч�
них понять: “менеджер”, “премiя”,
“приватизацiя”, “реклама” та 2 — 3
математичні поняття, наприклад, “пра�
вильнi” i “неправильнi дроби”. Завдан�
ня групи: працюючи разом, скласти за�
дачу, яка б мiстила ці математичнi та

42

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Додаток №1

ІННОВАЦIЙНА ГРА “МЕНЕДЖЕР”

набутi знання та навички з математики та повторити економiчнi поняття, якi були включенi в задачi роздiлу.

На урок виносили такi поняття рин�
кової економiки: “банк”, “банкiр”,
“процент”, “кредит”, “кредитор”,
“проценти за кредит”, “рента�
бельнiсть”, “курс акцiй”.

Оскiльки промiжок часу, вiдведений
на вивчення цього роздiлу, найбiльший
— 53 год., то доцiльно вчителевi на по�
чатку уроку коротко нагадати суть цих
економiчних понять.

“БАНK” — кредитно�фiнансова ус�
танова, функцiєю якої є акумуляцiя
тимчасово вiльних грошей i надання
позик пiдприємствам, органiзацiям
або окремим особам.

“БАНKIР” — банкiвський пiдприє�
мець, власник або значний акцiонер бан�
ку.

“KРЕДИТ” — система екомомiчних
вiдносин, якi виникають у процесi на�
дання грошових чи матерiальних за�
собiв для тимчасового користування на
умовах повернення, як правило, iз спла�
тою процентiв.

“KРЕДИТОР” — особа, компанiя,
яка надає будь�що в борг, пiд певний
процент.

“ПРОЦЕНТ”, “ПРОЦЕНТИ ЗА
KРЕДИТ” — плата, одержана креди�
тором вiд осiб, пiдприємств, яким на�

дається кредит.

“РЕНТАБЕЛЬНIСТЬ” — характе�
ристика господарської дiяльностi, яка
визначається величиною отриманого
прибутку в порiвняннi з витратами.
Виражається в процентах.

“KУРС АKЦIЙ” — цiна, за якою
акцiя продається на ринку цiнних па�
перiв.

Учень розв’язує біля дошки задачу,
попередньо розкривши економічні по�
няття, використані в ній.

Задачi можуть мати такий змiст:

1. “Полтава�банк” надав кредит під�
приємцеві у розмірі 25 млн. крб., за що
треба було заплатити 25% від суми.
Скільки грошей повинен повернути в
банк пiдприємець?

2. Номiнальна вартiсть акцiї була 
90 000 крб. Через деякий час курс
акцiй зрiс на 14%. Скiльки стала кош�
тувати акцiя?

У випадку, коли учень не може спра�
витись iз завданням, вiн має право вiд�
мовитись вiдповiдати (тодi вiн утрачає
право на подальшу спробу працювати
бiля дошки), або на певному етапi
своєї вiдповiдi попросити допомогу в
однокласникiв, але пiд певний “про�
цент”, тобто за домовленiстю мiж ни�

ми. “Kредиторам” за допомогу вiн
вiддає певну кiлькiсть процентiв своєї
оцiнки. У кiнцi вiдповiдi пiдрахо�
вується його оцiнка i округляється до
цiлої одиниці. До дошки учень може
виходити лише один раз, а в ролi кре�
дитора виступати безлiч разiв. Учням,
котрі допомагали з мiсця i набрали, на
їхню думку, достатню кiлькiсть балiв,
теж виставляються оцiнки.

Проведення в такiй формi заняття
сприятиме закрiпленню як по�
нятiйного економiчного мислення, так
i вивченого математичного курсу, до�
поможе розвинути усний рахунок,
логiчне мислення, оцiнки та само�
оцiнки учня.

Пiд звуки фанфар на сцену виходять
команди, у складі вiд двох до п’яти
конкурсантiв (кiлькiсть команд не об�
межується). Ведучi оголошують назви
команд, знайомлять їх зi складом журi.

Ведучий. Перший конкурс —
“ВIЗИТKА”. Kожна група конкур�
сантiв повинна представити свою ко�
манду. Журi та глядачi оцiнюють
вiдповiднiсть назви i захисту,
оригiнальнiсть та артистизм вико�
навцiв.

Для наступного конкурсу кожнiй ко�
мандi необхiдно мати фiшки з



номерами 1, 2, 3.

Ведучий. Наступний конкурс — “ВIЗИТKА”. З трьох за�
пропонованих вiдповiдей необхiдно вибрати правильну й
пiднести вгору фiшку з вiдповiдним номером.

I — письмове боргове зобов’язання, встановленої форми,
що дає право вимагати власниковi вiд боржника оплати у
визначений час.

Варiанти вiдповiдей:

1. Акредитив.
2. Акцiя.
3. Вексель — (правильна вiдповiдь).

II — обов’язковi платежi, якi утримуються державою з на�
селення i пiдприємств у законно встановленому порядку:

Варiанти вiдповiдей:

1. Бюджет.
2. Податки — (правильна вiдповiдь).
3. Тариф.

III — грошова сума, унесена на зберiгання в кредитну ус�
танову (банк), за яку вкладникам виплачується певний
процент.

Варiанти вiдповiдей:
1. Депозит — (правильна вiдповiдь).
2. Kредит.
3. Акциз.

IV — cиcтема збуту товарiв, направлена на реалiзацiю
продукцiї шляхом формування попиту.

Варiанти вiдповiдей:
1. Менеджмент.
2. Бiзнес�план.
3. Маркетинг — (правильна вiдповiдь).

Ведучий. Увага! Kонкурс “ЕKОНОМIЧНИЙ БУТЕР�
БРОД”. Kомандам задано домашнє завдання — приготува�
ти кулiнарнi рецепти з економiчними термiнами: “Прива�
тизацiя, iнфляцiя, торгова марка”. Журi враховує почуття
гумору та кулiнарнi здiбностi команд.

Ведучий. Наступний конкурс — “РЕKЛАМА — ДВИ�
ГУН ТОРГIВЛI!” Товар може бути найрiзноманiтніший:
учнiвський щоденник, сусiд по партi, зорелiт, директор
школи i т.п.

Ведучий. Останнiй конкурс — “СЛОВО З KОНВЕРТА”.
Kожна команда одержує конверт, у якому знаходиться 25
карток з лiтерами. За 2 хв. команди повиннi скласти мак�
симальну кiлькiсть економiчних термiнiв, використовую�
чи лiтери.

Ведучий. Поки журi визначає команду�переможця, про�
водиться конкурс серед глядачiв, якi повиннi правильно
назвати грошову одиницю країни. Японiя — iєна, Бол�
гарiя — лев, Англiя — фунт стерлiнгiв, Польща — злотий,
Чехiя — крона, Монголiя — тугрик, Югославiя — динар,
Австрiя — шилiнг, Швейцарiя — франк.

Додаток №3

Приклади текстових задач з елементами економiки при
вивченнi теми “Пропорцiя”.

Задача 1. Акцiонерне товариство випустило акцiї на 100
000 000 крб. 51% акцiй купили члени товариства за номi�
нальною вартістю — 100 000 крб. Решту — 49% продавали
за курсом. На яку суму було продано курсових акцiй?

Задача 2. Акцiонернi товариства “Полтава�меблi” (ста�
тутний фонд 7 млрд. крб., працюючих — 301 чол.), а також
“Полтаваелектро” (статутний фонд — 92 млрд.крб., пра�
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Додаток №2

Інтелектуально — пiзнавальний конкурс “Прибуток — раз, прибуток — два” не лише розвиває iнтерес до
навчання згiдно з профiлем, але й поглиблює засвоєння математики з елементами економiки.

цюючих — 1600 чол.) пропонують вкладати свої майновi сертифiкати для приватизацiї.

Цiна акцiї в “Полтава�меблi” — 90 000 крб. Скiльки можна придбати акцiй на майновий сертифiкат, якщо його вартiсть

— 50 млн.крб?

Задача 3. Акцiонер у сiчнi 1994 р. на депозит банку
“Вiдродження” поклав 1 млн.крб. з умовою отримання цих
коштiв у сiчнi 1995 року у 300% на них i отримав ощадний
сертифiкат вiд банку на вказану суму. Яку суму грошей
одержить акцiонер у сiчнi 1995 року?

Задача 4. Прочитавши рекламнi повiдомлення ко�
мерцiйних банкiв у газетi “Полтавський вiсник”, дiловi люди
обирають найвигiднiший варiант вкладiв на депозит. Яким
стане за перший рiк цiльовий депозитний вклад клiєнта
Приватбанку, якщо вiн вклав 5 млн.крб., а процентна ставка
за депозитом становить 150%?

Задача 5. Ощадбанк платить вкладникам 30% рiчних. За
рiк виплата одному клiєнту становила 21 млн.крб. Яким
був вклад клiєнта?

Задача 6. Акцiонер купив 15 акцiй, кожна з яких коштува�
ла 100 000 крб. Який прибуток буде мати акцiонер, якщо на
кiнець року дивiденд на 1 акцiю буде становити 40%?

Задача 7. Номiнальна вартiсть акцiї — 50 000 крб.
Дивiденд на 1 акцiю становить 20%. Якою стала курсова
вартiсть акцiї?

Задача 8. Номiнальна сума термiнового депозитного
вкладу становить 1 млн.крб. Рiчна депозитна ставка —
140%. Яку суму одержить вкладник у кiнцi року?

Задача 9. Весною 1995 р. курс вiльно конвертованої ва�
люти (долар США) щодо карбованця становив 150 000
крб., а восени цього ж року це спiввiдношення було 180
000 крб. На скiльки вiдсоткiв понизився курс карбованця
до курсу долара за цей перiод? 



Уперше широкому колу українських читачів пропо�
нується книга академіка М.В.Остроградського і професора
А.І. Блума про життєві проблеми використання знань.
Kнига, яка була опублікована французькою мовою в 1860
році у Парижі, настирливо замовчувалася в умовах насту�
пу імперського мислення на українську культуру і науку.
Практична цінність цієї книги в тому, що автори пропону�
ють батькам, учителям, керівникам навчальних закладів
шляхи докорінної перебудови освіти молоді, які постійно
спотворювалися насильницькими ідеологіями.

Михайло Васильович Остроградський народився 1801 ро�
ку на Полтавщині. Освіту здобував у Полтаві, Харкові, Па�
рижі. Навчали його І.П.Kотляревський, ректор Харківського
університету професор Т.Ф.Осиповський (1765�1832) — ав�
тор перших підручників з вищої математики в Україні,
творці сучасних математичних методів Ж.Б.Фур’є,
П.С.Лаплас, О.Л.Kоші.

За свої видатні математичні роботи М.В.Остроградсь�
кий у 29 років був обраний академіком Петербурзької АН, а
згодом — членом Американської (1834), Туринської (1841),
Римської (1853), Паризької (1856) академій, а також по�
чесним професором Московського та Kиївського
університетів.

М.В.Остроградський був багатогранною особистістю і
віддавав свою творчу енергію справі освіти, прогресу люд�
ства з позиції добра та збереження сил народу і природи.
Т.Г.Шевченко і П.П. Гулак�Артемовський неодноразово зна�
ходили пораду і підтримку в М.В.Остроградського, котрий
високо цінував їх талант, а Д.І.Менделєєв і О.Д.Можайсь�
кий навчалися математики саме у нього.

Професор А.І. Блум (1812�1877) — французький матема�
тик, педагог, громадський діяч, автор підручників і заснов�
ник журналів з математики і їх застосувань для середніх
шкіл і вищих навчальних закладів Франції. Блум  постійно
співпрацював з Остроградським з питань викладання ма�
тематики.

У роботі М.В.Остроградського й А.І. Блума широко охоп�
лено аспекти освіти, починаючи від назв предметів і
змісту їх і закінчуючи вимогами до вчителів. У доступній
формі автори аналізують цілі освіти і розглядають засо�
би, які дозволяють перетворити процес навчання в цікаву
і посильну справу для кожного учня.

Найбільш актуальні ідеї авторів стосуються принципів,
які забезпечують успіх, коли їх застосовувати послідовно,
енергійно і постійно:

1. Цілеспрямоване виховання переконаності в суспільній
значущості наук і необхідності використання знань у
суспільних інтересах.

2. Основна мета навчання — формування наукового мис�
лення в молоді.

3. Труднощі навчання не стільки в змісті наукових дис�
циплін, а у способах навчання, в обраних алгоритмах і ме�
тодах пояснення матеріалу.

4. Запорукою успішного вивчення всіх дисциплін у школі є
досконале знання рідної мови.

5. Обов’язок учителя — розвивати інтерес учнів, спосте�
режливість, волю, працездатність учнів.

6. Якісне використання різноманіття методів залежно
від віку учнів.

7. Будувати навчання не на механічному за�
пам’ятовуванні, а на розвитку особистості учня, ство�
ренні ним власного методу занять.

8. Систематичне використання історичних знань на уро�
ках.

9. Об’єктивний і систематизований контроль знань учнів
з вивчених тем.

10. Учитель більше, ніж інші, повинен бути відданий своїй
роботі, вважати її метою всіх своїх зусиль.

11. Творча побудова узагальнюючих і моделюючих засобів:
синоптичні таблиці, мнемонічні прийоми, унаочнення, по�
яснення на прикладах і задачах.

12. Організовувати і використовувати громадську
підтримку справи навчання.

Ідеї, висловлені у праці М.В. Остроградського, А.І. Блума,

одержали свій розвиток у Дж. Дьюї, Г. Kершенштейнера і
багатьох інших педагогів.

Сьогодні вони загальновідомі і вже не здаються
відкриттям. Але чому ж ми не бачимо їх у сучасних шко�
лах?

Праця Остроградського і Блума, на жаль, майже не
згадується у роботах вітчизняних педагогів.
Незважаючи на невеликий обсяг, майже буденну її лекси�
ку, вона містить у собі значний зміст, з яким бажано оз�
найомитися усім шкільним учителям, а не лише вчите�
лям математики, якщо зважити на належність авторів
до “клану” математиків.

Особливої уваги заслуговує орієнтованість авторів при
організації освіти на повсякденний світ учнів, їхнє праг�
нення давати освіту не заради освіти, як це ми бачимо
нерідко у сучасному житті, а освіту як шлях задоволен�
ня життєвих потреб людини.

Слід додати, що проблеми, які підняті у цій роботі, про�
довжують бути сьогодні у центрі уваги багатьох педа�
гогів, про що свідчить, зокрема, програма 8�го
Міжнародного конгресу з математичної освіти, який
відбувся у липні цього року в іспанському місті Севілья.

Ще не можемо не підкреслити — зворушує стиль “Роз�
думів...” — увага до попередників і вдячність за їх роботу,
велика повага до читача. На жаль, ці необхідні якості
творів сьогодні майже втрачено, тому “Роздуми...” нав�
чають нас і в цьому аспекті.

І останнє. Ця праця заслуговує широких коментарів,
пояснень, приміток, історичних екскурсів. Скласти нау�
ковий коментар до “Роздумів...” — це завдання нашої пе�
дагогіки і філософії освіти. Гадаємо, що науково�прак�
тична конференція “Педагогічна спадщина М.В. Остро�
градського і розвиток освіти в Україні”, присвячена 195�
річчю з дня народження великого математика і педагога,
яка відбудеться в Полтаві цього року, додасть ма�
теріалів для пізнання глибини цієї праці і сучасного її
прочитання.

С.Ф. Kлепко, Е.Б. Яворський
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РЕТРОМЕТОДИКА

Титульний лист "Роздумів про викладання" з дарчим надписом 

М.В. Остроградського В.Я. Буняковському



Видатний автор прекрасних досліджень у галузі
сільськогосподарської та торговельної статистики
покійний Тенгоборський не раз жалкував, що загальна і
технічна освіта так незадовільно поставлені.

Адже в економічному розвиткові все пов’язане. Багат!
ства виробляються руками; порядок дозволяє нагрома!
дити кошти для створення нових установ, а за допомо!
гою освіти формується вся система виробництва.

Це та елементарна істина, повторювати яку ніколи не
завадить. Технічна освіта є наймогутнійшим важелем,
який треба пускати в хід, щоб активізувати розвиток
сільського господарства і промисловості.

Саме в такому розумінні всі науки вдало визначені як
сукупність принципів, завдяки яким можна зберегти
сили природи і людські сили.

Із цього погляду поширення знань із математики і
фізики набуває основного значення, і можна стверджу!
вати, що їх викладання не викликає зараз труднощів.

Наступні роздуми мають на меті дати начерк історії
викладання прикладних наук, критику застарілих ме!
тодів і показати, яким може бути майбутнє суспільства,
що побажає вибрати кращі методи, поширювати їх і за!
стосовувати послідовно, енергійно і постійно.

Наше завдання — не з легких.
Але воно настільки глибоко пов’язане з майбутнім

кожної сім’ї, що, як нам здається, ми вимагаємо не так
уже й багато, коли просимо читача приділити нам трохи
уваги.

І
Пишномовні назви математичних, фізичних, астро!

номічних та інших наук наводять неабиякий жах.
Ці назви спричинили певною мірою більше шкоди в

справі поширення корисних знань, ніж незугарний
інструментарій великих за розміром творів.

Чи не бачимо ми часто, як люди, обговорюючи
серйозні питання, відкидають усякі докази за чи проти
тільки тому, що автори, замість того щоб передати зви!
чайною мовою суть розрахунків, ускладнюють свої тво!
ри, і без того важкі й незрозумілі, пропорціями та науко!
вими позначеннями.

Поставимо себе на місце матері, котра повинна віддати
вчителям свою дитину, яка ледве вміє читати і писати.
Їй повідомляють, що її синок незабаром вивчатиме Гео�
метрію, Алгебру, Хімію, Мінералогію і т.д. Ці слова
провіщають жахливі труднощі, і першим порухом матері
буде обняти свою дитину, щоб захистити її від
подібного майбутнього.

Бідна жінка! Вона боїться лише за розумовий розви!
ток свого сина. Значно більше злякалась би вона, якби
могла уявити хоч тисячну долю прикрощів, роботи і не!
безпеки, що чекають на нього, якщо з цієї дитини, щоб
там не було, хочуть зробити військового інженера, чи
інженера!механіка, чи офіцера генерального штабу, чи

артилериста.

Не цікавляться ні вподобаннями, ні нахилами і для
навчання молоді використовують ті ж прийоми, якими
ще користувалися Сократ і Платон для викладання ви!
соких істин моралі людям, які уже були сформовані зав!
дяки глибокому вивченню логіки та філософії, людям,
котрі володіють витонченим мистецтвом мови.

Протягом довгого часу ці абстрактні методи були
єдиним способом, яким користувалися для поширення
наукових знань.

А втім, слід відзначити, що наука, у сучасному ро!
зумінні, має за собою зовсім невелику кількість століть.
Тому не дивно, що так повільно розвивалися методи
навчання.

Дозволимо собі затриматися на окремих деталях, щоб
показати, що науки виникли зовсім недавно.

ІІ
Нам здається, що після винайдення писемності

найбільшим відкриттям було використання людством
так званої десяткової системи числення.

Отже, домовленість, за допомогою якої ми можемо пе!
редати всі корисні числа дванадцятьма словами і їх
закінченнями, є одним із найчудовіших витворів людсь!
кого генія.

На жаль, цю домовленість не досить суворо витримували.

Так, без усякої підстави по!французьки говорять vingt
(20), quatre!vingts (80), soixante!dix (70) — безглуздий
спосіб вираження, що обтяжує розум дітей.

У російській мові немає правильних назв ні для числа
сорок, ні для числа дев’яносто. Такі недоліки значно
серйозніші, ніж здається.

Зазначимо між іншим, що ніхто не наводить таких
історичних відомостей, а вони ж так добре допомагають
привернути увагу аудиторії до уроків викладача.

А чи відразу дало результати це чудове відкриття?

Ні. — Історії потрібні були п’ятдесят століть, щоб
прийти до того чудового засобу, яким ми володіємо для
записування чисел.

Усього лише дев’ять століть минуло з тих пір, як ми
навчилися записувати числа за допомогою цифр, кож!
на з яких має своє власне місце і значення, яке зале!
жить від її позиції. Цей принцип стосовно значення
цифр дуже простий і, однак, в Європі, і в цілому світі
він став загальноприйнятим, можна сказати, випадко!
во.

Нам здається, що важливість такого визначного від!
криття підкреслюють недостатньо і уваги йому приділя!
ють надто мало.

Дійсно, які обчислення були можливі до цього від!
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криття? Все гальмувалося через відсутність такого про!
стого запису чисел.

Усі досягнення математичних наук, астрономії, ме!
ханіки, навіть хімії, залежали від виконання в умі над!
звичайно складних дій.

Зараз десятилітня дитина може без труднощів викона!
ти підрахунки, які не могли навіть уявити великі Архі!
мед, Піфагор та Гіппарх.

Таким чином, арифметика, скромна арифметика, є
відносно недавнє відкриття. Тепер вона надзвичайно
проста, якщо її не ускладнюють для розваги педантич!
ними хитромудрощами.

Якщо геометрія виникла надзвичайно давно, то її засто!
сування до механіки, архітектури й геодезії є результатом
зовсім недавніх робіт, і потрібно, окрім того, додати, що її
практична корисність виявлена лише в наш час.

Алгебра не налічує і двох століть свого існування. Тер!
мометр і барометр винайдені два століття тому.

Електрика, відома у своєму основному вияві протягом
двох тисячоліть, набула розвитку лише в наші дні.

Хімія, ця багатогранна наука, застосування якої про!
сто безмежні, була створена лише в кінці минулого
століття, а успіхи її розвитку пов’язані — факт чудовий!
— зі вдало виробленою системою позначень.

Нам здається, що немає потреби наводити інші при!
клади.

Одним словом, якщо хочуть вивчити стан викладання,
потрібно зробити висновок, що немає нічого дивного у
збереженні старих форм, незважаючи на успіхи, зроб!
лені зовсім недавно у прикладних науках.

Цей прогрес прикладних наук, роблячи відчутною не!
обхідність підготовки інженерів, офіцерів, медиків, так!
тиків, промисловців, вимагає зміни системи викладан!
ня. Стало зрозумілим, чому технічне навчання дітей
потрібно розпочинати у більш ранньому віці.

Це, безумовно, правильно. Але при цьому ніщо не бу!
ло змінено у методах навчання.

Звернемо увагу на спогади людей, які заслуговують
довір’я: хто з нас не мав особливих прикрощів, тільки
розпочинаючи вивчати елементи наук?

Але мало було зрозуміти, слід ще і запам’ятати те, що
засвоювалося з нечуваними труднощами. Хто з нас не
бачив, що з п’ятдесяти учнів меншою мірою сорок відчу!
вали відразу і втрачали віру в себе через абстрактність
ідей, що подавалися нам до того, як вони ставали зро!
зумілими на прикладах, із життєвої практики?

Викладачі гімназій, ліцеїв і військових шкіл зізнають!
ся, що вони читають лекції більше для стільців, ніж для
уважних, допитливих і розумних учнів.

Дійсно, на уроках з арифметики, алгебри і геометрії
ніщо не нагадує про насущну необхідність вивчення цих
предметів для практичного життя. Ніщо не вказує на на!
солоду, яку відчувають люди, для яких вивчення цих
дисциплін пов’язане з обраною ними професією. Нічого
не розповідають про історію розвитку наук.

Насмілимося запевнити, що глибокі сухі теорії і незро!
зумілі визначення формулюються, повторюються і пере!
жовуються дуже невеликою кількістю учнів. Ство!
рюється враження, що таємницями науки все ще во!

лодіють лише служителі культу Стародавнього Єгипту.
Можна подумати, що залучення молодих неофітів по!
винно бути таким же важким, як і навчання, передбачене
для тих, хто посвячувався у лицарі часів Середньовіччя.
Чи треба будь!якою ціною влаштовувати ненависні ви!
пробування? Чи треба під виглядом формування розуму
і пам’яті з усіх сил мучити розум нескінченними і марни!
ми вправами? Щаслива та дитина, котра віднині буде по!
збавлена цього жахливого навантаження!

Тут не місце приділяти увагу подробицям спеціаль!
ного характеру і давати приклади, які легко підібрати.
Але скажемо без перебільшення: інстинктивний страх
матерів, навіяний труднощами прилучення до науки
їхніх дітей, зараз повністю виправданий тими обтяжли!
вими і педантичними методами, які нині застосовують!
ся. Безрадісна, нудна, дратівлива робота — ось що ми
маємо на початку вивчення основ наук.

ІІІ
Можна з упевненістю твердити, що, незважаючи на

труднощі, про які ми вели мову, “чисті” і прикладні нау!
ки досягли значного розвитку, особливо в останнє
п’ятдесятиріччя. Але чи значить це, що у нас надто бага!
то спеціалістів!техніків, і хіба не краще, коли більша
кількість їх була б підготовлена при меншій затраті ро!
зумової праці і засобів?

Хто зможе заперечувати проти першочергового зна!
чення методів, щоб бажане залучення до основ наук зро!
бити легким для викладача і приємним для дитини?

Ставити питання — значить вирішувати його. Отже,
треба показати, що варто діяти методами значно при!
роднішими й ефективнішими із меншими витратами;
що ми можемо одержати результати виняткові з будь!
якої точки зору; нарешті, — і це для всіх є надзвичайно
важливим і корисним результатом застосування нових
методів — треба показати, що при цьому ми не будемо
назавжди спотворювати видатні здібності з властивим
їм здоровим глуздом і проникливістю, а, навпаки — об!
тяжливість занять зникне назавжди.

Нам, можливо, скажуть: “Багато обіцяєте! Чи не пре!
тендуєте ви на те, щоб змінити Всесвіт?”

Звичайно, ні, ми скромні. Старанно перечитуючи все,
що опубліковано з такого серйозного питання, ми зва!
жували, роздумували, експериментували.

Зрештою, дійшли висновку, що настав час дати хід
простій і корисній справі, і ми хочемо здійснити те, що
підготовлене іншими.

З часу виникнення світу навчання намагалися зробити
доступним для якомога більшої кількості людей.

Але, поза всякими екскурсами в минуле, хіба будь!хто
з нас не знає, що за останні сто років була видана велика
кількість робіт про виховання?

Важко навіть назвати всі імена творців систем, більш!
менш вдалих. Ганебно було б принаймні не віддати на!
лежне цим благородним зусиллям. Для тих, хто вивчає
цей предмет, було б злочином не тримати у пам’яті не
тільки імена дослідників, а також і їхні методи, досліди,
одержані ними результати.

А втім, не така вже й велика заслуга досліджень. Для
кожного, хто любить вивчати людину та її розум, народ!
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ження і розвиток її думок і суджень, немає більш захоп!
люючого предмета, ніж історія наукових винаходів, ніж
дослідження результатів спрощення навчання, ніж удо!
сконалення тих чудових досягнень, які вже здобуті.

Ми без усяких вагань заявляємо, що вивчення біогра!
фій людей, котрі розвинули науку і мистецтво, є одним
із засобів, які ми використовуємо, щоб привернути ува!
гу учнів. Це одночасно й емоційна розрядка, і засіб вда!
лого застосування теоретичних знань.

Зацікавити дитячий розум — це одне з основних поло!
жень нашої доктрини, і ми нічим не знехтуємо, щоб при!
щепити учням смак (навіть пристрасть!) до навчання.

Таким чином, ніскільки не відкидаючи зусиль людей,
котрі проклали нам шляхи, ми користуємося їхніми
працями, продовжуючи і доповнюючи ті здобутки, які
вони встановили з такими великими зусиллями.

Ми навіть вважаємо, що завдання зараз значно легше,
оскільки ними добре підготовлений грунт, і додамо, на!
решті, як ми вже вказували: потрібно швидше дивувати!
ся досягнутим результатам, а не тому, що непояснені
методи більш досконалі і більш раціональні.

Отже, вирішено, що, якщо замість короткого резюме,
яке має за мету ознайомити із суттю питання, ми по!
винні розгорнути його історію, то викладемо всі методи,
всі спроби, всі успіхи, всі помилки.

Ця історія знайде своє місце і в наступних публікаціях.
Для нас достатньо сказати про неї декілька слів, щоб

уточнити те, що нам бажано.
Ми прагнемо переконати, що настав час вирішити ве!

лику проблему технічної освіти, звільнити її від почат!
кових труднощів, зробити її простою, доступною, зро!
зумілою, набагато легшою, ніж навчання мови; значно
простішою (але не елементарною), ніж навчання читан!
ня; незрівнянно більш цікавою, ніж навчання письма.

Але все це здається дивним, скаже читач.
“Хто ви такі, щоб передбачити такі перспективи?”
Справді, ми не надто багато значимо собою: люди до!

сить зрілого віку, трошки відомі, дякуючи довготрива!
лому досвіду в життєвих справах, котрі витратили як
один, так і другий багато років, щоб зрозуміти деякі не!
розв’язані питання.

Ця проста довідка здається нам цілком достатньою.
Було б непристойним подавати автобіографію, коли у

нас немає необхідного місця, щоб викласти те, що зроб!
лено Піфагором і Евклідом, Аполлонієм і Архімедом,
Ньютоном і Галілеєм, Вольтом, Гюйгенсом, Ейлером,
Лейбніцем, Декартом і тією плеядою інженерів, учених,
творців, котрі відзначають хід історії етапами, часто ве!
ликими, а зараз дещо ущільненими.

Нам здається, що поставлену нами мету можна пере!
дбачити.

IV
Вивчення наук можна розглядати з двох точок зору.
З одного боку, хочуть мати людей корисних і з

досвідом у всіх галузях діяльності цивілізованих на!
родів. Йдеться про хліборобів, фабрикантів, комер!
сантів, мореплавців, механіків, офіцерів, інженерів,
лікарів.

З іншого боку, хочуть мати вчених, які продовжують
абстрактні дослідження, розпочаті найбільш видатними
умами, що не дають загинути результатам, нагромадже!
ним протягом попередніх віків; одним словом, мова йде
про математиків і натуралістів, фізиків і астрономів, про
винахідників, що володіють могутньою логікою, потуж!
ним розумом, настирливістю у досягненні мети, про не!
втомних спостерігачів і глибоких обчислювачів.

Іншими словами, йдеться про вчених, які продовжу!
ють традиції тих, хто створив теорію руху небесних тіл,
оптику, прикладну механіку, електрику, хімію, міне!
ралогію, теорію імовірностей, принципи розумної стати!
стики, сукупність знань із медицини.

Ось у чому, якщо ми не помиляємося, суть двох
підходів до вивчення наук.

Це можна порівняти з тим, що робиться майже у всіх
військових школах.

У цих школах мають на меті підготувати офіцерів, а
роблять так, ніби хочуть підготувати виключно гене!
ралів.

Викладаючи науки, прагнуть підготувати вчених, ніби
таких людей можна готувати за своїм бажанням, і, праг!
нучи надто багато, в результаті не одержують навіть не!
обхідного, тобто корисних і скромних діячів для нашого
суспільства.

Забувають, що величезна більшість дітей має середні
розумові здібності.

Тому радимо: спочатку підготуйте солдатів і офіцерів,
а вже потім з’являться генерали, і вони будуть серед
перших, хто відповість на заклик.

Підготуйте спочатку інженерів, викладачів, фабри!
кантів, хліборобів; серед них знайдуться люди, які бу!
дуть окрилені науковим ентузіазмом і з бажанням при!
святять себе глибоким дослідженням, які відчують, що
немає нічого більш захоплюючого, ніж розв’язування
важких і корисних задач, які витратять двадцять років
на ту чи іншу проблему, підримувані людьми, здатними
зрозуміти їхні зусилля, і впевнені в тому, що їх пошуки
заслуговують на повагу, навіть якщо вони тільки пере!
дбачать розв’язок; якщо ж вони зуміють перебороти ве!
ликі труднощі, ними захоплюються і їхні зусилля бу!
дуть нагороджені загальним схваленням.

Отже, ми пропонуємо викладати елементи наук у
найбільш простому вигляді, скажемо, навіть у найменш
науковому, найбільш популярному, найбільш пристосо!
ваному для дітей.

Якби ми знайшли визначення ще скромніше, ми, без
сумнівів, скористалися б ним.

Автор найглибших комедій, найпроникливіший спо!
стерігач, чий здоровий глузд межує з величним, стверд!
жує, що прозою говорять, самі того не знаючи. Ми з на!
лежною скромністю, зі свого боку, заявляємо, що й об!
числення роблять, про те не знаючи; що займаються гео!
метрією від часів створення світу, не думаючи про це;
фізикою, хімією, інженерною справою, громадянською,
військовою, морською, не підозрюючи про свою
ученість.

Ми пропонуємо вивчати все це з семирічного віку, не
втомлюючи, граючись або, що ще краще, у праці, щоб
відпочити від вивчення рідної мови — основи всіх на!
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ук — або розвіяти нудьгу від вивчення іноземних мов,
вивчення такого важкого, такого відразливого і все ж
необхідного для того, щоб розширити свої пізнання з
географії, історії, етики, літератури.

Отже, думка наша така: треба навчати дітей із ранньо!
го віку рахунку, креслення, географії, хімії, фізики, ас!
трономії, природничої історії.

Як, заперечать, все це викладати дітям, котрі ледве
навчилися читати і писати?

Ми відповімо: не тільки після, але і до того, під час то!
го і після того, як дитина навчиться читати і писати.

— І це нове? — запитають нас. Не настільки нове, як
про це думають, і в цьому переконаються, якщо дочита!
ють нашу статтю до кінця.

Але чи можна буде одержати подібні результати? Чи
прийшов час використати ці нові методи? Чи великими
будуть витрати?

Чи багато часу потрібно, щоб перебудувати викладан!
ня, написати нові підручники, підготувати керівників і
викладачів?

Чи не доведеться переборювати закоренілі забобони,
вікову рутину, жорстокі ревнощі?

Всі ці питання нам доведеться розглянути зараз.

V
Діти мало привчені спостерігати. Взагалі, вони див!

ляться, не бачачи; слухають, не чуючи; говорять, не
знаючи.

На жаль, майже всі чоловіки й жінки як діти.
Якщо потрібно дивуватися тому, як людський розум

зміг створити мистецтво і науку, то треба також дивува!
тися тій кількості помилок, нісенітниць, дурниць, вик!
ривлень, які може умістити мозок найбільш тямущої із
тварин.

Так, найбільш блискучий, якщо не найглибокодум!
ніший з натуралістів, міг без великого перебільшення
висловити таке різке судження:

“Інші дві людини більше відрізняються одна від одної,
ніж людина і мавпа.”

У письменників є багато подібних зауважень, наприклад:
“Найбільш дурна тварина, на мій погляд, людина”.
“Дурні існують на землі, щоб дати нам невелику розвагу”.
“Скільки потрібно дурнів, щоб вийшла інтелігентна

публіка”.
Потрібен був би том, щоб помістити всі образи, якими

характеризують людський рід.
Щодо нас, ми протестуємо проти цих люб’язностей, бо

знаємо величезну кількість людей без літературної
освіти, які не пишуть ні поем, ні водевілів, але людей
здорового глузду, які обробляють поля, кують залізо, пе!
ревозять на далекі відстані продукти землі, тчуть волок!
но і шерсть, виготовляють папір.

Ці практичні люди можуть сказати письменникам: “Не
дуже дивно, що ви знаєте трохи більше від нас, ви, кот!
рих оточили турботами і навчали! Якби нам виявили де!
сяту долю тієї допомоги, яку для вас марнували, ми бу!
ли б кориснішими для себе та інших, але не були б таки!
ми зневіреними і зарозумілими, як ви!”

Чи не настав час вимагати від письменників більше
справедливості і більше поблажливості до людської
природи або ж чи не можна було б вимагати, щоб були
вказані не тільки хвороби, а й ліки?

Втім, чи не вважаємо ми, що зріла людина критикує
речі і людей з болем, зневірившись? Ні. Майже завжди
це — молода людина, більш чи менш зіпсована занадто
сентиментальною літературою, безкорисна і нудьгуюча,
що навчалася розбалакувати і більше схильна творити
“лірику безнадійності”, ніж учитися пізнавати як гарні,
так і погані сторони життя.

Іноді трапляється, що молодий письменник через са!
молюбство віддав час цьому жанру відчаю, що перебу!
ває в повному протиріччі з його способом життя — лег!
ко доступні насолоди і нечесна нажива.

Сувора виучка життя робить людей терпеливішими і
моральнішими. Серед старих письменників майже не!
має зневірених.

Добро з надлишком відшкодовує заподіяне зло; і якщо
є прагнення зберегти розумові і моральні перемоги по!
передніх віків, то треба зробити для цього все, що в
людській силі. Все останнє прийде само по собі.

Сподіваємося, з нами погодяться: світ дуже молодий.
Молодість у шість тисяч років! Бачачи, скільки часу
потрібно, щоб закріпилися найбільш розумні судження,
ми дивуємося, що є стільки мислячих і порядних людей
із 1 135 488 000, котрі живуть на нашій маленькій земній
кулі.

Скажемо відверто: недолік у навчанні дітей полягає в то!
му, що в них не виховують силу волі.Їм не прищеплюють
спостережливості, не вчать керувати своєю увагою.

Проте мета навчання вже визначена багато віків тому.

Було сказано: “Роби те, що робиш”, і до цього додали:
“Знайте точно, чого ви хочете”.

“Пізнай самого себе”.

Скільки вимог і яких! Віддавайся цілком тому, чим
займаєшся! Знати точно і визначено, які вимоги ставиш
до життя і до людей, що хочеш вивчити і запам’ятати,
зрештою, мати мету!

А крім того: пізнати самого себе, тобто знати, які вимо!
ги можна поставити до себе, до своїх розумових,
фізичних і моральних здібностей. Звичайно, це значить
надто багато вимог!

І, все ж, ми вважаємо це можливим за умов, що
зуміють спрямувати молодь до занять напружених (хоч
і приємних), корисних (хоч і захоплюючих).

Отже, учням ми будемо говорити: знайте небагато, як!
що ви не маєте сили знати більше, але знайте добре те, що
вивчили. Поет сказав: “Хто обмежує себе, росте”.

Тільки невеликій кількості людей дано знати багато і
добре. Всі можуть прагнути до цього, але тільки небага!
то досягають мети. Отже:

— учіть добре тільки одне, якщо ви не можете за!
пам’ятати більше;

— читайте завжди одну й ту ж корисну книгу, замість
того щоб розпорошувати свою увагу на декількох.

Для себе і для інших відмінно володійте своїми
спеціальними знаннями.
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Якщо ви будете першими у своїй спеціальності, то ста!
нете кориснішим для себе і для інших, ніж коли ви посе!
редньо знатимете і науку, і літературу, і технічні ремес!
ла, і мистецтво.

Але нам заперечать, що розум не може перебувати зав!
жди у напрузі, йому потрібні і приємні розваги. Але хто
буде стверджувати протилежне? Звичайно, не ми, тому
що це ми рекомендуємо не доводити до розумової вто!
ми, тому що ми прагнемо стримувати розумову напру!
женість.

Без усякого сумніву, нам бажано, щоб людина могла
провести у самотності день чи тиждень, місяць чи рік.

Але хіба немає книг з історії та етики, хіба немає робіт
з ботаніки та ремесла?

Хіба не можна розважитися, виточуючи, виконуючи
невеликі столярні роботи, малюючи, читаючи помалу,
але при цьому перечитуючи улюблених поетів, мораль!
них і урівноважених прозаїків?!

Ось розваги для людини, котра, якщо необхідно, живе од!
на протягом більш!менш тривалого періоду свого життя.

А взагалі, немає необхідності жити у самотності, і тоді
є багато інших приємних занять. Турботи про сім’ю,
прогулянки, відвідування чесних, відвертих друзів,
обмін новинами про успіхи цивілізації, про біду, що ви!
пала на ту чи іншу країну: пожежі, землетруси, повені та
сніжні бурани, корабельні аварії чи обвали.

Хіба всього цього не досить, щоб зацікавити людей, що
мають ту чи іншу спеціальність? Між іншим, помилково
думати, що освіта людини припиняється із закінченням
школи чи оволодінням нею спеціальності.

Освіта припиняється тільки разом з припиненням
життя. Щоденно дізнаєшся про щось нове, відриваєшся
від своєї звичайної роботи, роблячи щось інше.

І тільки дурень може вважати: із досягненням певного
етапу немає більше нічого, що було б корисно вивчати.

Таким чином, ми вважаємо доведеним, що увагу дітей
важливо спрямовувати з раннього дитинства.

Якщо ви зумієте привчити дітей до точного спостере!
ження, то ви, безперечно, будете близькими до досяг!
нення досконалості в справі виховання.

На жаль, сьогодні це не так. Між викладачем і його уч!
нями складаються погані стосунки, по суті, дія і про!
тидія, неприязнь.

І все ж таки діти люблять фізичну працю. Вони
швидкі, винахідливі, у них гарний настрій доти, поки
школа не знищить у них більшу частину цих доро!
гоцінних паростків.

Безумовно, багато хто протистоїть нудотному впливу
шкіл, вони вчаться старанно, стають корисними для се!
бе та інших; виконують свої завдання чесно і до ладу;
але майже всі стають малорухливими та апатичними, у
них виробляється відраза до всякої розумової праці, во!
ни хочуть від життя тільки розваг та гріховного марнот!
ратства; і молодими людьми, і в зрілому віці вони не!
терпимі до інших, а ще більше — до себе самих.

Саме нудота є найнебезпечніша отрута. Вона діє не!
впинно: збільшуючись, оволодіваючи людиною і тягну!
чи її до найбільших надмірностей.

Людина, котра нудьгує, здатна на все, щоб звільнити!

ся від свого запеклого ворога. І скільки бридких речей
придумують діти й дорослі, щоб убити цього ворога!..

Якби можна було позбавити від нудьги дітей чи пока!
зати дорослим, як можна гідно розважатися, то тим са!
мим була б надана найбільша послуга нашому сучасно!
му суспільству.

Отже, ми бачимо, що треба повністю оволодіти увагою
учнів, спрямовуючи її, але за умови, щоб поступово зро!
стала сила суджень, щоб це не викликало ні втоми, ні
відрази.

Таким чином, мета, до якої потрібно прагнути, уяв!
ляється у всій своїй простоті. І якщо ми могли довести
читача до цього пункту, дякуючи деяким відступам, за
які ми просимо нам вибачити, то тепер ми просимо його
знову зосередити свою увагу на подачі нового методу
викладання, що є предметом цих міркувань.

VI
Ми залишаємо без розгляду сільські школи і ті ма!

ленькі дитячі групи у великих містах, де навчання обме!
жене найскромнішими початками читання, письма та
рахунку.

Kоли!небудь у майбутньому ми порушимо цю цікаву
галузь навчання в публікаціях, які вже давно готуються
нами.

Зараз ми хочемо займатися тільки дітьми, котрих
влаштували в гімназії, військові училища та інші спеці!
альні навчальні заклади. Все, про що ми розповідаємо,
було випробувано у великому масштабі і з повним
успіхом.

Якщо ми помічаємо, що діти тільки!тільки починають
читати, то ми відзразу ж озброюємо їх інструментами
для ручної праці.

До кожної гімназії ми приєднуємо невелику майстер!
ню, в якій учні періодично відпочивають від своїх
літературних занять.

Нам заперечуватимуть: і в цьому весь ваш секрет? —
Терпіння!

Дозвольте розповісти вам про людину, настільки ж
скромну, наскільки й винахідливу, про творця першої у
світі школи, про одного із засновників сучасної хімії,
про автора ледве чи не найплодотворнішої ідеї, най!
яснішого і найточнішого із тих, хто писав наукові праці;
спочатку кресляра у військовій школі, потім викладача,
фізика, мандрівника, потім міністра, графа, сенатора
(Г.Монж).

Він був вражений низьким рівнем сільськогосподарсь!
кого, промислового та фабричного виробництва своєї
батьківщини. Він бачив, що, незважаючи на передове
становище наук у вищих прошарках суспільства, методи
виробництва зовсім не розвиваються. Він спостерігав,
що наука приймає занадто строгі форми, і тоді, звернув!
шись із енергійним закликом до здорового глузду наро!
ду, він указав на промислову залежність своєї
батьківщини, видав просту і ясну програму викладання,
радив надавати всім виробам красу і точність. Він вима!
гав створення шкіл, видання технічних праць. Приму!
шував чудово креслити, читав публічні лекції, скрізь
встигав, посилав нескінченні нагадування всім впливо!
вим особам, формував учнів, передавав свій запал моло!
дим викладачам і, нарешті, здійснив мрію всього свого
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життя.
Уже минули ті часи, коли благодійник собі подібних

згасав, забутий і покинутий.
На щастя і честь нашого часу, зараз не доводиться роз!

каюватися через суспільну невдячність.
І було виявлено здоровий глузд, щоб дотримуватися

добрих порад і добрих прикладів; і те, що передбачалося,
виконувалось. І ця нація, що знаходилася раніше у
повній залежності від іноземців у питаннях виробниц!
тва промисловості, фабричної, наукової, сільськогоспо!
дарської продукції, військових і морських машин,
шляхів сполучення, викладання і т.д., за короткий час
гігантськими кроками пішла вперед. Спочатку вона бо!
ролася як рівний з рівним, але багато в чому переверши!
ла ту чи іншу націю, від якої раніше залежала. Незаба!
ром, якщо вона не зачахне, зрадивши свої початкові ме!
тоди чи припинивши їх поповнювати, вона зможе
віддати іншим те, що колись у них запозичила.

Всяка нація, яка захоче дотримуватися тих же прин!
ципів, помислити над такими ж методами, може зробити
так, як ця нація, або навіть ще краще, тому що скори!
стається досвідом, набутим на помилках, яким можна бу!
ло запобігти , не допустити цих помилок, буде слідувати
добрим прикладам і спрямує рішуче і розумно до того
майбутнього, яке з усіх поглядів є бажаним.

Отже, з нами погодяться, що маємо право вимагати,
щоб у кожному навчальному закладі була невелика май!
стерня.

Але чому невелика майстерня? Чому не добре ор!
ганізована майстерня?

А тому, що треба діяти обережно, йти на помірні витра!
ти, брати до уваги елемент дуже важливий сам по собі.
Ми маємо на увазі час, про що зараз піде мова.

Час — великий учитель.
Якби тридцять років тому сказали якомусь поважному

купцеві, чи людині, сильній у фізиці, чи якомусь учено!
му інженерові:

— Прошу Вас, вислухайте мене, у мене є для Вас щось
цікаве.

“Незабаром ви за годину будете долати двадцять,
тридцять, сорок, шістдесят верств.

Ви пройдете відстань у тисячу верств за двадцять го!
дин чи навіть за п’ятнадцять і зробите це без утоми та
неприємних відчуттів як при 30 градусах тепла, так і
при 30 градусах холоду.

Одночасно з вами ще дві тисячі людей пройде цей
шлях. Вартість такої мандрівки обійдеться наполовину
дешевше, ніж звичайно, при небезпеці, меншій, ніж на
1000%”.

Що б вам відповів цей слухач?
Він би вам нічого не відповів. Він поглянув би вам в

очі, щоб переконатися, чи в здоровому ви глузді; потім,
помітивши, що ваші очі не схожі на очі божевільного,
він ввічливо підняв би праве плече і зробив би рух ру!
кою, ніби відкидаючи щось, вигукнув:

“А, а!” — і тут же він відвернувся б від вас... Це всіма
мовами означає:

— Мені розповідають абсурдні речі, ця людина просто
хоче посміятися наді мною.

Відповідь дав час. Час — великий учитель.
Декількома роками пізніше обидві особи зустрічають!

ся і між ними зав’язується така розмова:
— Ви були праві, я ж був неправ, що не вірив Вам:

залізниці — чудовий винахід.
Співрозмовник, підбадьорений цим признанням, по!

чинає:
— Вам відомо, що сонячне світло досягає Землі за

вісім хвилин 18 секунд, так що світло долає близько
трьохсот тисяч верств за секунду.

Звичайно, інший відповідає: “Так, я знаю це” — чи
щось подібне.

“Раз вам це відомо, то знайте, що зараз ми близькі до
того, щоб передавати відомості на великі відстані. І ці
відомості будуть передаватися з такою ж швидкістю, як
і світло”.

“Ви хочете відомстити за себе, за те, що я не зрозумів
вас п’ятнадцять років тому; я передбачаю, що Ви мені
скажете, але Ви смієтеся наді мною! Дозвольте ж мені
пояснити Вам, що я розпізнав містифікацію і що я трохи
знайомий із фізикою і геодезією.

Я знаю засоби первісних людей, котрі спілкувались за!
паленими факелами на великих відстанях, але я знаю:
Земля кругла і навіть на рівнині не видно далі, ніж на
сорок верств за умови, що факели дуже яскраві. Втім,
навіть якщо наявні дуже хороші окуляри, ми не бачимо
на великі відстані. Навіть дуже чисте повітря ще насиче!
не вологою; тим більше не можна проникнути крізь
повітря під час туману і т.д. Воістину, Ви хочете
поглузувати з мене”.

Але навчені досвідом уже починають сумніватися і не
здвигують плечима, а із ввічливості переходять до
інших новин.

І на цей раз час дав відповідь.
Час — великий учитель.
Електрика поширюється майже з такою швидкістю, як

і світло.
Дозвольте нам викласти ще наступні прості міркуван!

ня. Людині спочатку важко вийти зі стану лінощів, не!
робства, самозадоволення і майже повної байдужості.
Однак після початкового подиву перед чудесами науки і
техніки вона дуже швидко звикає до усіх тих зручно!
стей, які забезпечують зроблені на її очах відкриття. Їй
потрібно, скажімо, вийти зранку з дому і подолати 25, 50
чи 100 верст. Вона виходить у легенькому плащі, кличе
візника і говорить йому: “Підвезете до потягу чи на во!
кзал, у Версаль чи Гатчину, Лугу чи Орлеан”. Її
відвозять, вона здійснює свою чи то поїздку, чи то про!
гулянку і повертається в той же день до обіду чи до ве!
чері. Спочатку вона знаходить це приємним, а потім пе!
ресичується. Через п’ять років вона вже виявляє не!
терпіння, коли запізнюються на п’ять хвилин. Якщо
запізнюються на десять хвилин, вона вже на всіх і на все
нападає, пише в газети і влаштовує крик, якого б виста!
чило на цілий місяць, якби не виявилося більш серйоз!
них тем для обговорення.

Людина за природою своєю невдячна. Будь!який вис!
кочка дуже швидко забуває своє походження, і навіть
дитина дуже швидко пересичується тим, що бачить що!
денно.
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Треба, щоб людина знала, що не завжди мандрівки бу!
ли такими легкими, не завжди до її послуг був такий
комфорт, а навчання проходило в таких привабливих
умовах. Треба, одним словом, викликати в неї інтерес до
її звичайних занять. Треба, щоб дитина любила блага
цивілізації і знала, які це блага.

Селяни вміють привертати увагу дітей. Вони роз!
повідають історії про привиди, казки про фей, про дивні
чудеса.

Хай збереже нас Господь Бог від того, щоб користува!
тися такими засобами.

Але хіба немає тисячі цікавих історій, які можна було
б розповісти або, поза цим, хіба немає простого способу
повідомити їм, що ніщо не є ні дуже легким, ні немож!
ливим? Цей спосіб полягає в тому, щоб показати, як
працюють і виготовляють, і примусити їх працювати і
виготовляти.

Дайте в руки дітей інструменти токарні, столярні,
слюсарні, невеликі хімічні й фізичні прилади. Робіть це
спочатку у малих масштабах, тому що витрати великої
майстерні будуть значними; почавши скромно, ви вже
наступного дня зможете експериментувати.

Подивимося, що може дати невелика майстерня,
інструменти і машини, якими можна користуватися, і як
всі ці матеріальні засоби можна використати для опану!
вання наук.

Якщо вам наш виклад здасться занадто обширним, то
ми покірно просимо вибачення, але звертаємося до вас
із проханням бути настільки добрими, щоб не називати
нас мрійниками.

Ми не створили ні локомотива, ні електротелеграфа,
але ми можемо поручитися, що наші імена стануть
відомими нащадкам лише з однієї причини, що ви вис!
тупили проти всього, що ми обіцяємо.

Треба мати мужність і дотримуватися своєї думки. От!
же, ми дійшли згоди, що якщо ви не читаєте далі нашої
роботи, то задовольняєтесь цим і не станете нашими во!
рогами, виступаючи в пресі зі злісними нападками. Ви
задовольняєтеся декількома салонними жартами, бо,
кінець кінцем, якщо ви скажете про нас погане, то це не
пов’язане з якоюсь безпосередньою небезпекою: ви збе!
режете свої місця чи навіть займете кращі, і кожен буде
захоплюватися вашим розумом і вашою жвавістю. Все
буде добре, та не поспішайте виступити в пресі, тому що
через десять років над вами будуть насміхатися, бо як ви
ганьбили чесні погляди, скромні, але такі, що мають зна!
чення, праці; і до того ж, якщо ми не створили ні паро!
плавів, ні повітряних куль, ні гармат, то ми з успіхом
навчали дітей і юнаків, інженерів і державних служ!
бовців.

VII
Майно нашої майстерні складається, головним чином,

із глини для глечиків, бака з водою, губок, чорної дош!
ки, крейди, сокири, пилки, рубанка, тарпуга, ножиць для
різання дерева і металів — таких, як залізо, мідь, сви!
нець, цинк.

Потрібні також мотузки, пробки, декілька пробірок,

декілька флаконів спирту, трошки ртуті, лісу, заліза, міді,
сірки, клею, морської солі, декілька пляшечок, реторт і
реактивів, сургучеві палички, деревна смола і т.д.

Власне, можна обійтися цими простими засобами, за
допомогою яких легко потім виготовити примітивний
токарний верстат, плавильну пічку, механічну пилочку,
лещата, ковадло, столярний станок, лінійки, трикутни!
ки, компаси, рейсфедери, грубі ваги, пізніше ваги більш
точні.

Kористуючись випадком, відмітимо, що ми вважаємо
дуже бажаним показувати дітям складні апарати при де!
монстрації наукових досягнень. На нашу думку, дитина
повинна сама проводити основні досліди з хімії, фізики,
механіки, астрономії, використовуючи все, що є у неї під
рукою.

Через декілька місяців вона повинна сама робити
інструменти, спочатку грубі, потім досконаліші, пізніше
ще більш точні, до тих пір, доки вона зрозуміє, що, дя!
куючи терпінню, вмілості, проникливості, можна ство!
рити найбільш досконалі апарати, опис яких є у хоро!
ших технічних творах чи на кресленнях, виконаних із
такою старанністю, якої можна сподіватися тільки від
умілих граверів.

Якщо вчитель користується погано виданими праця!
ми, погано намальованими ілюстраціями, нерозбірливи!
ми і позбавленими всякої витонченості, то ми зро!
зуміємо його лише тому, що його уява може доповнити
те, чого не вистачає зі сторони виконання, і він знає, що,
доклавши зусилля, можна буде краще зробити все це.
Але дитина, яка бачить погано видані картинки, малюн!
ки, ніби висічені сокирою, здивована і починає зневаж!
ливо ставитися і до недосконалих виробів, і до тих, хто
не дає їм нічого кращого за якістю, ніж вона може ство!
рювати сама.

За допомогою пилки і сокири дитина може робити ма!
ленькі стеки і обробляти ними глину для глечиків; а як!
що у неї є така глина, стека, губка або, за браком остан!
ньої, невеликий шматок полотна, вона може зробити всі
прості фігури, які побажає.

Стверджують, що в Індостані діти вчаться читати й
писати на піску. Чи не значно легше користуватися мо!
дельною глиною для того, щоб ліпити букви. Щоб за!
карбувати щось у пам’яті, одного зору мало, потрібно
ще, коли це можливо, відчути на дотик.

Kоли дитина зробила букви з глечикової глини, треба,
щоб вона просушила їх, а потім змогла скопіювати два!
три рази те, що нею створено за зразком чи після пер!
ших спроб, і можна бути впевненим, що спогад про ці
предмети назавжди закріпиться в її пам’яті.

Вже завдяки цьому варто cпростити вивчення геомет!
ричних фігур, географії і космографії, фізики і механіки.

Kожний викладач, котрий захоче задуматися над цим,
побачить, яку користь можна взяти з моделювання для
полегшення вивчення й архітектури, і мистецтва інже!
нерного, громадянського, морського, військового.

Щоб винагородити учня, який майже бездоганно ро!
бить модель, можна відлити його роботу в гіпсі.

Не треба й двох років вправ у школі для дітей, щоб
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створити невеликий музей із гіпсу чи теракоти, що вже
принесе велику користь.

Надіємося, що з нами погодяться: цей маленький му!
зей обійдеться недорого.

Учитель, який любить свою справу, без усякого сум!
ніву, може використати формовочну глину для виготов!
лення з неї декількох цеглин, декількох грубих посудин
з допомогою імпровізованого гончарного круга. Йому
вдається показати і всихання глини, і ковкість заліза.
Він поведе розмову про набухання сирого лісу і про всі
ті другорядні фізичні якості, які мають таке важливе
значення в мистецтві і ремеслах.

Як ми бачимо, не роблячи великих витрат, можна лег!
ко показати дітям цікаві речі, дати їм поняття про гео!
метричні форми, про деякі властивості матерії і привчи!
ти старанно й охайно виконувати ці невеликі операції,
одночасно й зацікавлюючи їх.

Маленькі модельєри горді тим, що своїми руками
створюють цікаві речі; пізніше учні скористаються цим
способом для вивчення більш складних предметів: тес!
лярської роботи, обтесування каменю, інженерної спра!
ви.

Хто може заперечувати, що при загальності цієї ма!
ленької практики є можливість створити вмілого різьбя!
ра, першокласного модельєра. Хтось із дітей, почавши з
виготовлення глиняних кругів, захоче взятися за віск і
виліпити квіти і тварин.

Незабаром після цих спроб ліплення прокинеться і
смак до малювання, немовби з самого початку взяли до
рук олівець і папір.

Дитина набагато краще сприймає опуклу фігуру, ніж
плоску. Малюнок вже є певною абстракцією.

Дозвольте зауважити тут, що якщо наші попередники
не залишили нам нічого у вигляді малюнка, то, навпаки,
вони нам залишили чудові зразки ліплення і різьби.

Ми не вміємо шліфувати коштовні камені так, як це
вміли робити дві тисячі років тому.

Найвишуканіше сучасне мистецтво не створило нічого
рівноцінного Венері Милоській, Гладіатору, Полімнії.

Kоли діти поступово навчаються користуватися гли!
ною, сокирою, молотком, пилкою, буравчиком, стаме!
скою, рубанком; коли вони зможуть виготовляти неве!
ликі геометричні фігури, апарати для механічних, асто!
рономічних чи фізичних спостережень, настане час дати
їм в руки компас і рейсфедер, олівці, папір, пера і чорни!
ло; вони вже будуть знати, що таке пряма лінія, круг,
площина, трикутник, паралельні прямі, чотирикутник,
квадрат, сфера, циліндр. Вони зможуть виміряти плоску
фігуру, багатокутник, круг, піраміду, призму, сферу.

У них виробиться оцінка наближень. Вони будуть зна!
ти, чим задовольнятися залежно від випадку — набли!
женим чи більш точним обчисленням, і набудуть не!
обхідних навичок уміти задовольнятися тим, що можли!
ве, не вдаючись до дратуючих і марних досліджень.

Наш досвід переконав нас, що після трьох років
навчання дитина десяти чи дванадцяти років залежно
від індивідуальності, може провести всі розрахунки з
арифметики і зрозуміти всю елементарну геометрію, по!

дану без деталей, необхідних для формування суджень і
поповнення наукових знань.

Якщо серед цих дітей знайдуться такі, здібності кот!
рих заслуговують уваги викладача, то правильним буде
дати їм для опрацювання спеціальні підручники. Варто
буде керувати ними тільки під час розбору необхідних
доведень — і незабаром прийдеться їх стримувати, ніж
заохочувати, запитувати і ставити перед ними деякі пи!
тання, і їхнє навчання піде майже самостійно. Але
тільки як виняток можна дати змогу дітям самостійно
діяти. Так ось, уже двадцять років, як дітей навчають
математичних наук з десятирічного віку. Цей досвід був
набутий у великому масштабі, і ми зараз нагадаємо чи!
тачеві, як найчастіше набираються морські офіцери,
котрі в такій великій мірі беруть участь у товарообміні,
дослідженнях морів, високо і з честю несуть прапор
своєї країни, будь ця країна на півдні чи півночі, сході
чи заході.

Загальновизнано, що шістнадцятирічний вік найбіль!
ше підходить для технічного навчання гардемаринів.

Цьому навчанню повинні передувати спеціальні за!
няття арифметикою, елементарною геометрією, основа!
ми алгебри, нарисною геометрією, прямолінійною і сфе!
ричною тригонометрією.

Отже, підготовка дітей починається з восьмирічного
віку; в чотирнадцять років усі готові складати екзамени;
більшість підготовлені уже в дванадцять років.

Ми знаємо члена однієї з великих Академій Європи,
який у дванадцять років одержав математичну освіту
доктора наук. (Ж. Бертран — прим. ред.)

Але методи, якими користувалися, застаріли і вимага!
ють величезних зусиль від викладачів, а від учнів — хви!
лювань, турбот, прикрощів, що є справжніми тортурами
і часто назавжди підривають їхнє здоров’я та розумовий
розвиток.

Наш спосіб повинен відрізнятися від звичного. В
гімназіях навчатимуться діти, якщо у них із деся!
тирічного віку будуть помічені математичні здібності.
Для цих дітей навчання буде насолодою, а зовсім не
смутком. Як ми зазначаємо, у таких дітей потрібно
швидше стримувати запопадливість до роботи, ніж спо!
нукати їх до неї, і для них фізична праця буде корисним
відпочинком.

VIII
Справа не тільки в тому, щоб вивчити, — треба

закріпити засвоєне.

У цьому полягає, на нашу думку, найбільша трудність
викладання. Тому ми хочемо розглянути це питання зі
всіма необхідними подробицями. Потім ми знову звер!
немося до питань, що стосуються остаточної фінансової
і практичної організації методу навчання і є предметом
цих розглядань.

Один із великих письменників XVII століття ствер!
джує, що людям у пошуках істини не вистачає не ідей, а
порядку і вибору. (Ймовірно, йдеться про Декарта. —
прим. ред.)

Будемо вважати досить добре поясненим, що фізичні
заняття дають дітям правильні навики спостереження,
ознайомлюють із назвами геометричинх фігур і заодно
із зображенням цих фігур у перспективі від руки чи з
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допомогою компаса, лінійки і рейсфедера.
Нагадаємо, що діти вже мають поняття про важіль пер!

шого, другого і третього родів; вони вміють вимірювати і
зважувати, що є основою наук, побудованих на спостере!
женні; вони мають поняття про блок, лебідку, клин.

Вони знають також, у чому полягає різниця між
ковкістю, гнучкістю і в’язкістю.

Їм знайомі, нарешті, основні (і найбільш елементарні)
явища електрики, світла, теплоти і хімії.

Все це вони знають без будь!якої теорії. Але разом із
тим вони вміють читати, писати, малювати та рахувати, і
необхідно, щоб їхні пізнання були упорядковані.

З цією метою ми рекомендуємо користуватися синоп!
тичними таблицями.

Не обов’язково забезпечувати учнів подібними табли!
цями для всіх випадків життя, достатньо, якщо вони ма!
тимуть зразки.

Це будуть дуже короткі резюме того, що вони знають.
Візьмемо, наприклад, геометрію.
Синоптична таблиця містить на середині сторінки ос!

новні фігури, розміщені методично й упорядковані у
прямокутній рамці. Навколо цієї рамки наведені форму!
лювання визначень, розміри плоских фігур і найбільш
простих тіл. І все це — щоб назавжди закріпити у пам’яті
засвоєне на першому ступені геометричної освіти.

Дитина, котра має перед очима першу таблицю, яку
вона два чи три рази переписала, потім відновила по
пам’яті олівцем чи чорнилами на грифельній або чорній
дошці, назавжди запам’ятає те, що вона вчила.

Те, що ми говоримо про геометрію, може бути
віднесено і до арифметики, і до тих простих понять ме!
ханіки, фізики і хімії,  які вважаємо необхідним
повідомити дітям.

Як вправу з переказу ми рекомендуємо викладачам
примушувати дітей описувати ті способи, якими вони
користуються при виконанні своїх невеликих робіт з
глиною, деревом і залізом.

Чи не переконалися ви зараз у тому, що учні дуже ра!
но звикнуть до порядку й організованості, до ясної і точ!
ної мови?

Учні навчаться слухати з повною увагою, вони відразу
відповідатимуть на питання вчителів і скажуть, зро!
зуміли вони чи потребують нових пояснень. Якщо вони
зрозуміли, то їхні відповіді будуть такими ж чіткими, як
і відповіді, які зміг би дати сам викладач. Якщо ж вони
не зрозуміли, то вони самі вкажуть ті пункти, які їм
потрібно зрозуміти.

Між керівником і його підлеглими буде взаємне ро!
зуміння.

Вони учитимуться один в одного.
Повторюємо ще раз: ми впевнені в тому, що діти змо!

жуть набути цих елементарних знань у віці десяти!оди!
надцяти років.

У них уже виробляється свій метод занять, вони
вміють слухати і відповідати, вони можуть аналізувати
свої знання, і вони можуть звернутися до такого мне!
монічного засобу, який постійно нагадує про те, що вони
вчили.

Використання настінних карт із географії зіграло ве!
личезну роль у викладанні. Використання великих си!
ноптичних таблиць, розвішаних у школах, не втомлюю!
чи пам’ять, допоможе учням запам’ятати основи наук і

мистецтва.
Дуже дорогою була б для шкіл купівля великих кар!

тин із формулами і написами.
Але кожна школа може мати такі таблиці, виконані са!

мими учнями під керівництвом викладачів шляхом
копіювання в потрійному чи четверному масштабі гото!
вих малюнків (у 3!4 екз.).

Із цією метою ми рекомендуємо в кожній школі зроби!
ти копії малюнків. Ці копії можна використати для
обміну між різними навчальними закладами.

Переваги цих копій у тому, що їх легше пересилати по!
штою, а робота, витрачена на їхнє виготовлення, є дуже
корисною вправою для учнів.

Отже, ми бачимо, що шкільне устаткування коштува!
тиме набагато дешевше, якщо зуміти використати всі
обставини для досягнення основної мети — формування
наукового мислення у молоді.

IX
Ми передбачаємо серйозне заперечення.
“Ви міркуєте, скажуть нам, так, ніби вже створені кад!

ри вихователів та викладачів. Ми, як і ви, вважаємо, що
хороші викладачі готують хороших учнів, але як
підготувати хороших викладачів? Чи не будете ви зму!
шені створити зразковий педагогічний інститут, чи не
доведеться ще чекати ціле покоління, щоб одержати все
те гарне, що знаходиться у ваших пропозиціях?”

“Все буде залежати від методів, якими користувати!
муться для навчання викладачів”.

Ми згодні, що це дійсно дуже серйозне заперечення, і
знаємо, що необхідно забезпечити підготовку вчителів і
викладачів.

Побачимо, як можна обійти цю складність і негайно
ввести у викладання нові методи.

Передусім зупинимося на тому, що в майбутньому
потрібно буде вимагати від усіх людей, які присвятили
себе викладанню наук, і спробуємо з’ясувати, чи не мож!
на використати тих, хто у цей час виконує цю почесну
роль, хоч би ми вважали їх слабо підготовленими до тих
змін, які ми пропонуємо.

Викладач може, у крайньому разі, знати не більше то!
го, ніж він повинен викладати, за умови, що цими знан!
нями він володіє у всій повноті, зі всіма дрібницями, які
можна собі уявити, і зі всіма можливими безпосе!
редніми застосуваннями.

Він може без особливих незручностей обмежитися, на!
приклад, тим, що знатиме арифметику, алгебру й ос!
новні поняття фізики та хімії, але він повинен поєдну!
вати знання цих наук з повним їх розумінням.

Ніхто у світі не повинен знати про ці речі більше, ніж
він, говорити про них краще, порівнювати старанніше,
писати — ясніше.

Він повинен уміти робити геометричні виміри старан!
но і систематично, розміщувати синоптичну таблицю
впорядковано і виразно.

Він повинен бути ознайомлений з найбільш безпосе!
редніми застосуваннями елементарної геометрії та
фізики. Він повинен уміти виміряти поле, здійснити
нівелювання з доведенням до рівня моря, уміти виміря!
ти кут за допомогою кутоміра і користуватися верньє!
ром чи ноніусом майже так само легко, як читають лист
чи виконують арифметичну дію.

До речі, ми повинні нагадати, що користування вер!
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ньєром стає надзвичайно легким, якщо він виготовле!
ний своїми руками з картону чи паперу, дерева чи міді —
це невелике доповнення до будь!якого інструменту для
точного вимірювання.

Треба, щоб викладач міг примусити захоплюватися над!
звичайною простотою засобів нівелювання і показати
застосування цієї операції при упорядженні водопроводів,
зрошенні, будівництві доріг, каналів, залізниць і т.п.

Дозвольте нам на цьому поставити крапку.
Ми не хочемо вдаватися у зайві подробиці.
Нам здається очевидним, що ці приклади показують,

якими повинні бути знання вчите!
ля і якими якостями він має во!
лодіти.

Kоротше, у цього вчителя бу!
дуть вельми широкі знання (на
благо його учнів), він відмінно
знатиме те, чому він повинен учи!
ти.

І все це без хвастощів, як і без
хибної скромності, настирливо і з натхненням.

Викладач повинен, передусім, любити свою професію.
Kожен як для особистого щастя, так і для блага інших
людей мусить любити свою професію. Але викладачеві
треба більше, ніж будь!кому, віддаватися своїй роботі,
вважати її метою усіх своїх зусиль.

Отже, ми стверджуємо, що підготовчі технічні роботи
такі, які під силу і викладачам, і учням, а після двох
місяців занять стали б посильні всім викладачам, і ос!
танні були б щасливі, спостерігаючи, що їх зусилля за!
раз приносять користь.

Дякуючи порадам, викладеним у спеціальних роботах,
вони зможуть через шість місяців дотримуватися наших
методів. Для цього досить п’яти — шести брошур. Отже,
ніщо не заважає розпочати справу незабаром і майже
негайно.

Але нам заперечать, що не всі викладачі вміють кори!
стуватися приладами та інструментами, які ми рекомен!
дуємо для роботи.

Ми відповімо, що вони можуть навчитися користува!
тися цими приладами та інструментами, управляючись
менш ніж за два місяці, а після цього всього під нагля!
дом учителів можна запросити у навчальні заклади
умілих і шановних робітників, які будуть обачливо ке!
рувати фізичною працею учнів.

Отже, нове заперечення безпідставне.
Можливо, наше переконання помилкове, але, як нам

здається, ми пояснили, що пропонуємо раціональний
метод, легкоздійснюваний і, безперечно, корисний.

Ми готові віддати всі свої сили цій новій організації
викладання.

Деталі будуть предметом спеціальних робіт, які по!
винні призначатися для викладачів і учнів.

Години, які належить відвести щонеділі як на фізичну
працю, так і на викладання елементів наук, повинні за!
бирати якомога менше часу від того, що необхідно для
вивчення рідної мови, для гімнастики, основ простої і
доступної гігієни.

Відмітимо з цього приводу, що поняття гігієни мають
викладатися дітям із дуже раннього віку.

У наших технічних програмах і в роботах будуть
міститися вказівки про кількість занять із кожної части!
ни математичних і фізичних наук.

У наступній таблиці вказано розподіл часу протягом
перших років занять.

Такого типу таблиці належить зробити самим учням.

Три години на місяць учні повинні присвячувати на!
писанню творів у присутності викладачів і при їх допо!

мозі. Ці твори мають відрізнятися за трудністю залежно
від класу і ніколи не мусять вимагати надто великих зу!
силь.

Звичайні опитування проводяться на уроках.

Екзамени проводяться щомісячно. У губернських
містах їх проводить прикомандирований викладач. В
інших школах учителю повинен асистувати інший вчи!
тель чи хтось із шановних громадян, інженер чи офіцер
спеціальних військ.

Виставлені оцінки зберігаються і пізніше є свідченням
здібностей учнів або при переході в старший клас, або
при одержанні диплома і вступу до спеціальних шкіл.

Говорити про спеціальні технічні школи та універси!
тети — значило б вийти за рамки нашої праці.

Для вищої освіти необхідний особливий труд.

Kожний уважний читач легко зробить висновки з ви!
ще викладених принципів. Втім, у наших майбутніх
публікаціях будуть дані всі бажані пояснення.

Ми висловлюємо побажання, щоб активні співробіт!
ники приєдналися до наших зусиль і розділили з нами
щастя усвідомлювати, що ми робимо корисну справу.

Ми впевнені, що наш заклик буде почутий.

Реформатор сучасних наук, який показав, що потрібно
звертатися до досвіду, до того, як встановлені теорії, за!
сновані на гіпотезах, більше двох віків тому назад писав:

“Багато що пройде, а наука буде рости”.

Дійсно, наука здобула величезний ріст.

Ми дуже хочемо наблизити ту пору, коли майже всі
люди науки, віддані своїй батьківщині, із захопленням
займуться життєвоважливим питанням викладання
наук.

Все спроститься тоді в житті нації, і наука стане
діяльним, настійним помічником, співучасником усіх
моральних і матеріальних досягнень.
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Таблиця використання тижневого часу

Вік учнів 7 р. 8 р. 9 р. 10 р. 11 р. 12 р. 
У майстерні  6 год. 6 год. 5 год. 5 год. 4 год. 4 год. 
Вивчення наук  0 год. 3 год. 4 год. 5 год. 6 год. 8 год. 
Геометричні 
рисунки і 
копіювання 

 
1 год. 

 
2 год. 

 
3 год. 

 
3 год. 

 
4 год. 

 
4 год. 

Усього 7 год. 11 год. 12 год. 13 год. 14 год. 16 год. 



ПРО НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНО�
ВИХОВНИХ ЗАKЛАДІВ НА 1996�1997 
НАВЧАЛЬНИЙ РІK

Міністерство освіти України доводить до відома органів
управління освітою, методичних установ, керівників за�
гальноосвітніх навчально�виховних закладів, що робочі
навчальні плани усіх типів шкіл на 1996�1997 навчальний
рік складаються на основі базових та інших варіантів нав�
чальних планів, розроблених Міністерством освіти Ук�
раїни протягом 1993�1994 років (Інформаційний збірник
Міносвіти України, 1994 р., № 10; 1993 р., № 9�10), і за�
тверджуються місцевими органами державного управління
освітою, яким безпосередньо підпорядковані названі закла�
ди. Індивідуальні та експериментальні варіанти навчальних
планів погоджуються з Міносвіти України (Головним
управлінням загальної середньої освіти).

Першого вересня відзначається всенародне свято — День
знань. Навчальні заняття у загальноосвітніх закладах роз�
починаються 2 вересня 1996 року і закінчуються у перших
класах 17 травня, у других�одинадцятих класах — 24 трав�
ня 1997 року.

За традиційною структурою навчальний рік поділяється
на чверті: перша — з 2 вересня до 2 листопада, друга — з 11
листопада до 24 грудня, третя — з 13 січня до 22 березня,
четверта — з 1 квітня до кінця навчального року. Протягом
навчального року для учнів проводяться канікули: осінні —
з 4 до 9 листопада, зимові — з 25 грудня до 11 січня, весняні
— з 24 по 31 березня. Для учнів перших класів навчально�
виховним закладом установлюються додаткові тижневі
канікули. Враховуючи регіональні особливості, конкретні
умови діяльності закладів освіти, відповідні органи
місцевої державної виконавчої влади можуть змінювати
графік учнівських канікул.

З метою повноцінної загальноосвітньої підготовки учнів,
розвитку їх нахилів та здібностей необхідно забезпечити
реалізацію як державного, так і шкільного компонентів
навчального плану. При цьому не допускається зменшення
мінімальної кількості часу на обов’язкові та вибірково�
обов’язкові навчальні предмети, визначеної базовими нав�
чальними планами.

На виконання Закону України “Про фізичну культуру і
спорт” та наказу Міносвіти України від 26.02.96 р. №58 в
усіх загальноосвітніх навчально�виховних закладах запро�
ваджується по 3 години на тиждень обов’язкових занять з
фізичної культури. Порядок введення третьої години занять
з цього предмета вирішується у кожній школі в залежності
від специфіки її роботи та наявних умов: за рахунок часу
державного або шкільного компонентів навчального плану,
коштів, передбачених на позакласну роботу, тощо.

Формування мережі класів, поділ їх на групи при вив�
ченні окремих предметів проводиться згідно із встановле�
ними державними нормативами, у тому числі передбачени�
ми інструктивним листом Міносвіти України від 3.04.96 р.
№1/10�133, з урахуванням фактичного фінансового, ма�
теріально�технічного та кадрового забезпечення навчаль�
но�виховного процесу. У спеціалізованих закладах освіти
(гімназіях, ліцеях, школах з поглибленим вивченням окре�
мих предметів з першого класу) рекомендується за наяв�
ності відповідних умов залишити діючі нормативи напов�
нюваності класів та поділу їх на групи.

Перший заступник міністра В.О. Зайчук

ПЕРЕЛІK 
навчальних програм, які передбачається 
видати на 1996�1997 навчальний рік
І. ПРОГРАМИ СЕРЕДНІХ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШKІЛ
1. Рідна мова, 5	11 класи.
2. Литература, 5	11 классы с русским языком обучения.
3. Історія України, 7	11 класи. Всесвітня історія, 6	11 класи.
4. Правознавство.
5. Математика, 5	11 класи.
6. Математика, 5	11 классы.
7. Фізика, 7	11 класи, в т.ч. для класів з поглибле	

ним вивченням курсу та гуманітарного профілю.
8. Хімія, 8	11 класи.
9. Химия, 8	11 классы.
10. Біологія, 6	11 класи.
11. Географія, 5	10 класи. Основи економічних знань, 

11 клас (курс за вибором).
12. География, 5	10 классы. Основы экономических 

знаний, 11 класс (курс по выбору).
13. Іноземні мови, 5	11 класи.
14. Іноземні мови, 1	11 класи.
15. Трудове навчання, 5	7 класи.
16. Інформатика і обчислювальна техніка.
17. Музика, 1	4 класи.
18. Музика, 5	8 класи.
19. Образотворче мистецтво, 1	4 класи.
20. Изобразительное искусство, 1	4 классы.
ІІ. ПРОГРАМИ ВЕЧІРНІХ (ЗМІННИХ) 

І ЗАОЧНИХ ШKІЛ
1. Математика. Фізика. Хімія. Біологія. Астрономія.
2. Литература.
ІІІ. ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 

І ПРОФІЛЬНИХ ШKІЛ, ЛІЦЕЇВ ТА ГІМНАЗІЙ, 
KУРСІВ ЗА ВИБОРОМ, ФАKУЛЬТАТИВІВ

1. Українська мова, 8	11 класи гуманітарного профілю.
2. Українська література, факультативний курс 

для 7	11 класів.
3. Русский язык, 5	9 классы с украинским языком обучения.
4. Литература, факультативный курс для 7	11 

классов с украинским языком обучения.
5. Математика, 8	11 класи з поглибленим вивченням 

курсу.
Математика, 8	11 класи науково	природничого 
профілю.
Математика, 10	11 класи гуманітарного профілю.

6. Біологія, 8	11 класи з поглибленим вивченням 
курсу та природничого профілю.

7. Хімія, 8	11 класи з поглибленим вивченням курсу.
8. Хімія, 10	11 класи профільного навчання.
9. Іноземні мови. 1	11 класи з поглибленим вивченням 

курсів.
10. Література Англії. Література США. Kраїнознавство. 

Науково	технічний переклад.
11. Природознавство, 1	11 класи, в т.ч. Довкілля. 

Фізика. Хімія. Біологія.
12. Основи природничих дисциплін, в т.ч. Історія хімії в

Україні. Виникнення життя та історичний розвиток
органічного світу. Радіологія. Загальна біологія.

Природознавство. Походження і еволюція довкілля.
Основи здоров’я. Основи валеології. Основи при	
кладної хімії.

13. Охорона життя і здоров’я учнів, 1	11 класи.
14. Kреслення, в т.ч. інтегрований курс для 5	7 класів

та з поглибленим вивченням курсу у 8	11 класах.
15. Історія України, 7	11 класи гуманітарного профілю.
16. Розвиток творчих здібностей учнів, в т.ч. Шахи. 

Логіко	математичні ігри. Основи математичної логіки.
17. Сучасна риторика. Стилістика. Мова як генетичний

код нації. Міфологія, 8	11 класи гуманітарного
профілю.

(З листа Міністерства освіти України 
від 20.03.96. №1/9	110)
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Логіка і науковий метод
Під науковим методом розуміють ряд

таких процедур, які використовуються в
процесі набуття знань і грунтуються на:

1) розпізнанні і чіткому формулю�
ванні проблеми;

2) збиранні даних через спостережен�
ня і, на скільки це можливо, експери�
менту;

3) формулюванні гіпотез за допомо�
гою логічних міркувань;

4) перевірці цих гіпотез.
Логіка становить основу експеримен�

тальних досліджень так само, як грама�
тика — основу мови. Однак ми повинні
навчитися користуватись ними інтуї�
тивно, бо, як правило, у нас немає часу,
щоб на кожному кроці свідомо застосо�
вувати закони логіки.

І якщо інтуїтивні спроби проникнути
в таємниці Природи забуваються, то
факти свідомого застосування логіки в
наукових відкриттях не лише фіксують�
ся як найпростіші шляхи для досягнен�
ня успіху, але й потрапляють на сторін�
ки книг і підручників. Не дивно, що цей
шлях вони сприймають як єдино мож�
ливий.

Щодо мене, то я вважаю, що логіка
для Природи те ж, що екскурсовод для
зоопарку. Йому точно відомо, де знахо�
диться африканський лев, а де —
індійський слон, а де — австралійський
кенгуру, якщо їх уже спіймали, привез�
ли в зоопарк і виставили на огляд. Мис�
ливцеві ж, котрий висліджував цих тва�
рин у місцях їх природного існування,
такі знання не потрібні. Так само і
логіка — це не ключ до таємниць упо�
рядкованості Природи, а своєрідний
“каталог картинної галереї” в мозку лю�
дини, де зберігаються її враження про
природні явища.

Формальна і напівінтуїтивна логіка
Та напівінтуїтивна логіка, якою кори�

стується вчений�експериментатор у
своїй повсякденній роботі, це спе�
цифічна суміш жорсткої формальної
логіки і психології. Вона формальна в
тому розумінні, бо абстрагує форми
мислення від їх змісту, щоб установити
абстрактні критерії несуперечності. А
оскільки ці абстракції легко подати
символами, то логіка може бути названа
символічною.В той же час ця логіка чес�
но і відкрито визнає, що всі її понятійні
елементи, її абстракції на відміну від ма�
тематики і теоретичної фізики, з огляду
на необхідність є варіабельними і
відносними.

Отож суворі жорсткі закони мислення
до неї застосовувати не можна. У розду�
мах про Природу нам слід відвести
суттєву роль також інтуїції. Ось чому в
нашій системі мислення психологія по�
винна бути інтегрована з логікою.

Нижче перераховані найбільш важ�
ливі проблеми, з якими повинна мати
справу ця напівформальна логіка.

1. Формулювання понятійних елементів.
2. Kласифікація понятійних елеметів

відповідно до їх:
а) характеристик (ознак),
б) причини (етіології).

3. Формулювання нових питань від�
носно:

а) еволюції характеристик у часі (ті
типи понятійних елементів, які їм пере�
дують, і ті типи, в які вони, цілком
ймовірно, перейдуть);

б) опосередкування причинно�наслід�
кових зв’язків (антецеденти, які переду�
вали безпосередній причині, і консек�
венти, які, певно, будуть результатом її
дії).

4. Спалах інтуїції, “осявання”. Хоча
він і підготовлений попередніми опе�
раціями, а все ж таки не може бути ви�
ведений з них шляхом застосування
формальної логіки.

Маючи глибокі знання, трудолюбство
і озброївшись логікою, можна більш�
менш свідомо прокласти шлях від 1) до
3а) чи 3б), тобто саме ту частину шля�
ху, котра являє собою розвиток раніше
сформульованого поняття. Однак лише
спалах інтуїції, творчої уяви, що від�
бувається в підсвідомості, здатний по�
долати прірву між всім колом розгляну�
тих проблем і справжнім відкриттям 4).
Такий спалах інтуїції як найбільш
плідне наукове досягнення становить
основу фундаментальних досліджень.

Три ступені напівінтуїтивної логіки
Людський мозок влаштований так, що

відмовляється оперувати думками до
тих пір, поки вони не мають більш�
менш чіткої індивідуальної форми —
понятійних блоків. Просто дивно,
скільки плутанини виникло через не�
здатність зрозуміти три такі прості фак�
ти.

1. Поводитися з думками адекватно
(ізолювати, вимірювати, змішувати,
продавати) можна лише тоді, коли во�
ни, як рідини, розміщені в окремі
ємкості.

2. Мислительні блоки містять у собі
попередній досвід, який може оновлю�
ватися лише у межах однієї упаковки.
Ми не в змозі осмислити те, що ніколи
раніше не сприймали і що відрізняється
від уже відомого нам.

3. Мислительні блоки, або понятійні
елементи, зв’язані один із одним досить
вільно, і їхній вміст неоднорідний. Вони
не є чимось схожим на водонепроникні
відсіки, що глухо відмежовують чисту
воду від усього, що її оточує. Їхній вміст
завжди злегка варіює за кількістю і
якістю, а за складом забруднений.

Поняття і понятійні елементи
1. Щоб зрозуміти, слід передусім

розпізнати класифікаційні елементи
Розуміння — це встановлення зв’язків

між елементами природи, що
розпізнаються. Чим більше ми встано�
вили зв’язків, тим глибше наше ро�
зуміння. Тому, який би об’єкт не вивча�
ли, ми перш за все цікавимося, із яких
дрібніших елементів складається по�
нятійний елемент і відповідно в яку
систему він сам входить як складова
частина. Звідси ступінь істинної науко�
вості дослідження прямо пропорційний
тій точності, з якою визначаються скла�
дові понятійні елементи.

Ми продовжуємо знай�
омити читача з книгою
Г. Сельє “Шлях від мрії до
відкриття”. У ній
відомий американський
дослідник значне місце
відводить проблемі ово�
лодіння науковим стилем
мислення. Ця проблема
актуальна і для сучасної
школи, що засвідчує
аналіз знань учнів, прове�
дений за результатами
міжнародного тестуван�
ня з 1989 по 1992 рік
Американським центром
педагогічного тестуван�
ня, та дані про стан вик�
ладання у школах Пол�
тавської області. Наші
школярі переважно ма�
ють низькі показники в
оволодінні методологіч�
ними знаннями, а також
практично не вміють ви�
конувати завдання на
інтеграцію знань та їх
застосування у будь�якій
незнайомій ситуації (див.
Г.С. Kовалева, В.З. Резни�
кова Научный анализ
знаний учащихся: меж�
дународная программа //
Биология в школе. —
1992.—№3�4. —С. 31�35).

Щоб не втомлювати
читача суто науковими
подробицями, у яких не�
фахівцю важко розібра�
тись, але які домінують
у книзі, ми залишили
найбільш важливі мето�
дичні поради щодо фор�
мування наукового сти�
лю мислення школярів.

Для оволодіння науко�
вим стилем мислення не�
обхідне передусім знання
методів пізнання, що да�
ють своєрідну
інструкцію для здобут�
тя предметних знань.
Методи пізнання і пред�
метні знання виступа�
ють ніби двома сторона�
ми (предметна і опе�
раційна) однієї й тієї ж
медалі “цілісне наукове
знання”. На жаль, сучас�
на школа формує пере�
важно лише одну сторо�
ну знання — предметну.
Проілюструємо сказане
прикладами із шкільної
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Розділяючи елементи за ознакою
подібності, а також розподіляючи їх
певним закономірним чином, ми вив�
чаємо їхні структурні і причинні зв’яз�
ки. У свою чергу лише вивчення цих за�
кономірностей дає нам можливість
впливати на Природу за своїм бажан�
ням. І зрештою, лише встановлення та�
ких взаємозв’язків у рамках однієї сис�
теми дає нам можливість конструювати
теорії, здатні передбачати вірогідну по�
ведінку не вивчених до цього систем, у
яких схожі структурні або каузальні
елементи.

2. Біологічним елементам обов’язково
властива невизначеність.

Біологічні елементи ніколи не існують
у чистому вигляді. У біологічний еле�
мент, що розглядається, неминуче втру�
чається інший. Незалежно від способу
визначення елемента у ньому завжди є
дещо, яке належить іншому елементові.
Справа в тому, що відбувається і зво�
ротний процес: досліджуваний біологіч�
ний елемент сам із такою ж неми�
нучістю втручається в інший. Kрім того,
що межі не визначені, вони ще й
взаємоперетинаються. Те стосується і
суміжної лінії між живою і неживою
Природою.

3. Складність оцінки біологічних еле�
ментів.

а) Оцінка за аналогією.
Оцінка за аналогією ґгрунтується на

припущенні: якщо два чи більше
об’єктів узгоджуються один із одним у
деяких відношеннях, то вони, очевидно,
узгоджуються і в інших відношеннях.
Метафора — це риторична фігура, яка
через аналогію наводить на думку про
таку схожість. Будь�які узагальнення
залежать від установлення аналогії між
об’єктами, які раніше не мали ніякої
схожості.

Установлення аналогій є основою вся�
кого пояснення. Ми сподіваємося, що
пояснення відбулося, якщо нам вдалось
продемонструвати схожість потрібного
пояснення об’єкта з чимось уже відо�
мим. Саме завдяки аналогії можна вве�
сти новий факт у структуру мережі вже
наявної скарбниці інформації.

Небезпека міркувань за аналогією по�
лягає в тому, що дві пари термінів, які
ми порівнюємо, завжди певним чином
відрізняються між собою, а відповідно і
їхній логічний висновок, що їх об’єднує,
грунтується лише в певних межах.

Аналогія досить корисна, бо сприяє не
лише розумінню, але й передбачуванню
з деякою часткою ймовірності тих чи
інших характерних властивостей. Однак
ніколи не можна з упевненістю передба�
чити, наскільки далеко може бути роз�
повсюджена аналогія. Така непередба�
чуваність обмежує корисність аналогій,
проте без них не обійтися, коли нам
потрібно пояснити нове поняття, тобто
передати його за допомогою відомих
термінів. Аналогія здатна припускати,
на ній будуються всі гіпотези і теорії,
але вона не може нічого довести.

б) Несуттєве порушує порядок.
Є старий анекдот про чоловіка, котрий

щоденно пив, але в понеділок — віскі із
содовою, у вівторок — джин із содовою,
в середу — ром із содовою і т.д. Оскіль�
ки кожного разу після випитого він,
природно, хмелів, то дійшов висновку,
що причиною сп’яніння була содова.
Kоли відомий несуттєвий фактор су�

проводжує невідомий суттєвий, такі по�
милки трапляються досить часто, і вия�
вити їх під час проведення фундамен�
тальних досліджень важко. Помилка, як
правило, є результатом того, що з двох
агентів (чи цілей), які непросто
відокремити один від одного, якийсь
інертний, однак його легко знайти
(“мовчазний маркер”), тоді як інший ак�
тивний, однак його нелегко виявити.
Виходить, що наявність активного фак�
тора можна з’ясувати лише за допомо�
гою інертного маркера, який і прий�
мається помилково за причину, що ле�
жить в основі явищ.

в) Несумісні на перший погляд теорії
про взаємозв’язки між елементами мо�
жуть виявитися однаковою мірою пра�
вильними.

Теорія схожа на гіда: вона веде вас від
одного відомого факту до іншого. Отже,
теорія служить підтримкою під час за�
пам’ятовування фактів, а через екстра�
поляцію закономірностей у
взаємозв’язку між фактами вона навіть
дає можливість робити передбачення,
де саме наймовірніше, будуть знайдені
цікаві для нас факти.

АНАЛОГІЯ З БЛОKОМ ПОНЯТЬ
Залежно від обраної точки зору та

інструментів дослідження (чи органів
чуття) наше уявлення про об’єкт разю�
че змінюється. Розглядаючи один і той
же куб, наприклад, можна уявити його
для себе таким, що складається з еле�
ментів різного виду; ці елементи частко�
во накладаються один на один, але про
жоден із них не можна сказати, що він
більш істинний, ніж усі інші. Всі еле�
менти цього блоку істинні. У ході по�
дальших поглиблених досліджень мож�
на з очевидністю продемонструвати, що
за допомогою найдосконаліших
інструментів є можливість знайти в
найдрібніших із описаних нами еле�
ментів ще менші субелементи. І одно�
часно увесь блок, подібно до цеглини в
стіні споруди, являє собою всього�на�
всього один із елементів ще більшої
системи. Виявити це вдається лише в
результаті вивчення навколишнього
простору, проведеного на відстані і без
яких�небудь збільшувальних приладів.

Чим більше зв’язків ми встановлюємо,
тим краще ми “розуміємо”. Що до зна�
чимості, то для мене найбільш значу�
щим і важливим є факт, завдяки якому
всі ці спостереження стали можливи�
ми, — установлення об’єкта як такого.

Підведемо деякі підсумки:
1. Неможливо чітко визначити межі

елементів, оскільки, яким би чином ми
не намагались це зробити, межі утворе�
них різними способами елементів зав�
жди будуть частково перекриватися.
Kрім того, демаркаційні лінії між двома
межуючими елементами, як правило,
бувають нечіткими і недостатніми.

2. Деталі, несуттєві з певного погляду,
мають тенденцію спотворювати ту впо�
рядкованість, яка могла б виявитися в
цьому випадку.

3. Відразу декілька на перший погляд
суперечливих теорій, що описують одну
й ту ж структуру, можуть виявитися
правильними лише тоді, якщо,
оцінюючи будову цієї структури, вони
орієнтуються на різні критерії.

4. Проте для розуміння структури
цілком необхідно визначити її елемен�
ти, оскільки “розуміння” якраз і полягає

практики.
Вивчаючи в 6 класі на

уроках біології тему
“Організм — єдине ціле”,
вчителі звертаються до
класичного досліду з
фізіології рослин В. Гель�
монта. Учням роз�
повідається, що вчений
протягом 5 років у діжці
вирощував з гілки вербу.
У кінці досліду маса рос�
лини становила 70 кг. На
запитання “Як ви думає�
те, що сталося з грун�
том за 5 років?” — біль�
шість дітей стверджу�
ють, що його маса значно
зменшилася, бо пішла на
утворення рослини (на�
справді вона зменшилась
лише на 60г). До цього
учні вже мали уявлення
про сутність фотосин�
тезу та мінеральне жив�
лення рослин, однак все
ж потрапили в “інтелек�
туальну пастку”.
Нерідко бувають і такі
ситуації, коли,
розв’язуючи вдома задачі
з фізики чи хімії учні
одержують відповідь,
яка не збігається із вка�
заною у збірнику задач, а
тому вважають, що її
розв’язано неправильно.
Мало хто з них нама�
гається обгрунтувати
свої дії, довести пра�
вильність власних
міркувань. Такі приклади
ілюструють, що за�
своєння “готових” знань
формує догматичне, ав�
торитарне мислення.

Тому одним із завдань
національної школи має
бути забезпечення пов�
ноцінного оволодіння уч�
нями науковими знання�
ми, що передбачає за�
своєння принципів і ме�
тодів одержання цього
знання, а також здобут�
тя практичних навичок
його використання. Під
час здобування наукового
знання в єдності з його
предметною й опе�
раційними сторонами в
учнів формується і пев�
ний підхід до процесу і
результату навчально�
пізнавальної діяльності,
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в усвідомленні тієї ролі, яку відіграють
елементи структури як частини цілого.

АНАЛОГІЯ З ЛАНЦЮГОМ ПОНЯТЬ
Говорячи про аналогію з блоком по�

нять, ми маємо на увазі, що всі елементи
блоку є суміжними і дотичними.

Ніщо в Природі не може бути охарак�
теризоване з вичерпною повнотою. Як
би не були позначені складові елементи
Природи , їх невідомі до сих пір харак�
теристики з’ясовуються за допомогою
нових методів дослідження (наприклад,
з використанням удосконалених
інструментів). І в той же час характери�
стики, властиві одному елементові, мо�
жуть бути надалі виявлені в іншому.
Звідси випливає, що стосовно природ�
них явищ ніяке поєднання індуктивних
і дедуктивних умовиводів не здатне
спричинити, безумовно, значні виснов�
ки. Це положення не стосуєтться абст�
рактних умовиводів, оскільки останні
можуть бути охарактеризовані вичерп�
но.

Під “розумінням” ми маємо на увазі
процес закріплення інформації в по�
нятійних ланцюжках нашої пам’яті.
Чим більше ми виявляємо зв’язків між
новим і попереднім досвідом, тим
сильніше відчуття, що це нове нам зро�
зуміле. Однак розуміння ніколи не бу�
ває повним, бо ми завжди сприймаємо
лише одну ланку ланцюжка понять, і, як
наслідок, розуміємо світ не більш ніж
фрагментарно.

Побудова теорій
Марно займатися спостеріганням за

фактами і їхньою реєстрацією, не роб�
лячи спроби їх якось теоретично офор�
мити. Чого варті факти без їх тлумачен�
ня?

Гіпотези, котрі не можна перевірити
шляхом спостереження, такі ж марні, як
і спостереження, що не підлягають
інтерпретації в межах якої�небудь
теорії. Kрім того, будь�яка гіпотеза, яку
неможливо сьогодні перевірити на
практиці доступними методами, може
бути завтра підтверджена методами
більш досконалими, а той факт, який
сьогодні не інтерпретується, стане зро�
зумілим через деякий час.

Значимість фактів і теорій взаємоза�
лежна. Причина, завдяки якій ця про�
блема так часто неправильно сприйма�
лася, криється в тому, що побудова
теорії є більш творчим процесом, ніж
просте споглядання фактів, оскільки
вважається, що реальний факт має дея�
ку самостійну цінність, що зовсім не за�
лежить від його інтерпретації. Ця думка
хибна. Будь�яка теорія — це зв’язок між
фактами, вона зв’язує факти воєдино і
підштовхує нас до встановлення нових.

Багато непорозумінь виникає від не�
правильного вживання термінів
“гіпотеза”, “теорія”, “істина”. Гіпотеза —
це здогадка, теорія — це частково доведе�
на здогадка, істина — це антинаукове пе�
ребільшення, що постулює можливість
повного доведення теорії. Давайте
замість слова “істина” будемо використо�
вувати термін “факт”, оскільки він похо�
дить від латинського “factum” (“діло”,
або “дія”) і передбачає на увазі лише дію
— доведення чого�небудь.

Необхідно чітко знати, коли слід від�
мовитися від концепції, яку нічим не
можна підтвердити. Якщо гіпотеза не�
достатньо співвідноситься із спостере�
женнями, не відмовляйтеся від неї ні

раніше, ні пізніше. Якщо у вас є нова
гіпотеза, здатна замінити стару, з остан�
ньою легше розпрощатися.

ЗНАЧЕННЯ ПОМИЛKОВИХ ТЕОРІЙ
Навіть така теорія, яка відповідає не

всім відомим фактам, є певною мірою
цінністю, якщо відповідає їм краще, ніж
будь�яка інша.

Існує велика різниця між безплідною і
помилковою теорією. Безплідна теорія
не підлягає експериментальній пе�
ревірці. Таких теорій можна сформулю�
вати скільки завгодно, але вони ніяк не
сприяють розумінню природи речей, їх
наслідок — беззмістовне переливання з
пустого в порожнє. Водночас помилко�
ва теорія може бути надзвичайно ко�
рисною, бо якщо вона достатньо роз�
роблена, це допоможе спланувати такі
експерименти, які можуть заповнити
значні прогалини в нашій системі
знань. Факти повинні бути правильни�
ми, теорії — плідними. Якщо “факт” не�
правильний, він позбавлений користі,
інакше кажучи, це просто не факт, а ось
помилкова теорія може виявитися
навіть кориснішою, ніж правильна, як�
що вона більш плідна в тому розумінні,
що веде до нових фактів.

Справжній учений однаково зацікав�
лений як у доведенні, так і в спросту�
ванні його теорії; якщо теорія дійсно
цінна, було б надзвичайно важливо
продемонструвати як її істинність, так і
її хибність.

ІНДУKЦІЯ І ДЕДУKЦІЯ
Індукція — це спосіб мислення від ок�

ремого до загального, від деталізації до
узагальнення. Дедукція — це спосіб
мислення від загального до часткового
чи від всезагального до окремого.

За допомогою власне логіки можна
лише встановити, тотожні чи ні два
об’єкти. Однак, якщо послідовно дотри�
муватися цього принципу, можна дійти
до оцінювання кількісних, якісних і
навіть причинних відношень. Як
індуктивний, так і дедуктивний методи
мислення просто створюють умови для
порівняння і зіставлення часткового та
загального. Тому я не бачу між ними
принципової різниці.

ЯK СТАВИТИ ЗАПИТАНННЯ 
ПРИРОДІ
Природа небалакуча, вона просто

підтверджує чи заперечує. Наше зав�
дання — правильно сформулювати за�
питання. Kеруючись лише власним
інстинктом і спираючись на досить об�
межені можливості нашого мозку, нам
вдається накінець сформулювати дос�
татньо чіткі і розумні запитання, на які
Природа спроможна дати відповідь
своєю зрозумілою, але беззвучною мо�
вою знаків і картин. Із мозаїки таких
відповідей виростає розуміння. Як фор�
мулювати запитання, щоб мозаїка стала
осмисленою, вирішує сам учений. Ми
можемо лише розбивати складні явища
Природи на елементи і порівнювати
елементи, що складають одне явище, з
елементами, що складають інше явище.
Такий шлях веде до побудови досить
складних картин, однак одержана в ре�
зультаті числених запитань (і
відповідей типу “так” — “ні”) складова
мозаїка створює враження простого на�
ближення до оригіналу. Наскільки
складні картини можуть бути створені
за допомогою безкінечних комбінацій
відповідей “так” — “ні”, можна проде�

а це при
цілеспрямованому його
формуванні стає надбан�
ням учня, стилем його
мислення. Тобто завдан�
ня полягає у формуванні
наукового стилю мислен�
ня. Він має виявлятися у
підході учнів до осмислен�
ня змісту навчального
матеріалу, при виконанні
лабораторних і практич�
них робіт, у процесі
аналізу власної пізна�
вальної і практичної
діяльності.

Процес формування
наукового стилю мислен�
ня пов’язаний з активним
усвідомленням, а не па�
сивним сприйняттям та
заучуванням. Цей процес
включає такі операції, як
установлення відношень
між новою інформацією і
відомою, зв’язок теоре�
тичних положень і по�
нять із досвідом повсяк�
денного життя, критич�
ний аналіз висловленої ідеї
й оцінку одержаних ре�
зультатів. Ці дії пов’язані
з умінням мислено уявити
ситуацію, простежити
можливі зміни її чи окре�
мих об’єктів під впливом
тих чи інших чинників, із
здатністю передбачати
результати і відповідно
планувати свої дії, пропо�
нувати гіпотези і пе�
ревіряти їх, пояснювати
явища і факти, обгрунто�
вувати свої практичні дії.
При цьому формується
також уява про
цілісність довкілля, його
системність, тобто за�
кладаються основи еко�
логічного світогляду та
екологічної культури.

Однією з умов форму�
вання наукового стилю
мислення є зміна підходів
до використання наявних
форм і методів навчання.
Основою має служити
проблемний підхід. Слід
відмовитися від повного
монологічного викладу
матеріалу, коли все уч�
ням зрозуміле і легке,
оскільки це відучує учня
мислити. Неповний вик�
лад матеріалу повинен
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законами, відповідно з якими упорядко�
вуються об’єкти, що утворюють клас.
Ось чому класифікація являє собою
фундаментальний процес.

Підтвердженням гіпотези, на основі
якої була одержана класифікація, слу�
жать: 1) кінцева впорядкованість розг�
лянутих елементів (неперервність їх пе�
рехідних стадій розвитку під час руху
справа наліво); 2) здатність до прогно�
зування; 3) плідна гіпотеза, що є
наслідком існуючої впорядкованості.

ТЕОРІЇ ПРИЧИННОСТІ
Одних спостережень над явищами

Природи недостатньо, щоб з’ясувати
причинно�наслідкові зв’язки. Останні
можуть бути виведені винятково шля�
хом аналізу закономірних зв’язків між
конкретними фізичними подіями, що
належать до минулого й майбутнього.

Людський розум не здатний охоплю�
вати складні явища й оперувати ними,
якщо їх складові частини не пов’язані
між собою відношеннями причинності.
Першочергова мета науки — упорядку�
вання і спрощення. Просто розпізнава�
ти численні природні явища не прино�
сить користі, якщо ми не здатні при не�
обхідності мислено відтворити їх, прой�
шовши через лабіринт усіх можливих
зв’язків. Очевидно, причинність — не
більш ніж властива нашому розумові
звичка зв’язувати події, що постійно по�
вторюються, відношенням причина�
наслідок.

ПОМИЛKИ
У логіці помилки, як правило, поділя�

ються на матеріальні (помилкове тверд�
ження про який�небудь факт), вербаль�
ні (неправильне застосування термінів)
і логічні, чи формальні (некоректне ви�
ведення наслідку). Більшість із цих по�
милок пояснюється тим, що, коли ми
дивимося на предмет під певним кутом
зору, у нас виробляються певні психо�
логічні бар’єри, що перешкоджають
сприйняттю цього предмета в іншому
ракурсі. Наше розуміння залежить від
колишнього досвіду, але такою ж
мірою, якою наші спогади допомагають
процесу мислення, вони можуть і галь�
мувати його. У нашій свідомості утво�
рюються “білі плями”. Все незвичайне
ми сприймаємо як неймовірне, тоді як
саме неймовірне і є найбільшим джере�
лом великих відкриттів.

Kінець кінцем усі ці різноманітні по�
милки розпадаються на три групи, які
можна було б назвати: 1) “мара — щось
побачене перевернутими догори нога�
ми”; 2) “дзеркальне відображення”; 3)
“відволікаючі хитрощі”. Ось моя порада
у зв’язку з цим.

Учіться зосереджуватися — незва�
жаючи ні на які хитрощі, пастки і
міражі — спочатку при виборі теми,
вартої дослідження, а потім, коли ваша
робота закінчена, — на оцінці її справж�
нього значення.

Пам’ятайте, дуже легко потрапити до
пастки і не помітити того, що чітко
з’явиться перед вами, але в переверну�
тому вигляді:

відображеним у дзеркалі:
чи з такою крихітною відволікаючою

хитрістю:
і тоді ви проґгавите його 

монструвати за допомогою електронно�
го мозку. Завдання дослідника — чітко
орієнтуватися в тому, що саме не�
обхідно порівнювати, під яким кутом
зору, як зіставляти однотипні елементи
і яким чином організовувати з простих
відповідей максимально насичений
інформаційний ланцюг.

ПЕРЕДУМОВИ ХОРОШИХ ТЕОРІЙ
Теорії — це нитки, які зв’язують відомі

факти. Kоли наш розум,
підпорядковуючись своїй власній
структурі, автоматично переміщується
від однієї точки до іншої, так що факти
ледве не зачіпають один одного, ми до�
сягаємо “самоочевидних істин”, що не
потребують ні теоретичного, ні експери�
ментального доведення. Чим більша
прогалина, яку повинна заповнити
теорія, і чим більш непрямі докази ми
використовуємо, тим складніше пере�
дбачити висновки, які будуть одержані.
Повертаючись до аналогії з ланцюжком
понять, можна встановити, що чим дов�
ша нитка, якою ми повинні скористати�
ся, щоб з’єднати два вузли, тим ймовір�
ніше, що з додатковим використанням
нових ниток положення одного з вузлів
зміниться або ж будуть виявлені
проміжні вузли. Дослідник у такому ви�
падку ніколи не знає, з чим йому дове�
деться мати справу. Однак, чим більше
вузлів і чим стійкіше їхне положення
(що підтверджено перехресними пе�
ревірками зв’язків між вузлами), тим
надійніша сама теорія, що описує ото�
чення всього ланцюга. Іншими словами,
хороша теорія повинна об’єднувати
найбільше число фактів найпростішими
(найкоротшими) із можливих способів.

За змістом усі теорії можуть належати
до таких категорій: 1) теорії утворення
елементів, 2) теорії класифікації, 3)
теорії причинності.

ТЕОРІЇ УТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
Kомплекси — це об’єднання більш

дрібних елементів, однак самі вони вод�
ночас являють собою елементи більших
структур. Виділення елементів — це
просто зручна абстракція. Подібно до
алгебраїчних символів елементи дають
можливість оперувати схожими
об’єктами як якоюсь цілісністю, яка б
збирала їх в одну упаковку. Замість то�
го, щоб перераховувати всі складові еле�
менти, достатньо просто назвати всю
упаковку, як ніби вона є чимось елемен�
тарним, незмінним і чітко виділеним із
навколишнього світу.

Об’єднуюча теорія діє подібно магніту.
Вона обирає однотипні елементи із ви�
падкового розподілення розрізнених
фактів і об’єднує їх в одну упаковку,
щоб потім ці елементи можна було ви�
користовувати, передавати в процесі
навчання чи зберігати в пам’яті.

ТЕОРІЇ KЛАСИФІKАЦІЇ
Kласифікація служить передумовою

всіх типів теоретичних конструкцій, що
включають процедуру встановлення
причинно�наслідкових відношень, що
зв’язують класифіковані об’єкти. Визна�
чити якийсь клас об’єктів — значить ус�
тановити ті суттєві характеристики, які
є спільними для всіх елементів, що утво�
рюють цей клас. Цим класифікація до�
пускає виявлення тих менших еле�
ментів, які входять до складу більшого
елемента (самого класу). Всі класи�
фікації грунтуються на знаходженні тієї
чи іншої впорядкованості. Наука зай�
мається власне не окремими об’єктами, а
узагальненнями, тобто класами і тими

давати їм можливість
для самостійного запов�
нення “лакун” під час ос�
мислення проблемних пи�
тань, висунення гіпотез
та їх розв’язання. Не�
обхідно пам’ятати, що
мислення починається
тоді, коли є подив чи роз�
губленість, якесь про�
тиріччя, виникає пробле�
ма. Тому необхідно ор�
ганізовувати вивчення
нового матеріалу чи його
закріплення через ство�
рення таких ситуацій,
які б стимулювали учня
до пошуку, бачення цих
протиріч, а також ба�
жання їх розв’язати.
Найчастіше для
вирішення проблеми ви�
користовують такі ме�
тоди, як пошукові
досліди, спостереження,
бесіда, робота з
підручником.

Запропонований дайд�
жест допоможе вчите�
леві розібратися в сут�
ності та особливостях
наукового стилю мислен�
ня. Він буде корисним
також і для керівників
дослідницьких гуртків
та факультативів, для
організаторів навчально�
дослідницьких ділянок.
Практичні рекомендації
щодо реалізації основних
принципів наукового мис�
лення в шкільній прак�
тиці можна знайти у
книзі Ю.В. Сенька (Сень�
ко Ю.В. Формирование
научного стиля мышле�
ния учащихся. — М.: Зна�
ние, 1986. — 80 с. — (Но�
вое в жизни, науке, тех�
нике. Сер. “Педагогика и
психология”; №4). Заслу�
говує на увагу і практич�
не використання порад
Г. Сельє в початковій
школі при вивченні при�
родознавства (див. Чу�
динова Е.В.,  Букварева
Е.Н. Естествознание 1
клас. Методическое по�
собие для учителя (экс�
периментальный мате�
риал). — М.,1995). 

Ñ.Ã. ²âàùåíêî
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Таблиця 1

Загальна характеристика вищих навчальних закладів Полтавської області

Полтавська область має усталену мережу
вищих навчальних закладів: 6 — ІІІ�IV
рівня акредитації та 27 — І�ІІ рівня акреди�
тації (табл.1). Вони забезпечують багато�
профільну підготовку спеціалістів для дер�
жавного і недержавного сектора економіки.
Майже всі вищі навчальні заклади мають
розвинену матеріальну базу, добре
підібрані колективи високопро�
фесіональних викладачів та глибокі тра�
диції якісної підготовки фахівців.

Усього у вищих навчальних закладах
області навчається близько 25 тис. сту�

дентів.
Враховуючи, що в останні роки план

прийому стабілізувався, державне замов�
лення 1995 року в цілому відповідає по�
требам області в щорічному наборі сту�
дентів. Для навчальних закладів I�II
рівнів акредитації він складає близько
3900, а для III�IV рівня — близько 3000
абітурієнтів. В останні роки щорічний
випуск складав 2500 спеціалістів та 2700
молодших спеціалістів.

II. СТРУKТУРА ПЛАНІВ 
ПРИЙОМУ ТА

ВІД РЕДАKЦІЇ

Проблеми розвитку
системи вищої освіти в
Україні останнім часом
знаходяться в центрі
уваги нашого суспіль�
ства. Видано Указ Пре�
зидента України “Про
основні напрямки ре�
формування вищої ос�
віти в Україні”, прий�
нято постанову Kабі�
нету Міністрів Ук�
раїни “Про порядок ор�
ганізації ліцензування,
атестації та акреди�
тації закладів освіти”.

Постійне зменшення
державою бюджетного
фінансування не
тільки гальмує розви�
ток системи освіти,
але і взагалі ставить
під питання її існуван�
ня, змушує колективи
навчальних закладів
виявляти максимум
дієвості та винахід�
ливості, щоб зберегти
та покращити рівень
підготовки спеціаліс�
тів.

З метою всебічного
аналізу діяльності пол�
тавських вузів, виявлен�
ня їхніх потенціальних
можливостей розробле�
но концепцію розвитку
вищої освіти в Полтав�
ській області.

Оскільки перспективи
системи вищої освіти
області становлять
певний інтерес для пе�
дагогів, учнів та
батьків, гадаємо, що
опублікований нижче
документ, розроблений
групою працівників об�
ласної державної
адміністрації та
фахівців вищих нав�
чальних закладів Пол�
тавщини буде, сприй�
нято читачами з розу�
мінням і зацікав�
леністю.
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТKУ ВИЩОЇ ШKОЛИ 
В ПОЛТАВСЬKІЙ ОБЛАСТІ

Kонцепцію обговорено на нараді ректорів та директорів вищих навчальних закладів об�
ласті 29 лютого 1996 року в обласній державній адміністрації, а також на розширеному
засіданні Ради ректорів Полтавського регіону 14 березня 1996 року.

I. МЕРЕЖА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАKЛАДІВ ПОЛТАВСЬKОЇ ОБЛАСТІ

 
№ 

 
Назва навчального закладу  

 

Рік 
заснуванн

я 

Кількість 
спеціальн.  

Державне 
замовл. 1995 р.

Рівень акредитації IV  
1 Полтавський технічний університет  1930 18 675 
2 Українська медична стоматологічна академія  1921 4 410 

Рівень акредитації III  
 

3 
Кременч уцький фiлiал  
Харкiвського державного полiтехнiчного унiверситету  

 
1974 

 
11 

 
435 

4 Полтавський державний педагогічний інститут  1914 14 700 

5 
Полтавський державний  
сільськогосподарський інститут  1920 6 425 

6 Полтавський кооперативний інститут  1968 9 363 
Рівень акредитації II  

7 Кременчуцький льотний коледж цивільної авіації  1960 1 150 
8 Полтавський аграрний коледж управління і права  1946 3 150 
9 Полтавський політехнічний коледж  1944 4 200 

10 Хорольський агропромисловий коледж  1930 3 255 
Рівень акред итації I  

11 Березоворудський радгосп �технікум  1909 4 200 
12 Гадяцьке державне училище культури  1935 8 75 
13 Комсомольський політехнічний технікум  1967 5 250 
14 Кременчуцьке медичне училище  1901 4 250 
15 Кременчуцьке педагогічне училище  1931 2 390 
16 Кременчуцький автомеханічний технікум  1956 3 60 
17 Крюківський машинобудівельний технікум   3 150 
18 Кременчуцький технікум залізничного транспорту  1878 3  
19 Лохвицьке медичне училище  1936 2 125 
20 Лохвицький технікум харчової промисловості  1931 2 125 
21 Лубенське медичне училище  1930 2 125 
22 Лубенський лісовий технікум   3 120 

23 
Лубенський сільськогосподарський  технікум бухгалтерського обліку  

1944 3 165 
24 Миргородський керамічний технікум  1896 3 110 
25 Полтавське базове медичне училище  1871 2 150 
26 Полтавське музичне училище ім. М.В.Лисенка  1903 7 85 

27 
Полтавський будівельний технікум  
транспортного будівництва  1925 2 150 

28 Полтавський комерційний технікум  1967 2 125 
29 Полтавський кооперативний технікум   4 150 

30 
Полтавський нафтовий гео логорозвідувальний технікум  

1967 4 205 
31 Полтавський радгосп �технікум ім. А.С.Макаренка  1925 3 125 
32 Полтавський технікум м'ясної промисловості  1930 3 150 
33 Хомутецький ветзоотехнікум  1920 2 150 

Післядипломна освіта  

34 
Полтавський обласний інститут  післядипломної освіти педагогічних 
працівників  1940  46* 3000 

  

* Кількість спеціальностей, з яких проводиться підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою.



ПРОГНОЗ ВИПУСKУ 
СПЕЦІАЛІСТІВ
Структура планів прийому до ви�

щих навчальних закладів області в
основному формувалася на основі
державних замовлень на підготовку
фахівців. Виходячи з потреб області
та принципу регіональної підготов�
ки, за останні роки значно розши�
рився спектр спеціальностей — до 40
напрямків, у тому числі підготовка
спеціалістів — за 32 та молодших
спеціалістів — за 29 напрямками.

Щорічний загальний обсяг випус�
ку фахівців для державного сектора
економіки в останні роки стабілізу�
вався і складає близько 2700 молод�
ших спеціалістів та 2500 спеціаліс�
тів. За заочною та вечірньою форма�
ми навчання готується 14%, а за ден�
ною — 86% загального обсягу.
Порівнюючи прогноз випуску 1996
та 2000 років можна, зробити висно�
вок, що при незначному збільшенні
загального обсягу підготовки спо�
стерігається переорієнтація з інже�
нерно�технічних спеціальностей на
спеціальності гуманітарного та еко�
номічного напрямку.

За останні роки значно зросла за�
гальна кількість студентів, які нав�
чаються за контрактами. Починаю�
чи з 1995 року, за контрактною фор�
мою готується 26% фахівців.
Більшість з них — 82% студентів�
контрактників денної форми нав�
чання — оволодівають такими спеці�
альностями: 0401�психологія, 0501�
економіка, 0502�менеджмент, 0503�
торгівля, 0601�правознавство, 0917�
харчова технологія та інженерія,
1101�медицина.

III. ВИВЧЕННЯ 
ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ 
ОБЛАСТІ У СПЕЦІАЛІСТАХ
Система вищої освіти повинна за�

безпечити підготовку спеціалістів у
кількостях, необхідних для нор�
мального функціонування і розвит�
ку усіх галузей економіки. Зважаю�
чи на велику інерційність цієї систе�
ми, планування вищої освіти повин�
но вестись не на основі сьогоденної
економічної ситуації, а на не менш
як п’ятирічну перспективу.

При цьому необхідно врахувати
світові тенденції розвитку нау�
комістких виробництв та високих
технологій, що потребують підви�
щення освітнього рівня працюючих.
Саме тому при плануванні потреб у
спеціалістах слід орієнтуватися на
рівень освіченості працюючого насе�
лення промислово розвинутих країн
світу.

Відомо, що у вищих навчальних
закладах Франції навчається близь�
ко 4% населення. В американських
університетах та коледжах нав�
чається 12.5 млн. студентів, або 4.8%
населення. У вузах Японiї нав�
чається 43,4% молодi вiком вiд 18 до
22 років, що також складає 

3�4% усього населення.
Відносна кількість студентів ви�

щих навчальних закладів у Пол�
тавській області вдвічі нижча, ніж у
промислово розвинутих країнах
(табл.2). Виходячи з найнижчого
показника 3% та кількості населен�
ня області 1.7 млн.чол., загальний
план прийому до вищих навчальних
закладів області (з урахуванням
денної форми навчання та навчання
без відриву від виробництва) пови�
нен складати близько 10 тисяч
абітурієнтів.

Потреби області у спеціалістах
різного профілю вивчалися групою
фахівців обласної державної адмі�
ністрації та вищих навчальних за�
кладів області. Визначення потреби
у спеціалістах базується на аналізі
кількості робочих місць, що звіль�
няються у зв’язку з виходом праців�
ників на пенсію. [Щорічна кількість
спеціалістів основних професій з ви�
щою освітою I�II рівня та III�IV
рівня, які повинні виходити на
пенсію, отримана управлінням праці
та зайнятості населення Полтавської
обласної державної адміністрації
шляхом вибіркового прямого опиту�
вання державних підприємств. При
такій методиці досліджень деяка не�
повнота даних могла привести до їх
заниження. Необхідно також враху�
вати, що в останні роки мав місце
спад виробництва та скорочення ро�
бочих місць, у тому числі і за раху�
нок дострокового виходу на пенсію.]
Процеси розвитку економіки по�
винні збільшити потребу в фахівцях,
оскільки необхідно буде не тільки
замінити тих, що досягають

пенсійного віку, але й заповнити но�
востворені робочі місця. Окрім того,
відомо, що в різних галузях еко�
номіки від 30% до 50% робочих місць
зайнято працівниками без спеціаль�
ної освіти, яких також необхідно по�
ступово заміняти кваліфікованими
спеціалістами. Таким чином, наведе�
ну в табл. 3 кількість осіб, які
щорічно виходять на пенсію, слід
вважати, так би мовити, оцінкою
знизу, а реальна потреба в
спеціалістах є дещо вищою.

В останніх двох колонках табл. 3
наведено кількості випускників, які
щорічно закінчують вищі навчальні
заклади області денної форми нав�
чання за рахунок державного фінан�
сування. До їх числа не зараховані
випускники, які навчаються без
відриву від виробництва, оскільки
вони уже працюють за спеціальністю
і не зможуть заповнити звільнені ро�
бочі місця, та випускники�контракт�
ники, оскільки останні будуть влаш�
товуватися на роботу в комерційні
структури.

Аналіз табл. 3 показує, що кіль�
кість спеціалістів, які готуються ви�
щими навчальними закладами об�
ласті, в основному відповідає кіль�
кості робочих місць, які щорічно
звільняються в результаті виходу
працівників на пенсію. Слід зверну�
ти увагу на необхідність підготовки
юристів з кваліфікацією “спеціаліст”
та збільшення обсягу підготовки
технологів з кваліфікацією “молод�
ший спеціаліст”. Деяке завищення
обсягу підготовки спеціалістів
сільського господарства є цілком ви�
правданим, тому що частина випуск�
ників буде працевлаштована на по�
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Показники Франція Японія США Полтавська обл.  
Навчаються в системі 
вищої освіти: всього  

4.0% 3.5% 4.8% 1.7% 

з них      I �II рівня 1.5%   1.0% 
III�IV рівня 2.5%   0.7% 

Таблиця 2
Порівняльна характеристика освіченості населення 

розвинутих країн та Полтавської області

 
П р о ф е с і ї 

Щорічно виходять на 
пенсію 

Щорічний випуск спеціалістів  
1996 рік           2000 рік  

 1�2 
р.а.* 

3�4 
р.а. 

1�2 
р.а. 

3�4 
р.а. 

1�2 
р.а. 

3�4 
р.а. 

Вчитель  182 446 210 534 170 530 
Лікар, медсестра  507 306 663 418 600 380 
Інженер, технік  164 724 158 584 615 445 
Економіст, бухгалтер  298 364 295 298 325 350 
Юрист 5 32 46 — 45 — 
Агроном  23 48 119 67 180 70 
Зоотехнік, ветлікар  31 30 150 53 135 90 
Товарознавець  110 52 89 34 160 20 
Технолог  561 26 54 45 245 — 

Таблиця 3
Порівняння кількості спеціалістів, що виходять на пенсію, 

та кількості випускників вищих навчальних закладів

* р.а. — рівень акредитації



дають незначний прибуток (до 4%
від потреби).

За контрактну підготовку фахівців
найбільше отримано Українською
медичною стоматологічною ака�
демією за підготовку іноземних сту�
дентів, а також Kременчуцьким
філіалом ХДПУ за рахунок велико�
го обсягу контрактної підготовки
при відносно невисокій платі за нав�
чання. Збільшення кількості кон�
трактників за рахунок зниження
ціни ще раз підтверджує невисоку
платіжну спроможність населення і
неможливість повної компенсації
витрат на навчання за рахунок гро�
мадян. З іншого боку, заниження
сум контрактів приводить до того,
що отримані доходи не компенсу�

ють реальну вартість навчання, і та�
ка цінова політика важким тягарем
лягає на плечі колективу навчально�
го закладу (перевантаження викла�
дачів, двохзмінне навчання, нестача
обладнання і т.п.).

Слід також відмітити обмеженість
можливостей фінансування за раху�
нок контрактної форми навчання в
нинішніх умовах низької платіжної
здатності громадян, організацій та
підприємств. Так, наприклад, в Ук�
раїнській медичній стоматологічній
академії кількість контрактників, за�
рахованих на перший курс у 1995
році, близька до максимально мож�
ливої для наявного ліцензованого
обсягу підготовки, але прибуток від
контрактної форми підготовки

сади, які обіймають особи без
відповідної освіти (від 20 до 50% по�
сад у колективних сільськогоспо�
дарських підприємствах області), а
також у галузі фермерського госпо�
дарства.

Проведений аналіз доводить, що
для збереження кадрового складу
працівників області на наявному
рівні необхідно зберегти плани на�
бору за державним замовленням
1995 року. Підвищення освіченості
населення до рівня промислово роз�
винутих країн вимагає подальшого
збільшення обсягу підготовки
фахівців з вищою освітою.

IV. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАKЛАДІВ
Сумарні витрати на утримання

вищих навчальних закладів I�II
рівнів акредитації наведено в табл.
4, а закладів III�IV рівнів — у табл.
5. У таблицях виділено статті вит�
рат, що безпосередньо залежать від
контингенту студентів (стипендії,
фонд оплати праці та нарахування
на заробітну плату, навчальні вит�
рати), а також група інших витрат
(комунальні послуги, утримання та
розвиток матеріальної бази і т.п.),
які практично не пов`язані з кон�
тингентом студентів. Розміри вит�
рат наведено в абсолютних одини�
цях і у відсотках від плану 1995 ро�
ку.

Із таблиць видно, що загальна за�
боргованість бюджету склала 262
млрд.крб. для навчальних закладів
1�2 рівнів акредитації та 382
млрд.крб. для навчальних закладів
3�4 рівня акредитації. В основному з
бюджету фінансувалися витрати на
заробітну плату та стипендію 
(70% — 90% плану або 60% — 80%
від фактичних витрат), а господарчі
витрати профінансовано лише на
26% — 44%.

Позабюджетне фінансування скла�
дало 15.5% від загальної потреби для
навчальних закладів 1�2 рівнів акре�
дитації та 17.4% для навчальних за�
кладів 3�4 рівня акредитації. Таким
чином, не дивлячись на усі зусилля
колективів, позабюджетне
фінансування не відіграло значної
ролі у фінансовій діяльності вищих
навчальних закладів.

Можливості самостійного поза�
бюджетного фінансування вищих
навчальних закладів проаналізовано
в табл. 6. Найбільш важливим дже�
релом доходів технікумів та ко�
леджів є госпдоговірна робота
(11.2% від загальної потреби), а нав�
чальних закладів 3�4 рівня акреди�
тації — контрактна форма
підготовки спеціалістів, яка покри�
ває 11.6% загальної потреби в кош�
тах. Інші позабюджетні джерела
фінансування, у тому числі додат�
кові освітні послуги, комерційна
діяльність та спонсорські кошти в
умовах економічної кризи в Україні,
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Статті витрат та план 1995 року у 
млрд. крб.  

Оди@ниці Фінансовано з бю д@
жету поз абюд. 

Заборго@
ваність 

бюджету 

Потреба на 
1996р. 

Ст.1. Фонд оплати праці  
293.4 млрд.  

Млрд.  
% 

265.5 
90.4 

11.6 
4.0 

53.5 530.5 

Ст.2. Нарахув. на зароб.  
плату 108.2 млрд.  

Млрд.  
% 

97.6 
90.2 

4.3 
4.0 

19.5 196.8 

Ст.8. Стипендії  
85.7 млрд.  

Млрд.  
% 

71.5 
83.4 

0.3 
0.4 

6.8 129.2 

Група інших витрат  
1111.4 млрд.  

Млрд.  
% 

292.9 
26.3 

230.8 
20.8 

182.1 2680.4  

У с ь о г о  
1598.7 млрд.  

Млрд.  
% 

727.5 
45.5 

247.0 
15.5 

262.0 3537.0  

Таблиця 4

Витрати та заборгованість вищих навчальних закладів 
I�ІI рівнів акредитації

Статті витрат та план 1995 року у 
млрд. крб.  

Оди@
ниці 

Фінансовано з 
бюджету поз абюд. 

Заборго@
ваність 

бюджету 

Потреба на 
1996р. 

Ст.1. Фонд оплати праці  
418.6 млрд. 

Млрд.  
% 

292.0 
69.7 

16.3 
3.8 

179.8 1090.6  

Ст.2. Нарахув. на зароб.  
плату 154.6 млрд. 

Млрд.  
% 

105.9 
68.5 

4.9 
3.2 

68.2 403.6 

Ст.8. Стипендії  
112.8 млрд. 

Млрд.  
% 

89.6 
79.4 

2.0 
1.8 

27.7 231.1 

Група інших витрат  
496.6 млрд. 

Млрд.  
% 

221.2 
44.5 

183.5 
37.0 

106.9 1601.4  

У с ь о г о  
1182.6 млрд. 

Млрд.  
% 

708.7 
59.9 

206.7 
17.4 

382.4 3326.7  

Таблиця 5

Витрати та заборгованість вищих навчальних закладів 
III�IV рівнів акредитації

Джерела фінансування  Отримано (млрд. і % до плану 1995 року)  
I@II рівень              III @IV рівень  

Державний бюджет  727.5   45.5%  708.7   59.9%  
Позабюджетне фінансування  

у тому числі:  
247.0   15.5%  206.7   17.4%  

Контрактна форма навчання  44.4   2.8%  137.8   11.6%  
додаткові освітні послуги  8.3   0.6%  16.5    1.4%  
Госпдоговірна робота  177.8   11.2%  16.6   1.4%  
Комерційна діяльність  5.6   0.4%  17.7   1.5%  
Спонсорські кошти  11.0   0.7%  18.6   1.5%  
У с ь о г о  975.5   61.0%  915.4   77.3%  

Таблиця 6
Джерела фінансування вищих навчальних закладів



спеціалістів склав лише 16% від не�
обхідного обсягу фінансування.
Kонтрактна форма підготовки не мо�
же забезпечити достатнє фінан�
сування вищих навчальних закладів.
Більш реальним варіантом є
змішана форма фінансування, коли
частина коштів відшкодовується з
державного чи регіонального бюд�
жету, а інша частина вноситься са�
мими студентами.

Згідно з планами фінансової діяль�
ності вищих навчальних закладів, на
утримання системи вищої освіти об�
ласті необхідно виділити 6800 млрд.
крб. у цінах січня 1996 року. Виходя�
чи з реальних можливостей поза�
бюджетного фінансування, можна
зробити висновок, що без державно�
го фінансування комунальних по�
слуг та господарчих витрат ні один
вищий навчальний заклад не зможе
працювати. Простий розрахунок по�
казує, що зменшення державного за�
мовлення на 1996 рік навіть у два ра�
зи при терміні навчання п’ять років
призведе до зменшення контингенту
студентів та штатів викладачів при�
близно на 10%. При існуючій струк�
турі витрат загальна економія складе
лише 5%, що легко перекривається
небюджетними джерелами
фінансування. Таким чином, змен�
шення державного замовлення на
підготовку спеціалістів не має сенсу,
оскільки воно не дасть суттєвої еко�
номії витрат, але викличе серйозні
соціальні проблеми, призведе до по�
вального закриття навчальних за�
кладів.

V. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
В ПОЛТАВСЬKІЙ ОБЛАСТІ
З метою забезпечення інтенсив�

ного розвитку народного господар�
ства області пропонується:

1. Забезпечити державне фінансу�
вання системи вищої освіти на рівні
державного замовлення 1995 року,
обсяг якого в основному відповідає
потребам області у фахівцях.

2. Поставити перед відповідними
державними органами питання про
необхідність пільгового оподатку�
вання (включно до звільнення від
податків) прибутків, отриманих нав�
чальними закладами в результаті
освітньої, наукової та комерційної
діяльності.

3. Домагтися, щоб нова редакція
Закону про освіту дозволяла без об�
межень вести контрактну підготовку
фахівців в межах ліцензованого об�
сягу (різниця між ліцензованим об�
сягом та державним замовленням), а
не 20% від державного замовлення,

як це зараз обговорюється Верхов�
ною Радою.

4. Навчальні заклади І�ІІ рівнів ак�
редитації об’єднати в навчальні ком�
плекси на базі закладів освіти III�IV
рівнів акредитації відповідно до схе�
ми (табл.7). Це дасть можливість
організувати безперервну освіту у
вищих навчальних закладах різного
рівня, що скоротить загальні
терміни навчання, дещо знизить
витрати та підвищить якість
підготовки фахівців.

5. Вирішити питання організації
регіонального замовлення на підго�
товку фахівців за “змішаним” прин�
ципом фінансування: з місцевого
бюджету та за рахунок студентів. З
цією метою переглянути норми
відрахування обласного бюджету до
загальнодержавних фондів.

6. У навчальних закладах І�ІІ рів�
нів акредитації забезпечують не
тільки фахову підготовку, але й от�
римання загальної середньої освіти,
яка, згідно з діючою Kонституцію, є
обов’язковою і безкоштовною. Ор�
ганізувати контрактну підготовку
фахівців за “змішаним" принципом
фінансування (за рахунок держави
та студента пропорційно до обсягу
загальноосвітньої та фахової підго�
товки).

7. Максимально прискорити ство�
рення системи державного кредиту�
вання вищої освіти.

8. З метою забезпечення достатньо
точного оперативного прогнозуван�
ня потреб у фахівцях різних
спеціальностей необхідно включити
відповідну інформацію до державної
статистичної звітності. 
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Базові навчальні заклади  
ІІІ@ІV рівня акредитації  

Навчальні заклади  
І@ІІ рівня акредитації  

Полтавський технічний 
університет  
 

Полтавський політехнічний коледж  
Полтавський будівельний технікум транспортного 
будівництва  
Миргородський керамічний технікум  
Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум  

Полтавський державний 
педагогічний інститут  

Кременчуцьке педагогічне училище  
Полтавське музичне училище  
ім. М.В.  Лисенка 
Гадяцьке державне училище культури  

Українська медична 
стоматологічна академія  

Полтавське базове медичне училище  
Лохвицьке медичне училище  
Лубенське медичне училище  
Кременчуцьке медичне училище  

Полтавський державний 
сільськогосподарський 
інститут 
 

Лубенський лісовий технікум  
Хорольський агропромисловий коледж  
Полтавський рад госп�технікум ім. А.С.Макаренка  
Хомутецький ветзоотехнікум  
Березоворудський радгосп �технікум  
Лубенський сільськогосподарський технікум 
бухгалтерського обліку  
Полтавський аграрний коледж  
управління і права  

Полтавський 
кооперативний інститут  
 

Полтавський к омерційний технікум  
Полтавський кооперативний технікум  
Лохвицький технікум  
харчової промисловості  

Кременчуцький філіал 
Харківського державного 
політехнічного 
університету  

Комсомольський політехнічний технікум  
Кременчуцький автомеханічний технікум  
Крюківський машинобудівельний технікум  
Кременчуцький технікум  
залізничного транспорту  

 Кременчуцький льотний коледж  
цивільної авіації  

  

Таблиця 7

Проект організаційної структури навчальних комплексів

Ï.Ã. Øåìåò, çàñòóïíèê ãîëîâè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñíî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

Î.Ã. Îíèùåíêî, ãîëîâà Ðàäè ðåêòîð³â Ïîëòàâñüêîãî ðåã³îíó
Â.À. Ïàøèíñüêèé, äåêàí ôàêóëüòåòó äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè

Ïîëòàâñüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó



Як добре те, що смерти не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
І перед вами, судді, не клонюся
в передчутті недовідомих верст.
Що жив, любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльонів, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну
і в смерті обернуся у життя
своїм стражденним і незлим обличчям.
Як син, тобі доземно уклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі
і з рідною землею поріднюсь.

Василь Стус

У величному Всесвіті добра і вічності згасла яскрава, чиста зірка —
пішла з життя прекрасна людина, талановитий учитель, справжній
патріот України, наш колега, друг і товариш, вірний чоловік, чуйний
батько, співчутливий брат Петро Володимирович Библів.

Його життя — це справді яскравий, життєдайний спалах прекрас%
ної зірки, що довго буде освітлювати душі тих, хто його знав.

Петро Володимирович народився 2 січня 1955 року в селі Дуба на
Івано%Франківщині. Родина мудрих батьків%хліборобів, мальовнича
природа надихнули ліричного лагідного юнака на вчительську долю.

У 1976 році Петро Володимирович закінчив Івано%
Франківський педагогічний інститут з спеціальності вчитель ук%
раїнської мови та літератури.

І двадцять років педагогічної діяльності Петра Володимировча
промайнули як один прекрасний урок, перерваний несподіваною
смертю.

Уся педагогічна діяльність його була пов’язана з Полтавщиною.
Працював учителем, вихователем інтернату, заступником дирек%
тора школи, інспектором шкіл Полтавського району, науковим
співробітником лабораторії А.С.Макаренка в Полтавському педа%
гогічному інституті.

З 1993 року Петро Володимирович — методист, а згодом
завідуючий відділом гуманітарних дисциплін обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників. Саме тут, в
інституті, розкрилися різнобічні здібності талановитого педагога.
Найвищий же талант — талант Добра, щирості, уваги, любові до
людей — вирізняв його серед усіх нас.

Петро Володимирович навчав учителів непідробної любові до рідної
української мови, вчив не лише вчителів, а й нас, колег%методистів, пе%
редавав свої знання і вміння майстерно володіти Словом.

Невтомно пропагуючи рідне слово, шукав відповіді на питання:
що ж таке рідна мова? І з гіркотою констатував: на жаль, багато
вчителів%мовознавців забуває про те, що рідна мова закладена в
людині генетично. То чи маємо ми право байдуже ставитися до
свого національного генетичного коду?

У робочому щоденнику — записи, зроблені його рукою:
“Мова, на думку Т.Шевченка, — феномен, який виражає

людську, земну й космічну сутність, не лише форму буття
(свідомість), а й саме Буття нації”.

“Учені підтвердили геніальний здогад Вільгельма Гумбольдта,
висловлений у ХVІІІ столітті, що “мова у вигляді коду існує в
нейроклітинах людського мозку і генетично передається від
батьків до дітей. Навчання мови дитиною йде, як розшифровка
коду. Мало того, мозок людини має ділянки, функціональне при%
значення яких запрограмоване на майбутнє”.

А ось слова великого педагога K.Ушинського з статті “Рідна
мова”: “Мова народу — кращий, що ніколи не в’яне й вічно знову
розпускається, цвіт усього його духовного життя, яке починається
далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ і вся
його батьківщина, — у ній втілюється творчою силою народного
духу в думку, в картину і звук небо Вітчизни, її повітря, її фізичні
явища, її клімат, її поля, гори й долини, її ліси й ріки, її бурі і грози
— весь той глибокий, повний думки й почуття, голос рідної при%
роди, який лунає так гучно в любові людини до її іноді суворої
батьківщини, який відбивається так виразно в рідній пісні, у
рідних мелодіях, в устах народних поетів... Мова — найваж%
ливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що з’єднує віджилі,
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живущі та майбутні покоління народу в одне велике, історично
живе ціле”.

“Що краще для мови і які мови кращі? — запитував і
відповідав: Найкраще людині — Вітчизна, тому немає загалом
кращих чи гірших мов: є на певному етапі більш чи менш розви%
нуті; є краще чи гірше володіння мовою; є благородне чи
шовіністичне ставлення до мов. Усі мови є специфічними. А найк%
раща людині та, що найповніше відбиває її буття, її свідомість, її
ментальність”.

Протягом останніх двох років Петро Володимирович виконував
і непрості обов’язки заступника головного редактора педагогічного
журналу “Постметодика”. Його турбували всі освітянські пробле%
ми. У великій мірі завдяки його невтомній праці наш журнал став
надійним помічником для вчителів області.

Це був справжній український інтелігент. Він вів активну
суспільно%політичну діяльність, до кінця відстоював національні
інтереси рідної України, як активний член правління товариства
“Просвіта” звеличував українську культуру.

Своєю особою Петро Библів стверджував кращі риси ук%
раїнської ментальності: працелюбність, щирість, індивідуальну
свободу, милосердя, глибокий зв’язок з природою, толерантність,
повагу до жінки, любов до рідної землі.

Петро Володимирович був душею нашого колективу, його
лагідна усмішка, щире тепле слово, ніжний спів прикрашали
різноманітні заходи в інституті та в інших культурно%
просвітянських закладах області. Над усе він любив поезію і
пісню. “Поезія — прекрасна мудрість”, — цитував улюбленого
Василя Симоненка.

Пам’ятається, з яким зворушенням говорив Петро Володимиро%
вич на ювілейній симоненківській конференції, як пристрасно зву%
чав його проникливий голос, передаючи найтонші відтінки думок
поета, які він не лише поділяв — вони були і його власними дум%
ками, надіями і сподіваннями. Поезія і пісня зробили чудо — то
була мить високого духовного єднання. Істинно, “мова, за словами
П.Мовчана, — явище космічне”.

Петро Володимирович був сильною і мужньою людиною. Тяж%
ко хворий, він знаходив у собі сили не полишати роботу. І в ті
лічені вже дні земного життя він читає на ювілейному вечорі по%
езію безсмертної Лесі Українки.

...Цьогорічна весна, як та бранка, визволена нарешті з полону,
забуяла у повній своїй красі. На лікарнянському подвір’ї ми
зустрілися з Петром Володимировичем. “Якби хоч не така весна”,
— зронив він тихе слово...

... Тихо на Новоміському кладовищі, лиш “Сміються — пла%
чуть солов’ї і б’ють піснями в груди...”

Людина приходить у цей світ з високою місією творити Пре%
красне, вдосконалювати себе і все, що його оточує. Усім своїм ко%
ротким життям Петро Володимирович Библів утверджував ці
істини. Те, чого не встиг зробити за мить земного життя, він про%
довжує у Вічності. То ж чи згасла його зоря?.. 

Kолектив Полтавського обласного 
інституту післядипломної освіти 
педагогічних працівників, колеги, друзі.

Пам’яті Петра Володимировича Библіва
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