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ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
ФІЛОСОФІЯ?

Які тільки науки не вивчаються у школі! А от філософії немає в
навчальних планах. Філософії — не як “цариці наук”, а дисципліни,

яка вчить незалежно мислити, прагне довести кожну думку до кінця,
філософії, якої в Україні бракує всюди: в освіті і бізнесі, науці і побуті,
у політиці і реальному житті. Вузівську філософію імперських часів як
знаряддя ідеологічної обробки людини замінює астрологія, містика, а
войовничий атеїзм перелицьовується в релігієзнавство. Молодь, як і
завжди, відлучають від філософії.

Проте філософія все ж проникає до школи хоч і через “чорний хід”.
Через “саморобні” спецкурси вчителів, не ознайомлених зі

світовими надбаннями дидактики філософії, через філософування
учнів на перервах чи у підворіттях, через вивчення таких
“нефілософських” предметів, як математика, фізика, хімія, біологія,
історія, географія, навіть через природознавство в молодшій школі.

То, можливо, час філософію впустити в школу, як це зроблено у
Франції, на батьківщині Свободи, і, таким чином, не формально, а

фактично увійти до європейського співтовариства? Тільки не звести
“шкільну філософію” до хибного нескінченного пошуку “основ”, які один
філософ вдало назвав “відрами для сміття”. Яка ж філософія
підказує людині спосіб, “технології” життя? Яка філософія не
залишить людину наодинці з її проблемами?

Мандрівна філософія Григорія Сковороди, що допомогла
йому не впійматися світові, котрий ловив його? Чи це

фінансова філософія Джорджа Сороса, мільярдера з Америки,
яка дала можливість йому заробляти стільки грошей, що він не
встигає їх витрачати? Чому філософи, захоплюючись мудрецем
із полтавських Чорнух, не поспішають наслідувати його
власним життям і не хапаються за подорожній посох?

Вибір треба робити. І чим швидше, тим краще. Мета цього
номера — зібрати все відоме нам, що робиться у світі щодо

“легалізації” філософії у школі. Цим і пояснюється републікація
робіт із недоступних для українського вчителя джерел.
Думаємо, що матеріал цього номера стане кроком української
освіти до здобуття філософією належних їй прав у школі
відкритого суспільства.
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Теза про природну близькість дитини до філософії
підкріплена авторитетом сучасної психології
розвитку, досвідом повсякденного спілкування
дорослих із дитиною, самою історико�філософською
традицією. Із часів античності філософія посіла
особливе місце в освіті. Аж до XIX ст. вона
вважалася скупченням усього навчання, і справжня
освіта уявлялась як філософська. Але згодом, на
думку Х.�Л.Фрезе, філософія була посунута на
задвірки шкільної освіти. Чільне ж місце посіли
спеціальні предмети. З того часу і ведуться дискусії,
чи є місце для філософії у школі (цікавими є
дослідження німецьких педагогів 20�30�х років ХХ
ст., які прагнули відродити філософування в школі,
перерване, на жаль, приходом до влади фашизму:
наприклад, Вальдорфська педагогіка А.Штейнера).
Наскільки сильний духовний
досвід раннього дитинства і
наскільки він накладає
відбиток на подальше життя,
свідчать такі великі
писменники і мислителі, як
Лев Толстой, Рабіндгранат
Тагор, Мігель Унамуно,
філософи Вольтер, Ж.�Ж.
Руссо, М.Монтень, Е.Кант
та ін. Л.М.Толстой дитинство
взагалі вважає філософською
фазою людського життя, це той час, коли ми
намагаємося зрозуміти таємницю самого життя, що
дається у гостроті сприймання дитячих почуттів.
Пізніше ми, вважає Х.�Л.Фрезе, втрачаємо це
першопочуття або почуття, що залишається від
дитячого сприйняття всієї глибини життя. Справді,
бо уже в питаннях і зауваженнях дитини, що
здаються наївними, виявляються глибокі роздуми
над проблемами, які у широкому смислі слова
можуть бути охарактеризовані як філософські:
“Яким я був до того, як народився?”, “Чи має час
початок?”, “Що було до того, як Бог створив світ?”,
“Чи те, що я переживаю у цей момент, реальність,
чи це лише сон?”, “Для чого ми живемо?”, “Чому у
світі існують страждання, біль, зло?”, “Чи потрібно
завжди говорити правду?”, “Що є справжньою
дружбою?”, “Чи існує ніщо?”, “Що таке думка?” і
т.д.

Уже засновник сучасної психології розвитку
Вільям Штерн звернув увагу на той факт, що
дитина доволі рано ставить питання про походження
і генезис всього існуючого й у пошуках відповіді
звертається до будь�якого Бога, про якого їй
говорили дорослі. У своїх роздумах про Бога,
котрий не здається їй всемогутнім і всеблагим,

дитина стикається із недосконалістю власної
творчості. При цьому він ставить такі питання не
завжди тільки із бажання потішитися грою розуму,
але й тому, що вони є для неї екзестенціально
важливими.

Х.�Л.Фрезе справедливо зауважує, що лише від
Руссо проклало свій шлях само по собі зрозуміле
для нас сьогодні переконання, що діти являють
собою досконалу, обдаровану розумом людську
сутність, а кожен відтинок індивідуального
людського розвитку має самоцінність і містить у собі
неповторні можливості людського буття.

Від Руссо в західноєвропейській історії духу
починається своєрідна романтизація та ідеалізація

дитинства, яка далека від інших
культур. Для Руссо дитина ще

не опинилася на тому боці
провалля, що відриває
цивілізованих людей від
природи і відчужує їх
справжню сутність.
Виховання спотворює у дитині
те, що дає їй сама природа —
справжність, добро, красу.

Подібно до Руссо говорить
Шиллер: “Наше дитинство — єдина неспотворена
природа, яку ми ще застаємо у культурному
людстві”. Роберт Шуман цю думку висловлює по�
іншому: “У кожній дитині виявляється вражаюча
глибина”.

У розділі із назвою “Великі філософи про
маленьких філософів” розглядаються позиції ряду
видатних філософів щодо становлення
філософського мислення дитини і робляться такі
висновки:

1. Філософія рекомендується дітям як джерело
духовного настановлення, як керівництво до гідного
людини життя і смерті, а також як духовний тренінг
(Епікур, Монтень, Кант).

2. Філософія зобов’язує повернутися до
метафізичного прапереживання, яке ми відчуваємо у
дитинстві, і до постановки дитячих питань
(К.Ясперс, Б.Гретьюзен).

Фрезе не випадково звертає увагу на той факт, що
початком філософії є здивування — інтелектуальне
почуття, знайоме вже Платону й Арістотелю. Воно
не абстрактний філософський початок, із яким
стикається мислення при постановці
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ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ

ДІТИ — ФІЛОСОФИ

Г.Г.Соловйова, Л.В.Сувойчик

I
АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ФІЛОСОФІЇ, ЯК ВОНИ ПОДАНІ 

В МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ (М.ЛІПМАН, Г.МЕТЬЮЗ, Х.�Л.ФРЕЗЕ) 

І В ІСТОРИКО–ФІЛОСОФСЬКИХ ТРАДИЦІЯХ

Ханс�Людвіг Фрезе — професор
педагогіки Вільного університету в

Берліні. У центрі уваги його праць —
обмірковування педагогічних і

психологічних проблем сучасного навчання
й освіти. З 1984 рр. він керує

позашкільним курсом філософії для
особливо обдарованих дітей віком від 8

до 14 років.

Реферат книги 
Freеse H.�L. Kinder sind Philosophen. 
— Weinheim; В.: Quadriga, 1990. — 176 s.



фундаментальних питань буття, а первісний
метафізичний досвід і почуття, пов’язані з
безпосереднім приголомшуючим впливом на нас
навколишнього світу. Здатність дивуватися
властива дитині та дорослому, якщо останній не
утратив її через рутину шкільної та іншої освіти.

3. Діти, котрим відмовлено у можливості
розвивати здібності до філософських роздумів,
залишаються відстороненими від філософії взагалі
(Арістотель, Шопенгауер).

Серед двох найвпливовіших систем філософії для
дітей, які сформувалися за останні десять років, на
думку Фрезе, М.Ліпман працює швидше в руслі
“філософії як настановлення і
тренінгу для дитини, у той час як
для Г.Метьюза філософія є не
чим іншим, як спробою дати
зрілі відповіді на дитячі
питання”. Х.�Л.Фрезе особливо
зупиняється на внесках цих двох
американських філософів і
педагогів у філософії для дітей.
Зокрема, він відзначає, що у
програмі Ліпманівського
інституту виховання ясного
логічного і критичного
мислення — формальна та
неформальна логіка — посідає
центральне місце. Як казав
Ж.Піаже, якщо етика є логікою
поведінки, то логіка є мораллю
мислення. Логіка як інтегральна
частина Ліпманівського курсу
філософії для дітей, формуючи
критичне мислення дитини,
передбачає опанування
формально�логічних законів при
посередництві постановки
змістовних питань і проблем, що важливі для самої
дитини. Зрозуміло, що шестирічна дитина не може
безпосередньо захопитися формальною логікою чи
абстрактним обговоренням філософських проблем:
філософські, логічні, етичні, естетичні проблеми
вплетені у контекст історій і оповідань, які

М.Ліпман пише для дітей (наприклад “Відкриття
Г.Стотлмеєра).

Дилему (альтернативу), що поставив М.Ліпман,
“філософія у процесі викладання” або “викладання
філософії” (Ліпман однозначно схиляється на
користь останнього), Х.�Л.Фрезе залишає
відкритою. На думку Фрезе, філософія повинна
запроваджуватися не тільки як самостійна
дисципліна, але й включатися у викладання
спеціальних предметів. Він пише: “Філософія, яка
традиційно займалася проблемами, що коріняться
“за” чи “після” окремих наук, може встановити міст

між шкільними дисциплінами”.

Особливу увагу Х.�Л.Фрезе
звертає на питання про які�
небудь привілеї для надзвичайно
обдарованих дітей у курсах
філософії. За Х.�Л.Фрезе, курс
“Філософія для дітей” повинен
знову викликати інтерес до
філософських проблем, що
прихований за рутиною та кліше
“стертого” конвенціонального
досвіду, одержаного дитиною у
школі. І викладання курсу
філософії повинно протистояти
цьому знеособлюванню.
Викладання філософії ні в якому
разі не вибіркове, а звернене до
кожної дитини без винятку.
Проте Фрезе наполягає і на
додатковому посиленні для тих
дітей, хто виявляє особливий
інтерес до філософії. Сам Фрезе

проводить позашкільні курси філософії для особливо
обдарованих дітей. “Філософія для дітей” завжди
повинна мати на увазі спеціальне планування
програм для надзвичайно обдарованих.
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II
СТУПЕНІ РОЗВИТКУ МИСЛЕННЯ ДИТИНИ,

ЯК ВОНИ ПОДАНІ 

В ГЕНЕТИЧНІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ Ж. ПІАЖЕ

Піаже, як засновник генетичної епістемології,
ціниться дослідженнями ступенів розвитку
людських здібностей знання і пізнання. Він
звертається до розгляду систематичних та
закономірних розумових і пізнавальних зусиль,
починаючи з “примітивних” начал у новонароджених
до розвинених пізнавальних здібностей дорослих.
Для Піаже дитина у зіткненні з навколишнім світом
у процесі свого розвитку будує свої, ті, що
відповідають певному рівню її розвитку, концепти та
системи правил таким чином, щоб вони краще
відповідали вимогам складних структур матеріальної

та духовної реальності. У працях Піаже мова іде про
становлення поняття каузальності, моральних
суджень, понять простору, часу, числа, кількості, а
також про розвиток мовних, математичних,
фізичних, біологічних, психологічних та
соціологічних розумових операцій.

Метафізика світу дитини, її дитячий погляд на світ
представлені у книзі Піаже “Світогляд дитини”
виданій ще у 1926 р. У цій праці Піаже з’ясовує такі
питання: “Які уявлення спонтанно виникають у
динини на різних ступенях її інтелектуального
розвитку?”, “У якій площині реальної дійсності

Дюрер. Пропорції дитини



рухається це мислення?”

Визначальною рисою дитячого мислення для
Піаже є його “егоцентризм”, тобто недостатнє
розрізнення сприймання і тлумачення відношень між
власним Я та світом, між суб’єктивним та
об’єктивним змістом, між внутрішнім та зовнішнім.
Тому мислення зовсім маленької дитини
адуалістичне, межа між фізичною та психічною
реальністю розпливчаста. Піаже характеризує
дитяче сприймання одухотвореності всіх речей як
“анімізм”. Дитя розмовляє із сонцем, вітром,

каменем, деревом, лялькою, квіткою, ставлячись до
них як до людей, то погрожуючи їм, то доручаючи
щось, то намагаючись вплинути на них (своєрідне,
за словами Фрезе, “магічне мислення” дитини).

Фрезе відновлює критику (яка належить Генрі

Метьюзу) основної ідеї Піаже про те, що з віком

дитина поступово оволодіває правильним

мисленням, яке адекватне дійсності.

Педагогічний інтерес до філософії за Фрезе,
визначається перш за все двома завданнями:

4

ФІЛОСОФІЯ  ОСВІТИ

III
ВИКЛАДАННЯ КУРСУ ФІЛОСОФІЇ У ШКОЛІ.

ДОСВІД М. ЛІПМАНА, 

П. МЕТЬЮЗА ТА Х.�Л. ФРЕЗЕ

моральне виховання та навчання мистецтва мислити.
Вважалося, що, оскільки логіка описує, як люди
міркують, то оволодіння її правилами навчає
мислити. Реакцію на цю шкільну традицію можна
знайти у “Фаусті” Гете, де
висміюється “дресирування”
мислення логікою.

Сьогодні логіка повертається у
школу, але під іншими кутом
зору — не вчити правил
мислення, а оволодівати ними,
власне, у розумовій практиці.
Логіка, із багатьох причин
вигнана із наших шкіл найменше
сто років тому, тепер
повертається і знову стає одним
із головних предметів. Вона
відіграє центральну роль і в
проекті американського
професора Ліпмана. Будучи
викладачем логіки та філософії в
Колумбійському університеті
(Нью�Йорк), Ліпман
переконався, як часто сліпий
активізм або, навпаки,
безпорадність перед
комплексними суспільними
проблемами пов’язані із
відсутністю здібностей до
аналітичного мислення та критичного судження.
Ліпман дійшов висновку, що для школи немає
завдання важливішого та першорядного, ніж
навчання чіткого мислення та послідовного
висновку: раціональні здібності дітей треба
розвивати якомога раніше.

Ліпман вважає, що уведення філософії лише у
коледжі, що відповідає найвищому ступеню
гімназичного навчання в Німеччині, не досягає своєї
мети. Воно просто запізнюється: здатність до
раціональної аргументації або вже наявна, або її
немає, та найкращий час прогаяний — в обох
випадках філософія не справить ефективного
впливу. Дехто може заперечити, що всі шкільні
предмети розвивають здатність до аргументації. Це
правильно, але тільки у певному смислі. Наприклад,

математичне мислення настільки абстрактне, що
навряд чи здатність до математичних висновків
може сприяти понятійній дедукції. У цьому
розумінні справедливо буде сказати, що, коли

Джонні додає, віднімає,
множить, ділить, штурмуючи
свій підручник, це не означає, що
він мислить. Що стосується
гуманітарних предметів, то вони,
навпаки, надто конкретні, щоб
сприяти переходу у площину
понятійних висновків.

Тренування мислення у процесі
викладання філософії, на думку
Ліпмана, є необхідною
передумовою навчання всіх
предметів. Діти, які засвоїли такі
логічні операції, як класифікація
та визначення, дедукція та
індукція, здатні чітко
формулювати свої думки та
висувати гіпотези, виявляються
краще підготовлені до
раціонального мислення та
осмисленої дії, вони краще
вчаться і випереджають своїх
однолітків з усіх предметів.

За Ліпманом, курс філософії у
школі містить визначальні питання та концепти
інших шкільних дисциплін (наприклад, літератури).
Діти відчувають відразу до написаних текстів.
Зовсім інша річ, коли вони одержують можливість
дискутувати про сам процес письма, про різницю
між прозою та поезією, фактом та фікцією, описом
та поясненням. Вони із захопленням обговорюють,
що таке фантазія, визначення, комунікація,
досконалість тощо.

Ідея викладання філософії у школі виникла у
Ліпмана також у результаті різкої критики школи,
яка включає дітей у “негативну харизму”,
прищеплює недовіру до власних інтелектуальних
сил, сприяє інтелектуальній імпотенції, оскільки
подає всі проблеми як уже вирішені, усі питання —
як зняті. У програмі Ліпманівського інституту

Хосе Рібера. Діоген з ліхтарем.
Дрезден. Галерея



виховання ясного, логічного, аналітичного і
критичного мислення за допомогою формальної та
неформальної логіки посідає центральне місце. Вже
у введенні до філософії для дітей “Відкриття Генрі
Стотлмеєра” робиться змістовний акцент на логіку.
Ліпман писав у 1970 р. у статті “Філософія для
дітей”: “Ми викладаєм фізичну культуру, гігієну та
спорт. Але що ми робимо, щоб виховати культуру
розуму?”

Але, хоча логіка вважається інтегральною
частиною всього курсу, мова зовсім не іде про
маніпуляції абстрактними символами безвідносно до
повсякденного досвіду дитини, як це, наприклад,
відбувається із викладанням
математики. Хоча критичне
мислення передбачає оволодіння
формально�логічними законами,
проте воно спрямоване на зміст,
на питання і проблеми із життя
самих дітей. Мета полягає не в
тому, щоб зробити дітей
філософами, а в тому, щоб вони
стали здатними до міркування,
розумними індивідами. Дітям
слід зрозуміти, що здатність
мислити та діяти самостійно,
раціонально не дається сама по
собі, але напрацьовується.
Логіка, однак, на відміну від
звичайних підручників, не
подається абстрактно, а лише у
контексті ідей, у якому вона
може бути використана. Це
допомагає дітям орієнтуватись у
світі. Пошуки свого покликання,
труднощі та проблеми у школі,
стосунки із батьками та друзями
— все це легше усвідомлюється, якщо дитину
спонукають до того, щоб осмислити напрямок свого
життя. Всупереч філософській традиції, що
склалася, та різним поглядам, дитина відчуває потяг
до екзістенціальних питань, роблячи нариси своєї
власної життєвої філософії.

Ліпман ставить питання, чи можна осмислено
філософувати із дітьми, починаючи із шести років, і
якщо так, то як повинно бути дидактично
організоване це філософування? Зрозуміло, що
дітей цього віку не захопити безпосередньо

формальною логікою або абстрактним
обмірковуванням філософських проблем. Так спало
на думку писати для дітей історії, у які були б
вплетені філософські, логічні, етичні, естетичні
проблеми. Це такі історії, що діти легко
ототожнюють себе з їхніми героями, оскільки
змальовуються епізоди з життя самих школярів.

У “Відкритті Генрі Стотлмеєра” з теми “Мислення”
пропонуються такі питання: Чи дійсні думки? Якщо
так, то у чому полягає їх дійсність? Які духовні акти
ви знаєте та як їх можна розрізнити? Що означає:
мислити, судити, уявляти, згадувати, сподіватися,
мріяти і т.д., чому обмірковувати — важко, а

фантазувати — легко, чи можна
сказати щось нове без усякого
зв’язку з уже сприйнятим, чи
існує краще і гірше, історичне і
хибне мислення, де коріняться
думки — у мозку, у тілі чи ніде.

Філософування із дітьми за
програмою Ліпмана передбачає
глибокий та широкий вплив.
Мова іде про навчальний
матеріал для всіх ступенів
виховання, починаючи від
дитячого садка до вищої школи
(ці матеріали уже видані
німецькою мовою). Крім
філософських історій, учителі
забезпечуються великим
дидактичним матеріалом, що
допомагає організувати дискусії,
текстами і т.д. Зацікавлені
вчителі можуть пройти курс у
Ліпманівському інституті.
Зусиллями Ліпмана та його
співробітників у багатьох

американських школах філософія уже викладається
як навчальна дисципліна.

Але програма Ліпмана при всій її значимості не
задовольняє Фрезе. Останній вважає, що
дидактичні матеріали та наведені у них вправи надто
тривіальні. Крім того, ригористичне
структуроутворення викладання через тексти та
матеріали містить у собі небезпеку рутини. І в
цьому, здається, Фрезе дійсно правий — не можна
зв’язувати себе винятково матеріалами
Ліпманівського інституту, потрібна велика
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Костянтин Піскорський. Техніка.
1917. Акварель. Туш. Державний
музей українського образотворчого

мистецтва

Ім’я художника Констянтина Піскорського відоме лише вузькому колу фахівців. Важкий час, у який він жив,
передчасна смерть, тривале зберігання картин у домашньому архіві — лиш деякі з причин. Тим часом,
творчість Піскорського посідає гідне місце серед творів художників України 20+х років і заслуговує
найпильнішої уваги.

Талант Піскорського багатогранний. Юрист за фахом, самобутній художник, який тільки в 27 років став
слухачем Академії мистецтв України, учень уславленого українського митця, відомого діяча “Світу мистецтв”
професора Георгія Нарбута...Народний вчитель, автор віршів, п’єс для сільського театру. Мислитель, котрий
залишив по собі статті про світ, науку, філософію, мистецтво. Філософ, що створив власну концепцію
особистості в світі й творчості й відтворив її у так званім “Біометрі життя” — “устрої, що наявно відтворює
структуру, функції і відносини людини”.

О. Новикова. В НЕЗМІРНІЙ ТЕЧІЇ // Україна, №42, 1990.



дослідницька робота, опанування різних підходів та
методів.

Стосовно самого Фрезе, то він ділиться власним
досвідом та відповідними розробками тем і текстів,
використовуваних у заняттях із дітьми. Він визнає,
що, незважаючи на наявність тем, які виникають
спонтанно, завдяки чому розмова із дітьми
перетворюється на пригоду, є необхідність
планування та впорядковування. Найкращі
можливості для плідного обміну думками, діалогу
між дорослими та дітьми, на думку Фрезе, це група
з 8�10 чоловік. Але і розмови у сім’ї вдвох чи втрьох
дуже допомагають, щоб обмірковувати чи
передбачити тему бесіди. За своєю природою діти
відкриті всьому новому, вільні від забобонів та

захоплені у полон мріями і фантазіями. Вони
полюбляють жарти, парадокси, все несподіване та
багатозначне. Їм огидні нудота, педантизм,
менторство, що прирікають їх на пасивність.

Не пропонуючи якоїсь єдиної програми, Фрезе
аналізує окремі теми, що, на його думку, найбільш
цікавлять дітей у філософському плані, і подає
доволі�таки повчальний матеріал до цих тем:
висловлювання і питання самих дітей, філософські та
літературні тексти, які можна буде залучити при
обговоренні проблеми, та інше.

IV
ТЕМИ І ТЕКСТИ, ЩО

ВИКОРИСТОВУЄ Х.�Л.ФРЕЗЕ 
НА ЗАНЯТТЯХ ФІЛОСОФІЄЮ 

З ДІТЬМИ
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ТТЕЕММАА::  ““ЯЯВВИИЩЩЕЕ  ТТАА  ДДІІЙЙССННІІССТТЬЬ””  Як свідчать деякі літературні джерела, пише Фрезе, для дітей на
певних етапах рух розвитку “дійсність дійсного” стає винятково проблематичною. Уже в маленьких дітей
поняття існування посідає центральне місце (чи існують насправді карлики? Чи існував дійсно Робінзон?)

Пізніше це питання набуває
форми: чи існую насправді я сам;
чи не є світ лише моєю думкою;
чи існують речі і тоді, коли я їх
не сприймаю, чи дійсні самі
думки — це те коло питань, які
з давніх�давен ставила і
вирішувала філософія. Діти
відтворюють у цьому плані хід
міркувань передусім
антинаукових скептиків і навіть
аргументацію “тропів”: чому
ціпок, устромлений у воду,
здається зламаним? Чому один і
той же предмет сприймається
по�різному різними людьми і,
більше того, однією і тією ж
людиною у різних станах?
Звідки ми можемо знати, які
предмети насправді за кольором,
запахом тощо. Якщо сприймання
не дає нам “об’єктивного” звіту
про дійсність, чи можна бути
впевненим, що й інші люди так само сприймають
речі, як і ми?

До цієї теми, пояснює Фрезе, можна дійти
різними шляхами. Багато у роз’ясненні функції
сприймання та його організації дає коротка
філософська історія, написана кантіанцем Ласвітцем
для старших дітей і названа “Мильні бульбашки”,
де світ розглядається у мікроскопічній перспективі.
Не менш повчальні приклади про світосприймання
тварин, які доводять, що інші істоти при потребі
мають інший образ світу, ніж ми, люди. Катастрофа
у Чорнобилі викликала у дітей великий інтерес до
проблеми дійсності радіоактивного випромінювання.

ССННИИ. Міркування дітей про таємничу сутність
снів тісно поєднуються із роздумами про проблему
дійсності. Чи є те, що я зараз переживаю, сном?

Подібні питання аналогічні до
тих, які Платон ставить у
“Теететі”: “Як ми можемо знати
і довести, спимо ми у цей момент
чи ні, і чи не є всі наші думки
снами?” Справді, діти часто
бувають налякані снами і
батькам доводиться їх
заспокоювати, говорячи, що це
лише сон — те, що їх так
налякало. І Декарт у своїй
знаменитій першій медитації
ставить питання про розрізнення
сну та не�сну, а у шостій
медитації дає відповідь. Вона
грунтується на тому, що
переживання сну ми не можемо
пов’язати так тісно одне з одним
і в цілому із нашим життям, як
події реальності, неспання. Але у
чому тоді полягає все ж
дійсність снів? У чому вони

подібні, а в чому відрізняються від інших духовних
феноменів?

Дітей дуже цікавить і питання про тлумачення снів
— чи кажуть вони нам щось про наше майбутнє? Із
цієї теми Фрезе пропонує звернутися до тексту
аргентинського письменника Борхеса “Сон”, котрий
особливо підходить для дітей старшого віку. Крім
того, наявна наукова література дозволяє вникнути у
проблему психофізичного паралелізму і
проілюструвати взаємну гру ментальних та фізичних
процесів.

Ще один текст, який рекомендує Фрезе до цієї
теми, — “Сон про метелика”: “Одного разу мені,
Джуан Шу, наснилося, що я метелик і нічого не
відчуваю і не знаю, що я Джуан Шу. Раптом я
прокидаюся і з’ясовую, що я Джуан Шу. Але тільки

Михайло Ромадін. Щасливий сон



тепер я не знаю, чи є я Джуан Шу, якому
наснилося, що він метелик, чи я є метеликом, якому
наснилося, що він Джуан Шу”.

ЯЯ,,  ССААММІІССТТЬЬ,,  ТТООТТООЖЖННІІССТТЬЬ,,  ІІННШШИИЙЙ.. Діти
та підлітки набагато чутливіші до постановки
проблем, ніж дорослі. Вони часто питають, хто і що
я є? Які духовні процеси гарантують у своїй
плинності єдність Я? І взагалі — чи є Я, чи це
тільки рух духовних процесів? Як я можу бути
переконаний, що є інші істоти поза мною, які теж
думають, відчувають, сподіваються? Чи хочу я і чи
можу я стати іншим, ніж я є зараз? Яка різниця між
річчю та людиною? Чи відповідає людина за свої
думки, дії, вчинки?

Підлітки дивуються, коли дізнаються, що багато
людей до них замислювались над цими питаннями і
що загадка “Я” залишається невирішеною.
Міркування Локка, Юма, Шопенгауера, буддистів
стосуються цього кола проблем. Для маленьких
дітей загадковість “Я”
виявляється шляхом
ознайомлення із казками,
байками і розповідями про
перетворення. Для них
залишається відкритим питання,
чи є людина через кілька років,
коли замінюються всі клітини її
тіла, тією ж людиною?

ТТВВААРРИИННАА  ТТАА  РРООССЛЛИИННАА.
Це питання інтенсивно
обмірковується дітьми будь�
якого віку. Їх постійно цікавлять
питання типу: у чому полягає
різниця між живим і неживим,
між рослиною і твариною,
твариною і людиною, чи тварини
є просто автоматами, чи мають
найпростіші здібності, про які
духовно�душевні процеси ми
можемо говорити, спостерігаючи
життя тварин; що ми маємо на
увазі, коли описуємо людину за
допомогою поняття “розум”, а
тварину — “інстинкт”; чи
можуть тварини говорити неправду і сподіватися?

Діти, вважає Фрезе, обмірковують ці питання
менш догматично і з набагато більшою часткою
фантазії, ніж дорослі, для яких характерно
дотримування картезіанського дуалізму, що
закріпився у нашій культурі. Дитяче мислення у
цьому питанні розривається між залишками
анімістичного мислення та християнськими
уявленнями про безсмертя людської душі, а також
знайомими їм фрагментарними природничо�
науковими ідеями.

ККООММПП’’ЮЮТТЕЕРР.. В останні роки, зауважує Фрезе,
комп’ютер здійснює свій переможний марш аж до
дитячих кімнат. Багато дітей поводяться із ним,
куди впевненіше, ніж дорослі. Наслідки його впливу
на духовний розвиток дітей ще повністю не
осмислені. Відношення “комп’ютер — діти” глибоко
осмислюється у книзі американського психолога

Шеллі Туркле “Машина бажання”. Вона виділяє
три фрази ставлення дитини до комп’ютера, із яких
особливо цікава в аналітичному аспекті
“метафізична” фаза дітей віком до восьми�дев’яти
років. Але в бесіді з дітьми старшого віку, відзначає
Фрезе, помітний їхній палкий інтерес до
філософських проблем, пов’язаних із комп’ютером.

Туркле пише: “Дзеркало комп’ютера дає поштовх
до теоретизування, розвитку фантазії,
розмірковування над питаннями метафізичного
характеру, відповідь на які шукають діти... Уявлення
про безкінечність — одна із них. Інша — що є
життям?”

І Фрезе перераховує філософські питання, що
виникають у дітей при спілкуванні з комп’ютером:
чи можуть комп’ютери мислити і відчувати так, як
ми; чи не є і ми, люди, лише системами, що
перероблюють інформацію; чи можна приписати
машинам почуття і свідомість; що є свідомість.

Фрезе наголошує на
необхідності відповісти на ці
питання з метою перш за все
уникнути маніакального
захоплення комп’ютером, коли
дитина просиджує наодинці із
ним по 12 годин у день і замість
дійсного життя задовольняється
програмами машини. У
результаті вона і себе саму
осмислює у термінах комп’ютера
(“Я так запрограмований”).
Такі діти відгороджуються від
життя, переміщуючись у
комп’ютерний світ.

Серед філософських
аргументів, які дозволяють
спростувати тезу про “машинну”
природу людини, Фрезе звертає
увагу на необхідність аналізу
ряду таких інтенціональних
станів, як: переконання, сумнів,
подив, надія, cвобода,
відповідальність. Людська

реальність має особливу позитивну якість,
характеризуючись свободою вибору і
відповідальністю, що кардинально відрізняє її від
будь�якої комп’ютерної системи — цю думку
необхідно довести дітям, котрі занурилися у
штучний світ. Не зубріння правил, але здібність до
фантазії відрізняє людський розум від машинного.

ММООВВАА.. Ця проблема — одна із центральних у
діалозі “дитина — дитина”, переконаний Фрезе. Чи
стосуються слова до речей із необхідністі? Який
зв’язок слова і предмета? Що є слово — внутрішній
образ чи “образ образу”? Що є знаком? Що є
правилом? Що таке значення одного слова? Чи
можемо ми обходитися без слів? Що означає
розуміти один одного?

При обговоренні цих складних проблем Фрезе
рекомендує використовувати уривки із “Подорожі
Гуллівера” Дж.Свіфта, а саме: уривок, де
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розповідається про Академію в Ланадо, де вчені з
метою економії енергії перестали вимовляти слова,
указуючи лише на предмети своєї розмови. Щоб
зрозуміти неможливість усунення і важливість мови,
діти повинні, наприклад, переконатися, що смисл
найпростішого речення “яблуко — червоне”
неможливо передати жестами, не звертаючись до
слів.

ЩЩААССТТЯЯ  ТТАА  ППРРААВВЕЕДДННЕЕ  ЖЖИИТТТТЯЯ. Діти часто
цікавляться питанням, як треба жити, щоб стати по�
справжньому щасливими і задоволеними. Фрезе
повідомляє, що свої філософські заняття із дітьми
він, як правило, починає анекдотами із життя
філософів. Особливо захоплюють дітей історії про
Сократа і Діогена.

Дітей звичайно цікавлять питання: що необхідне
для життя, а що — зайве, чи можемо ми жити без
будь�яких потреб — як Діоген у своїй бочці, чи
робить нас бідність невільними?

Ми забиваємо голови наших дітей всілякими
знаннями, скаржиться Фрезе, але ми не вчимо їх
мистецтва жити. У традиційних
культурах, навпаки, дорослі
намагаються передати дітям свою
життєву мудрість. Курс
“Філософія для дітей”, вважає
Фрезе, у цьому плані
неоціненний.

ЧЧААСС. Фрезе наводить
висловлювання А.Ейнштейна,
котрий, пояснюючи Франкові,
чому саме він відкрив теорію
відносності, сказав: “Нормальні
дорослі вже не замислюються над
проблемою простору — часу.
Звичайно це відбувається в
дитинстві”. Але оскільки
Ейнштейн розвивався повільно,
він задумувався над цією
проблемою, уже будучи дорослим,
залишаючись у душі дитиною.

Питання, що хвилюють дітей: чи
властива світові вічність, чи він
має початок і кінець і що було
перед цим початком; чи дійсний
час, чи він пов’язаний тільки із нашими
очікуваннями і надіями — коротко кажучи:
суб’єктивний, чому час — найнеоціненніший дар,
яким ми володіємо.

ЩЩОО  ЯЯ  ППООВВИИННЕЕНН  РРООББИИТТИИ?? Це питання,
підняте ще Кантом, стає більш настирливим із
зростанням об’єму ігрового простору поведінки та
перспективи власного вибору, пише Фрезе. Дитина
потрапляє у ситуації, де вона повинна зробити вибір,
дещо обміркувати і вирішити. Наприклад, чи
сказати продавцеві, що ви помітили — вона
неправильно дала здачу? Чи можу я вдатися до
брехні, якщо треба допомогти моєму другові? Чи
можу я порвати стосунки із другом, подругою, якщо
я знаю, що він (вона) буде через це страждати? Чи
повинен я обрати професію, яка дасть мені багато

грошей чи, навпаки, ту, що принесе задоволення?
задовольнить мене? Якщо сила принадливості тієї та
іншої сторони однакові, дитина стикається із
дилемою. Подібні ситуації, на думку Фрезе,
виявляють прекрасні можливості для ведення із
дітьми раціональної дискусії, до того ж, у таких
дискусіях діти є принципово рівними дискутантами.
Вирішує не авторитет дорослого, а кращий
аргумент, незалежно, з чийого боку він поданий.
При цьому діти вчаться, по суті, майстерності
дискутувати: відшукувати аргументи, відрізняти
суттєве від несуттєвого і т.д.

Фрезе свідчить, що у своїх курсах для дітей він
переконався, що діти відчувають потребу
обговорювати буденні проблеми, при цьому вони
самі наштовхуються на філософські проблеми та їх
можливі вирішення.

Американський психолог Л.Кольберг аналізував
розвиток моральної свідомості за реакціями на
історії, що містять моральний конфлікт. Історії ці
присвячені темам “Закон”, “Свідомість”,

“Авторитет”, “Цінність життя”
тощо. Одна із його знаменитих
історій, що пропонувалися і
дітям, і дорослим, історія про
Гайнца та його проблему: “У
Гайнца тяжко захворіла
дружина. Міський аптекар
саме тоді мав необхідні ліки,
але запросив надто велику
суму. Як не умовляв Гайнц,
пояснюючи, що дружина вже
помирає, аптекар і не думав
поступитися. У відчаї Гайнц
прибив аптекаря”. Спробуйте
розібратися разом із дітьми,
хто правий, хто винний.

Необхідно усвідомити,
підкреслює Фрезе, що
вирішення моральних завдань
не менш важливе, ніж
вирішення математичних задач.
Зв’язок доброчинності та
істинного щастя завжди
підкреслювався античною
філософією, і ми повинні

дотримуватися цієї гарної традиції.

ТТРРЕЕННУУВВААННННЯЯ  РРООЗЗУУММУУ. Ми хочемо, щоб
наші діти навчилися ясно, самостійно і критично
мислити та розумно діяти? Для цього вони повинні
оволодіти певними операціями — визначати,
оцінювати, робити висновки. Є багато можливостей
для розвитку здібності мислити. Для читання вголос
треба добирати такі тексти, вважає Фрезе, які
знаходяться ніби на межі зрозумілого та
незрозумілого, викликаючи зацікавлення. Звичайні
дитячі книжки часто надто прості і тривіальні. Саме
те, що не дозволяє інтелектуально заснути.
Звичайна логіка, вивчення правил логічного
виведення зовсім не навчає мислити, вважає Фрезе.
Логіку треба не зубрити, а застосовувати,
аналізуючи проблемні ситуації, коли вона стає грою,
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якщо хочемо — спортом. Фрезе переконався, що
діти легко оволодівають за короткий час усіма
логічними фігурами, якщо це відбувається у грі. Ще
в 30�ті роки забутий нині психолог Ерисман
повідомляв, що його діти вже із чотирьох років
вважали виведення наслідків найзахоплюючим та
цікавим заняттям.

ССММЕЕРРТТЬЬ.. Уже з п’яти років, пише Фрезе, діти
усвідомлюють, що всі люди та всі тварини коли�
небудь повинні померти, а отже і той, кого вони
люблять, цього не уникне. Але в глибині душі вони
все ж вірять, що смерть не торкнеться їх самих.

Батьки обдарованих дітей, з якими проводить
заняття Фрезе, розповідають йому, що їхні діти
інтенсивно розмірковують про життя та смерть. Це
здається батькам дивним і насторожує їх. Але те,
що здається неприродним батькам, є саме
найприроднішим для дитини. Якщо тема смерті
знаходиться під табу у сім’ї, то у дитини з’являється
жах перед невідомим феноменом. Так відбувається
у всій нашій культурі сьогодні, вважає Фрезе: все,
що стосується смерті, викреслюється із життя
дитини, і ті, котрих вона, на жаль, може наздогнати,
повністю беззахисні перед нею.

У курсі “Філософії для дітей” не можна обійти цю
тему, вважає Фрезе, і рекомендує використовувати
книгу К.�Ф.Морітца “ABC�Buch”, а також його
“Філософію для дітей”. Матеріалом до цієї теми
можуть бути і міфи різних народів. Це потрібно,
щоб навчити дітей “мобілізувати всі духовні та
душевні сили, щоб гідно зустріти неминучість”.

ІІССТТИИННАА  ВВ  ІІССТТООРРІІЯЯХХ  ТТАА  ООББРРААЗЗААХХ..
Арабська приказка говорить: “Байка — це міст до
істини”. Те, що істина, знання і мудрість
виражаються не тільки абстрактними поняттями, але
й образами — порівняннями, історіями — цю тезу
наша культура не приймає. Проте в багатьох
традиційних культурах мислення в образах і
природній мові відіграє центральну роль. Основний
шар знання там поданий у формі міфів, легенд,
байок, приказок. У нашій школі знання в образах та
історіях не знаходить собі місця, однак, на думку
Фрезе, саме такий спосіб вираження знання
найбільшою мірою відповідав би своєрідності
дитячого мислення. Так, дитина висловлює думку
про відносність добра і зла у формі історії про одне
дерево, яке своєю кроною захищає від спеки
втомленого мандрівника, але для автомобіліста воно
є загрозою. Психолог Герман Рюппель вважає
здатність до сприймання аналогій зерниною творчих
здібностей. На жаль, у школі надається перевага не
аналогіям, а дискурсивному мисленню. У курсах
філософії, пише Фрезе, він працює із дітьми,
використовуючи не тільки понятійні абстрактні
тексти, але і байки, казки, міфи, приказки і навіть
анекдоти, наприклад про Хаджу Насреддіна.

Отже, ми бачимо, Фрезе не подає якусь єдину
програму курсу, не поділяє його за віком. На відміну
від Ліпманівської програми, німецький професор
пропонує лише ряд тем, не пов’язаних
безпосередньо одна з одною, які, на його думку,
викликають найбільший філософський інтерес у
дітей. Окремо розглядаються Х.�Л.Фрезе

проблеми дидактики, ролі вчителя�наставника у
постановці проблемних ситуацій, ігровий момент
навчання. Він ділиться деякими методологічними
міркуваннями, називаючи передусім кілька джерел,
що можуть стати підставою для філософської бесіди.
Еразм Роттердамський, наприклад, залишив
філософські діалоги для дітей “Про брехню”,
“Слово і справа”, “Користь часу” та ін.

Дуже важлива і корисна книга, написана ще у
1786 р. — Філіпп Морітц “Досвід дитячої логіки”
(нім.мовою), де розглядаються такі теми, як
“мислення та дія”, “тіло та дух”, “річ та ім’я”,
“природа та мистецтво”, “час та вічність”, “життя і
смерть”, “гра і праця”.

Сьогодні найцікавіший матеріал подає журнал
“Thinking”, де є спеціальна рубрика “Мислення в
історіях”.

Далі необхідно використовувати класичні
філософські тексти — передусім діалоги Платона, ті
пасажі, де розглядаються питання, що є краса, що є
справедливість, смерть.

Багато для розуміння простоти та ясності
філософського дискурсу дають діалоги Берклі —
“англійського Платона”.

Із захватом обговорюють діти анекдоти та
висловлювання античних філософів, наприклад
Сократа, який вигукнув, повернувшись із базару:
“Як багато речей, без яких можна обійтись!” Із
античних філософів, котрі дають прекрасну
можливість філософування з дітьми, Фрезе називає
ще Епікура, а з європейських філософів —
Монтеня, Вольтера.

Нарешті, є широкий літературний матеріал. Це
найперше казки, міфи, прислів’я, приказки. Окремо
виділяє він Льюїса Керола з його “Алісою”, а також
казки П.Ласвітц “Посмішка щастя” та “Мильні
бульбашки”. Із літературних текстів цікавий
матеріал уміщений у творах Свіфта, Тагора, Сааді.
Треба залучати також і афоризми, сентенції,
загадки, парадокси, розумові ігри, головоломки та
навіть комікси, карти, кості. Зібрання філософських
загадок можна відшукати у книзі J.F.Rosenberg
“Філософувати — книга для новачків”. 

Переклад з російської за виданням “Философские
науки”. Реферативный журнал ИНИОН РАН.

— 1994. №1. — С.1568171.
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Багата і прекрасна Оржицька земля,
край щедрих урожаїв, чудових працьови�
тих людей. Із особливим почуттям
сприймається те, що вона дала життя не
одному талантові, далеко відомому за її
межами. Серед тих, хто своєю звитягою
прославив рідний край, філософ, літера�
тор й етнограф В.В.Лесевич. Землякам
Володимира Вікторовича, людини висо�
коосвіченої і неординарної, треба поста�
витися до його біографії, до всієї
діяльності з особливим почуттям і вели�
кою повагою, а не залишатися присором�
леними і спантеличеними спо�
стерігачами.

Народився В.В.Лесевич 15 січня 1837
року в Денисівці і до одинадцяти
років жив у рідній домівці. Нав�
коло села тоді росли густі ліси,
поруч широкі заплави і
зовсім близько несла свої
води тихоплинна річечка,
багата на рибу. На фоні цієї
краси і багатства природи
дуже боляче сприймалися
нестатки і повсякденні тур�
боти селян, глибоко запада�
ли в душу допитливого і
вразливого Володі тужливі
пісні. Це спонукало до різних
роздумів і дуже вплинуло на фор�
мування світогляду Лесевича.

Навчався Володя спочатку два роки в
Kиєві, у гімназії. Потім продовжував нав�
чання в Петербурзькому інженерному
військовому училищі. Нелегким було те
навчання. Не стало батьків. Володя тяж�
ко переживав цю втрату, сумував за
рідним краєм. Та побувати в Денисівці,
послухати щирі розповіді односельців і
милозвучну українську пісню не вдава�
лося, бо “турботи” опікунів не замінили
піклування батьків: вони не забирали Во�
лодимира у рідне село навіть під час
канікул.

Закінчивши училище, В.В.Лесевич про�
тягом року слухає курс лекцій в Петер�
бурзькій інженерній академії. Після цьо�
го три роки служить на Kавказі. Повер�
нувшись до столиці, Володимир Вікто�
рович знову береться за навчання. Тепер
він його продовжує в Академії генераль�
ного штабу. Перед ним відкривалися ве�
ликі можливості військового спеціаліста.
Однак військова кар’єра не приваблюва�

ла Лесевича, за чинами він не гнався, а
тому залишив військову службу. В ньо�
му перемогли почуття мрійника і гро�
мадського активіста, хвилювала
літературна діяльність. Все частіше по�
являються його твори в “Отечественных
записках”, “Русской мысли”, “Неделе”,
“Современном обозрении”, “Русском бо�
гатстве”, “Северном вестнике”. Деякі із
них він підписує псевдонімом “Украи�
нец”. Одночасно він включається в гро�
мадсько�політичну діяльність прогресив�
них кіл Петербурга. Його політичні по�
гляди швидко еволюціонують від
співчуття революціонерам — демократам
і народовольцям до ліберального народ�

ництва. У цей період він проводить
роботу серед студентів, бере

участь у національно�визволь�
ному русі, полемізує з Ткачо�
вим. За В.В.Лесевичем по�
чала стежити поліція, і в
1879 р. петербурзький ге�
нерал�губернатор В.Гурко
розпорядився вислати йо�
го в Сибір за участь у
національно�визвольному

русі. Пробув у засланні Во�
лодимир Вікторович два ро�

ки. З 1882 року тривалий час
жив у Полтаві, Денисівці, а також

у деяких містах Росії (у Твері), бо в Пе�
тербурзі йому заборонили. Та все ж таки
йому вдалося в 1883 році під псев�
донімом “Украинец” опубліковати пра�
цю “Революционеры и естественный ход
событий”, а в 1886 році — “Этюды и
очерки”.

Після відбуття заслання в Сибірі
В.В.Лесевич разом із дружиною Лідією
Парамонівною Лесевич, російською
письменницею�перекладачем, жили три�
валий час у Денисівці, де вели серед се�
лян культурно�освітню роботу, а Лідія
Парамонівна лікувала хворих та надава�
ла їм усяку допомогу.

У 1888 році В.В.Лесевич, нарешті, одер�
жав дозвіл на повернення в столицю. У
цей період (80�90 роки) він зблизився з
ліберальними народниками і примкнув
до гуртка Михайловського. Через три ро�
ки царський уряд знову висилає його з
Петербурга, бо він не припинив гро�
мадсько�політичної діяльності: Володи�
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мир Вікторович рішуче протестував
проти розправи властей над студен�
тами, яких по�звірячому побили на
Kазанській площі. Під протестом,
підписаним літераторами столиці,
бачимо і підпис В.В.Лесевича. Ста�
рожили Денисівки зберігають у
пам’яті і передають нащадкам й інші
пояснення причини переслідування
владою їхнього наспокійного земля�
ка, пов’язуючи їх з особливостями
вирішення питання про землю,
точніше, про її оренду.

Селяни спочатку з недовірою по�
ставилися до оренди, а деякі були
навіть проти неї. Однак В.В.Лесе�
вич переконав їх у доцільності орен�
ди і дав можливість їм відновлюва�
ти орендний договір щорічно, а та�
кож порадив орендарям приймати
до себе в товариство на рівних пра�
вах усіх, хто цього побажає. Дійшли
до нас від старожилів села відомості
(хоч і скупі) про гоніння можнов�
ладцями Володимира Вікторовича
через його політичну й освітню
діяльність, а також про обшук, який
нібито проводився в будинку Лесе�
вичів.

Останні роки життя Володимира
Вікторовича пройшли, в основному,
у його рідній Денисівці, у Kиєві,
Полтаві. Помер він 13 листопада
1905 року в Kиєві.

Незважаючи на переслідування та
інші перешкоди, В.В.Лесевич зро�
бив вагомий вклад у освіту, етно�
графію і особливо у філософську
науку. Широко відома його доб�
родійність. Денисівська народна
школа довгий час була на утриманні
В.В. Лесевича і належала до кращих
у Полтавській губернії. Інспектор
народних училищ губернії Амвросій
Добротворський, очевидно, мав усі
підстави у своєму звіті за 1871 рік
назвати її серед “... лучших и замеча�
тельнейших” і “по внутреннему и
внешнему благоустройству”, і “по
успехам учеников”. Цікава деталь:
лише велика княгиня Ольга Павлів�
на пожертвувала більшу суму гро�
шей на якесь училище, ніж наш зем�
ляк В.В.Лесевич на потреби Де�
нисівської школи. Більше того, Во�
лодимир Вікторович на свої кошти
пізніше збудує приміщення нової
школи, куди він сам добиратиме
вчителів, керуючись при цьому кра�
щими традиціями недільних шкіл.
Дітей навчали у цій школі мовою

їхніх батьків, тобто українською.
Селяни Денисівки та сусідніх сіл з
великою повагою і вдячністю стави�
лися до освітянської діяльності В.В.
Лесевича, прислухалися до його по�
ради: правильно виховувати і вчити
дітей, тоді земля і справжня воля
прийдуть до них. Ці слова навіть за�
раз згадують денисівські старожи�
ли, а почули вони їх від тих, хто до�
бре знав Володимира Вікторовича.
Є відомості про те, що він нерідко
висловлювався проти насадження
релігії і містики в народі. Це цілком
ймовірно, бо ще в роки навчання
під впливом ідей Фейєрбаха порвав
з релігією.

Уїдливе повітове начальство, ок�
ремі місцеві поміщики вважали йо�
го діяльність “крамольною”. На Во�
лодимира Вікторовича стали стро�
чити доноси в Kиїв. Противники
українських шкіл, заздрісники
В.В.Лесевича шаленіли, виявляючи
особливу впертість, декого пройня�
ла чорна заздрість до Лесевича, йо�
го освіченості й авторитету. Завари�
лась ціла “справа Денисівської шко�
ли”, яка схвилювала багатьох, по�
трапила на сторінки преси. Напад�
ки на В.В.Лесевича недругів ук�
раїнських шкіл і української мови
докладно описав у одній із своїх
статей Михайло Петрович Драгома�
нов. Але Володимир Вікторович не
здався, він продовжував захищати
народну школу, залишався побор�
ником української мови. Як і рані�
ше, відстоював право українського
народу на самостійний розвиток.

Ще до того, як був висланий із
столиці, В.В.Лесевич організував
українське земляцтво студентів, по�
чав готувати спеціальне літературне
видання, метою якого було правди�
ве висвітлення історії України і,
зокрема, історії Полтавщини. Час�
тина матеріалів очікуваного видан�
ня, у тому числі й збірник роз�
повідей про Полтавщину, були вже
майже готові до друку. Та вони так і
не побачили світ. Вигнавши Воло�
димира Вікторовича з Петербурга,
царські можновладці перешкодили
йому завершити цю важливу спра�
ву. І все�таки певний вклад в ук�
раїнську етнографію йому вдалося
зробити. 23 грудня 1894 року він
виступив з рефератом на засіданні
етнографії Російського Географіч�
ного Товариства, у якому повідом�
ляв про свого земляка, казкаря

Родіона Федоровича Чмихала, чиї
казки за своїм змістом і яскравістю
образів можна віднести до всесвіт�
нього казкового фольклору. У квіт�
ні 1895 року реферат було надруко�
вано в журналі “Міръ Божій” (но�
мер 4). У 1903 році в Науковому
Товаристві ім. Шевченка (м.Львів)
В.В. Лесевич видав етнографічний
збірник “Оповідання Р.Ф.Чмиха�
ла”, де у вступній статті ґрунтовно,
українською мовою розповів про
оповідача казок, цього народного
самородка, завдяки цьому ім’я і та�
лант казкаря стали відомі всій Ук�
раїні і за її межами.

Особливої уваги заслуговує його
філософська спадщина. Та говори�
ти, тим більше писати сьогодні про
Лесевича�філософа — справа дале�
ко не з легких, адже фактично є
можливість опрацьовувати лише
окремі твори Володимира Вікто�
ровича або коротенькі уривки з них,
які цитують інші автори. Іноді до�
водиться шукати матеріал про ньо�
го в джерелах різних періодів, серед
яких хочеться особливо виділити
працю В.С. Соловйова “О заслуге
В.В.Лесевича для философского об�
разования в России”. Ці джерела
свідчать про те, що В.В.Лесевич —
філософ видатний. У 1915�1917
році вийшла незакінчена збірка йо�
го філософських праць, серед яких
найпомітнішими є “Письма о науч�
ной философии”, “Что такое науч�
ная философия”, “Опыт критиче�
ского исследования основоначал
позитивной философии”, “Эмпири�
окритицизм как единственно науч�
ная точка зрения”. Очевидним є те,
що В.В. Лесевич пройшов складний
шлях філософської еволюції від по�
зитивізму Kанта до
eмпіріокритицизму Авенаріуса,
Петцольдта. Емпіріокритицизм він
вважав вершиною наукової
філософії, останнім словом
філософської думки. В.В.Лесевич
виступав під гаслом “третьої лінії” у
філософії, писав, що філософія по�
винна “відкинути й ідеалізм, і
наївний реалізм” (тобто ма�
теріалізм). У поділі філософії на
два табори — матеріалістичний та
ідеалістичний — Володимир Вікто�
рович бачив надто спрощений під�
хід до проблем, які стільки століть
мучили філософські голови.
Цікаво, що Лесевич розглядає
“істину не як щось існуюче..., а як
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умовне відношення між суб’єктом і
об’єктом, між людиною, яка пізнає, і
дійсністю, яку вона пізнає (В. Лесевич,
т.1, с.444).

Тепер поглянемо, що писав про Лесе�
вича�філософа В.І.Ленін. Обгрунтовую�
чи свою точку зору на філософські про�
блеми, він принагідно називає В.В.Лесе�
вича “первым и крупнейшим русским
эмпириокритиком” (с.51), “народником”
(с.299), зараховує його до прихильників
і учнів Маха і Авенаріуса (с.216), поси�
лається на оцінку Лесевечем вчення
Петцольдта (с.219), оцінюючи його
вкотре, як видатного емпіріокритика
(с.338). Звідси можна зробити висновок,
що Ленін бачив у ньому гідного опонен�
та — першого і найбільш видатного
емпіріокритика Росії і, відчувається, ста�
вився до Володимира Вікторовича з пев�
ною повагою. І цей факт і вся діяльність
В.В.Лесевича переконує, що він був ви�
датною людиною свого часу, взірцевою
постаттю нашої духовності. Це зо�
бов’язує нас глибоко осмислювати його
духовну спадщину. Його любов до
рідного краю і повага до української мо�
ви, його освіченість, порядність і доб�
родійність, багатство його душі навча�
ють нас добра, закликають до гідного по�
водження в суспільстві.

Пам’ять В.В.Лесевича має бути гідно
увічнена. Необхідно розшукувати і
дбайливо зберігати все, що стосується
його життя і діяльності. Та насамперед
слід присвоїти його ім’я Денисівській
школі, адже Володимир Вікторович так
багато зробив для неї, заклавши її першу
цеглину, борючись за національне її ста�
новлення й утвердження. Бажаємо по�
руч встановити йому пам’ятник.
Потрібно впорядкувати як пам’ятку
місце, де розташований артезіанський
колодязь, споруджений Лесевичами,
який діяв донедавна.

Знання і мудрість понад усе. Саме від
них найбільше залежить моральна чис�
тота і духовне багатство нації, її культу�
ра. А вони, у свою чергу, роблять
вирішальним вплив на спосіб організації
виробництва, на дисципліну праці, від
них залежить рівень економіки, її куль�
тура. Як тут не згадати В.В.Лесевича,
його вчення про те, що соціальний про�
грес визначається, головним чином, ре�
зультатами “розумової діяльності люд�
ства”. Саме тому він виступав за широке
розповсюдження знань в умовах свобо�
ди слова і друку, саме такою була актив�
ною і наполегливою його освітня діяль�
ність. Тому ще раз нагадаємо його за�
кличні слова: “Вчіть і правильно вихо�

вуйте дітей”. І всім треба вчитися: і “па�
нам”, і “товаришам”, і “добродіям”, і,
особливо, “слугам народу”. Вчитися де�
мократії, низько схиливши голову перед
новими, праведними законами.

Нехай же нікого не бентежать якісь
сумніви щодо Володимира Вікторови�
ча — гідне вшанування і увічнення його
пам’яті не буде для нас гріхом. Багато на�
ми уже втрачено, пішло в небуття. А ду�
ховні втрати майже завжди непоправні.
Розповідають, що в будинку Лесевичів
була картина, на якій зображені повсталі
декабристи. Внизу на картині власноруч�
ний напис Володимира Вікторовича: “І я
з вами”. Так само важко уточнити: коли і
ким проводився обшук у їхнім домі, про
який передають старожили Денисівки.

З усього видно, що В.В.Лесевич не
тільки продовжував справу, яку почали
декабристи, а робив це теж, як і вони,
гідно і готовий був розділити їхню долю.
Тому Володимир Вікторович має бути
завжди з нами — у нашій пам’яті. У 1987
році минуло 150 років з дня його народ�
ження. І хоч уже наступив період глас�
ності, а потім і перебудови, дата залиши�
лася поза увагою. Значно пізніше короткі
відомості про В.В. Лесевича були пере�
дані по радіо, і зробила це...радіостанція
“Свобода”. А згодом, у 1991 р., трохи док�
ладніше про нашого видатного земляка
розповіла обласна газета “Зоря Полтав�
щини”. Восени 1992 року була розпочата
підготовка енциклопедії про найви�
датніших українців, котрі прославили
інші держави і чиї імена замовчувала пе�
рекручена історія, а якщо і згадувала їх,
то обов’язково додавала означення “ви�
датний російський”. Саме так сталося з
В.В. Лесевичем: усі, зокрема і В.І. Ленін,
писали і говорили про нього, як про лю�
дину російську, видатну і неординарну,
хоч і не завжди були згодні з його погля�
дами. В.І. Ленін і П.Ткачов вели з Воло�
димиром Вікторовичем полеміку з основ�
них проблем філософії; писали про нього
Kолубовський Я.Н., Шахматов Б., Шку�
ринов П.С. і ін. Думається, що є серйозні
підстави для включення матеріалу про
В.В.Лесевича до цієї енциклопедії. Kрім
того, хочеться, щоб твори Володимира
Вікторовича були перекладені і видані
українською мовою.

Настав час нашого духовного відрод�
ження. Тож ім’я В.В.Лесевича має бути
повернуте і його рідній Денисівці, й Ук�
раїні, яку він дуже любив і вболівав за неї
завжди. 
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“Закони не існують
об’єктивно, як
планети чи острови,
і відкриття їх,
власне кажучи, є
лише завершеним і
закінченим
утворенням нового
поняття. Уявлення
про одиничний факт
залишається
уявленням доти,
доки не з’являється
можливість ввести
це уявлення в певний
зв’язок з іншими
уявленнями і
витворити
поняття, котре й
отримує назву
закону. Закон, таким
чином, не є чимось
пануючим над
фактами, щось
підпорядковуюче собі
факти як якихось
підлеглих; закон
натомість
знаходиться в повній
залежності від
фактів, оскільки він
з’являється після
них, утворюється з
уявлень, що
знімаються з них. З
цього видно, що ні
про які вічні, незмінні
закони, які правлять
світом, не може
бути й мови і в
науково(критичній
філософії, звільнення
котрої від усіх
привидів буденного
мислення та
метафізики має
бути повним і
завершеним”.

В. Лесевич (Історія
філософії України.

Хрестоматія. — Київ
“Либідь” 1993. — С. 362).



Володимир Вікторович Лесевич
— відомий український філософ,
соціолог, громадський діяч другої
половини XIX століття. Лесевич
прожив шістдесят вісім років —
народився 15 січня 1837 року, в
селі Денисівка Лубенського повіту
на Полтавщині, помер 13 листопа"
да 1905 року в місті Kиєві. Після
закінчення гімназії та Інженерного
(військового) училища відбував
службу в інженерних військах на
Kавказі, а потім навчався в
російській академії Генерального
штабу, закінчивши яку в 1861 році
пішов у відставку. Після цього, по"
селившись у своєму маєтку на
Полтавщині, Лесевич засновує там
школу для селян, сам бере активну
участь у педагогічному процесі,
стверджуючи на практиці свій
власний педагогічний науково"по"
зитивний метод навчання, а також
забезпечує відкриту ним школу
солідним капіталом.

У подальшому філософ"пози"
тивіст переїжджає до столиці
Російської Імперії — Петербурга,
де в 70"х роках минулого століття
бере активну участь у науковому
житті сучасного йому суспільства,
пише такі праці: “Нариси розвитку
ідеї прогресу” (1867), “Позитивізм
після Kонта” (1869), “Новітня
література позитивізму” (1870),
“Досвід критичного дослідження
основоначал позитивної
філософії” (1877), “Листи про нау"
кову філософію” (1878). За свою
громадську діяльність, та за
зв’язок із народницьким рухом
В.В. Лесевича з 1879 року було за"
слано до Сибіру, а потім він мав
дозвіл на проживання в таких
містах Російської Імперії, як Kа"
зань, Полтава, Твер. З 1888 року
філософ знову працює в Петер"
бурзі, відновлює свої попередні
зв’язки переважно з діячами лібе"
ральних кіл. Зійшовшись на філо"
софсько"соціологічному грунті з
відомими народниками, наукови"
ми діячами та літераторами —
М.K.Михайловським і В.Г.Kоро"
ленком, Лесевич стає одним із ос"
новних співробітників народниць"
кого журналу “Російське богатст"
во”.

Філософську творчість В.В.Ле"
севича умовно потрібно поділити
на два основні періоди. У 60"70"х
роках він був провідним пози"
тивістом, активним пропаганди"
стом ідей Огюста Kонта. Із кінця
70"х років минулого століття
філософський розвиток Лесевича
прямує в бік неокантіанства і
емпіріокритицизму, за що він от"
римує підтримку та розуміння від
свого недавнього філософського
противника, відомого творця “ме"
тафізики всеєдності” В.С. Со"
ловйова. Так, Соловйов схвалює
свого першого опонента Лесевича
за відстоювання ним пози"
тивістського напрямку на проти"
вагу матеріалізму та за перехід від
позитивної до критично"наукової
філософії. “Від Kонта до Kанта —
цей хронологічний регрес, — пише
Соловйов, — є, звичайно, величез"
ний прогрес філософського ро"
зуміння”[6, Kн. 2"3, С.21]

Перші двадцять років своєї
філософської біографії В.А.Лесе"
вич присвятив пропаганді
філософсько" соціологічної кон"
цепції Kонта. На його думку пози"
тивна філософія Kонта являє со"
бою всю сукупність людського
знання. Вона становить таке
світоспоглядання, що охоплює
весь світ як пов’язану єдність, “ке"
руючись властивими йому закона"
ми відкритими з допомогою нау"
кового метода”. [9.297]. Лесевич у
працях Kонта виділяє “верхній по"
верх філософського
світорозуміння”, який ґрунтується
на позитивних висновках природ"
ничих і соціальних наук. У
філософському трактаті “Пози"
тивізм після Kонта” Лесевич ука"
зує на те, що “прогрес наук у на"
шому столітті дав можливість у
кінцевому разі здійснити перехід
від метафізичного світо"
сприйняття до наукового”. [4, т.1,
с.47]. Kласичний позитивізм
Kонта привертає увагу Лесевича
критикою теології та метафізики.
Стаючи на емпіричну точку зору,
український філософ визнає за
достовірне тільки конкретний
факт, а засобами його
відображення стають лише

чуттєвий досвід і просте спостере"
ження. “Отже, — пише Лесевич, —
предметом вивчення позитивної
філософії є дійсність.., тобто та
частина Всесвіту чи космосу, яка
певною мірою має змогу в про"
сторі і часі підлягати нашому спо"
стереженню і досвіду” [4, т.1, 56]

Філософ"позитивіст розділяє всі
явища на ті, що знаходяться неза"
лежно від людини, і ті, що стосу"
ються самої людини, суб’єкта
пізнання, що спостерігає і стверд"
жує ці явища. Дійсність та ре"
альність явищ зовнішнього світу
виводиться Лесевичем не із їх
об’єктивного існування, а, навпа"
ки, із суб’єктивного, чуттєвого
сприйняття. Тому гносеологічна
позиція автора має глибокі
суб’єктивістські впливи. На про"
тивагу матеріалістичній філософії,
що визначає істину як результат
відображення дійсності,
вітчизняний мислитель розуміє
істину як логічне поняття, фено"
мен людської свідомості. Безумов"
но, правильно констатує той факт,
що “без людини або, точніше, без
науки... істина неможлива”.[4, т.1,
С. 57], оскільки істина “не є ні чи"
мось абстрактним, ні чимось та"
ким, що може існувати незалежно
від людського розуму; істина, на"
впаки, є поняття відносне й умов"
не, результат спостереження і
досліду”.[2.360]

Kритерієм істини виступає по"
треба позитивної філософії
аналізувати всі явища в їхній син"
тетичній єдності, сукупності.
Уважно відокремлюючи в явищах
випадкове від необхідного,
філософ"позитивіст отримує те,
що в науці має назву закона. Не"
обхідність існування закону не
має ніякого об’єктивного змісту,
вона становить винятково
функцію свідомості, яка має вла"
стивість стверджувати ряди “од"
норідних”, пов’язаних між собою
явищ. Грунтуючись на знанні про
закони, на думку Лесевича, пози"
тивна філософія має змогу
розділити всі природні явища за
певними групами. До першої гру"
пи належать математико"фізичні
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дійсне філософське значення ка"
сифікації наук, яке грунтується на
об’єктивному відображенні
взаємозв’язків та синтетичному
поєднанні наукового знання. Для
позитивістів систематизація наук
в певній мірі визначається про"
стою сумою, набором окремих
фактів.

Сам Лесевич чітко протиставляє
науку як вираз “позитивного знан"
ня”, “метафізиці”, що грунтується
на “уявному знанні”. З такої по"
зиції Лесевич виступив проти по"
глядів молодого В.С. Соловйова
як опонента на захисті останнім
магістерської дисертаці: “Kриза
західної філософії (проти пози"
тивістів)”. У своїй відповіді Лесе"
вичу Соловйов звертає увагу на те,
що у “метафізиці взагалі” є неви"
черпна внутрішня сила, тому має
право на свою подальшу розробку
[8,т.1, С.208"209]. А подальшу роз"
робку позитивізму Соловйова та"
кож ніколи не заперечував.

Заслугу ж Лесевича творець “ме"
тафізики всеєдності” вбачає в то"
му, що він переніс на вітчизняний
грунт французький та англійський
позитивізм, який ствержував ро"
зумний скептицизм, а також давав
можливість “піднятися над необ"
грунтованими ідеалістичими і ма"
теріалістичними догмами”
[6.Kнига 1, С.118]

Перший період філософської
еволюції В.В Лесевича завер"
шується на початку 80"х років ми"
нулого століття. Після цього
філософ"позитивіст звертається
переважно до німецько"
австрійської філософської тра"
диції, до праць Маха, Авенаріуса і
Петцольда. На думку Лесевича,
послідовники Kонта зупинили
розвиток позитивної філософської
системи. Вищу фазу позитивної
філософії вітчизняний мислитель
убачає в науково"критичній філо"
софії неокантіанства та в емпіріо"
критицизмі. Ця стадія розвитку
позитивізму відповідає науковому
його стану, має всі засоби для пов"
ного здійснення всіх його гуманіс"
тичних устремлінь. Лесевич вба"
чає закономірність переходу від
розитивізму Kонта до емпіріо"
критицизму, що необхідно із “по"
зитивної схеми наук перебудува"
тися в систему критичного ре"
алізму”.[9.299]

В.В. Лесевич нову свою позицію
позитивіста"емпіріокритика об"
грунтував в працях: — “Етюди і на"
риси” (1886), “Що таке наукова
філософія?” (1891), “Емпіріо"
критицизм як єдина наукова точка
зору” (1909).

Емпіріокритицизм Лесевича
продовжує захищати “науку від
метафізики”, тобто від
несвідомого, стихійного ма"
теріалізму та ідеалізму, прагнучи
до ствердження абсолютного.
Філософ, переходячи на позиції
емпіріокритицизму, продовжує
розвивати свою “наукову
філософію” на основі синтетично"
го поєднання позитивізму і не"
окантівського критицизму. У тво"
рах другого періоду своєї
філософської творчості Лесевича
досить велика увага приділяється
аналізу основних понять філософії
емпіріокритиків: — “чистий
досвід”, “принципова координація
“елементи світу”, “інтроекція”.

У філософії емпіріокритицизму
Лесевича, більше ніж в концепції
самого Авенаріуса, чуттєвість ви"
носиться за межі пізнавального
процесу як щось “неповинне”.
Чуттєве пізнання визначається не
об’єктивно, а лише як
“суб’єктивний елемент”, що
підлягає “очищенню” від “ме"
тафізичної” сутності протилежно"
стей суб’єкта та об’єкта, від ду"
алізму об’єктно"суб’єктивних сто"
сунків. Істину Лесевич розуміє не
як результат відображення
дійсності, а як феномен людської
свідомості, а свої філософські по"
гляди мислитель називає “критич"
ним реалізмом”, чи новою фазою
розвитку позитивізму. Основною
формою виразу “наукової
філософії” є таке судження
філософа — “все є досвід — досвід
є все”.

Визначаючи значення та
історичне місце наукової
філософії в праці “Що таке науко"
ва філософія?”, Лесевич писав:
“Філософські гіпотези, по своїй
суті, постійно повторюють одна
іншу, таким чином, що в них мож"
ливо встановити три головних ти"
пи: гіпотеза про неорганіний світ,
що відповідає матеріалізму, про
органічний світ — сенсуалізму і,
накінець, про надорганічний світ
— віповідає ідеалізму. Це закон

явища, тобто загальні властивості
матерії, їм відповідає математика,
астрономія, фізика. До другої гру"
пи мислитель відносить хімічні
явища, які вивчає хімія, до третьої
— органічні, життєві явища, що
вивчаються біологією і
соціологією.

Основуючись на класифікації при"
родних явищ та наукових знаннях
про них, Лесевич створює власний
“синтез наук”, свою “класифікацію”.

Систематизація наукового знан"
ня має пояснювати, яким чином
з’являється позитивна філософія.
“Kласифікація наук, — указував
Лесевич, — має дуже важливе зна"
чення для позитивної філософії:
вона вносить у вивчення дійсності
методичний устрій і, визначаючи
для кожної науки її місце в цьому
загальному ладі, прагне до вста"
новлення розуміння значення і
сенсу, як для кожної науки окре"
мо, так і для загального синтезу
філософії для цих наук, який є не
що інше, як позитивна філософія”
[4, т.1, С.59"60]. На думку
вітчизняного мислителя, кожна
наука, якщо розглядати її через
ряд сходжень, ґрунтується на
істинах попередніх наукових
досліджень і сама, у свою чергу,
слугує підґрунтям для подальшого
розвитку наукового знання. Вихо"
дячи з цього, Лесевич вважає за
доцільне підкорити “всю масу кон"
кретних наук” невеликій кількості
наук абстрактних, пов’язаних між
собою згідно з природньою гра"
дацією як частина з цілим. Згідно
поглядів філософа “вся піраміда
людського знання, розпочинаю"
чись із уявлень і закінчуючись
філософією, є чимось цілісним,
зв’язаним і неперервним, між час"
тинами котрого існує відповідна
взаємодія”.[2.361]

За визначенням філософа"пози"
тивіста, предметом філософії є
“світоспоглядання, що складається
із методичного устрою філософій
наук, охоплюючи всю сукупність
позитивного знання” [4, т.1, С.68]
Із визначення випливає той факт,
що позитивісти прагнуть звести
весь зміст філософського знання
до стиснутої суми даних конкрет"
них наук, заперечуючи її право на
самостійне існування. Kрім того,
позитивістське вирішення проле"
ми предмета філософії спростовує
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про три типи метафізики. Розвиток
філософії веде нас від філософії не"
знання через філософські системи, що
відповідають повному циклу наук, до
наукової філософії. Головне призначен"
ня позитивізму полягає в тому, що по"
дальшою розробкою абстрактних наук і
їх спецальних філософій наближається
час, коли від теперішнього
світонерозуміння чи напіврозуміння
можна буде перейти до повного і ясного
споглядання загальних зв’язків усіх
явищ. Звідси бачимо, що філософія на"
ук належить майбутньому. Зараз мож"
ливі лише науково"філософської систе"
ми” [5, С.23]

Суб’єктивний спосіб мислення В.В.
Лесевич переніс на аналіз соціальних
явищ. Він був захисником “суб’єктив"
ного методу в соціології”. Зміст цього
методу полягає в тому, що оцінка суд"
ження про суспільство грунтується не
на “чистому знанні”, а на знанні, що
виступає “основою діяльності” суб’єкта.
Філософ вважає, що XIX століття пере"
дусім є “століттям боротьби за вільний,
самобутній розвиток людського
суспільства і людини, як окремої особи"
стості”.[2.359] Проте головним не"
доліком соціологічної концепції Лесе"
вича було те, що філософ у людській
діяльності не розумів значення мораль"
но"етичних стосунків між людьми, а та"
кож не мав загального критерія для
об’єктивної оцінки вчинків, поведінки
осіб у суспільстві.

Однак потрібно сказати, що В.В. Ле"
севич мав репутацію ерудита у
філософії та соціології серед своїх су"
часників. У свій час він був, зі слів
відомого дослідника історії філософії
В.Ф. Асмуса “одним із самих уважних і
знаючих спостерігачів розвитку
суспільної думки і разом з тим знавцем
та переконаним прибічником пози"
тивізму” [1, т.1, С.251]. Мисленник зав"
жди на перший план ставить науку. Во"
на, на його думку, розглядає “соціальну
систему метою всієї роботи”. [2,360].
Kритерієм суспільного прогресу, роз"
витку “промисловості, мистецтва, мо"
ралі й політики” є рівень “розумової
діяльності і характер її спрямування”.
[Там же]

Лесевич здійснював великий вплив
на сучасників, на становлення
філософського світогляду Михайловсь"
кого, Грота, Оболенського, а також на
інших вітчизняних філософів"
емпіріокритиків та неокантіанців. Ви"
значний дослідник української
філософії Д.І.Чижевський у “Нарисах

історії філософії на Україні” високо
оцінював досягнення “критичного ре"
аліста” Лесевича в розділі “Філософія
на послугах наук”.[Див.:1,1]

По закінченню розгляду
філософських та соцілогічних поглядів
Лесевича потрібно зазначити, що
вітчизняний мисленник, котрий наро"
дився і довгий час жив й працював на
Полтавщині зробив чималий внесок у
розвиток наукової філософії та
соціологічної, педагогічної думки, що
ґрунтувалася на позитивістських мето"
дах пізнання.

Так розвиток філософського знання в
історичному контексті завжди пряму"
вав через складні процеси поєднання
основних підходів розуміння її предме"
та до певного органічно"цілісного ви"
гляду. В одні історичні часи предмет
філософії визначався як суто науко"
вий, причинно"детермінований набо"
ром окремих фактів (емпіризм), або ж
логіко"понятійним, апріорними схема"
ми (раціоналізм). В інші періоди
історичного розвитку, (або ж, навіть,
одночасно) філософія інтерпретува"
лась, як щось вище, змістовніше за по"
зитивну науку, тобто завжди існувало
нераціоналістичне пояснення її пред"
мета та основних проблем (логос Пла"
тона, романтизм Шелінга, ірраціо"
налізм Шопенгауера і K’єркергора,
“філософія серця” Юркевича, “ме"
тафізика всеєдності” В.С.Соловйова,
Флоренського, інтуїтивізм Бергсона і
Лоського). Проте збагачення філософії
і її  подальший розвиток як раз і
відбувається завдяки єдності проти"
лежних підходів до визначння її суті. В
цьому ми вбачаємо актуальність і не"
обхідність глибокого вивчення
філософської та соціологічної твор"
чості нашого земляка — Володимира
Вікторовича Лесевича. Його науково"
критичне розуміння філософського
знання має право на своє існування в
сьогоднішньому становдленні
філософського мислення, а також в по"
дальшій розробці основних цих ме"
тодів пізнання в майбутньому.

Філософська доробка Лесевича по"
винна бути відшукана, систематично
опрацьована, перекладена на ук"
раїнську мову і звичайно надрукована
у вигляді збірок його філософських та
соціологічних творів. Наукові праці ук"
раїнського філософа обов’язково знай"
дуть свого читача, дослідника і послу"
гують відродженню духовної культури
та філософського збагачення нашого
народу. 
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Мишель Тоззи (Лион, Франция) от�
мечает, что актуальность вопроса о ме�
тодах преподавания философии во
Франции связана, прежде всего с каче�
ственным и количественным изменени�
ем состава учащихся в выпускных клас�
сах средней школы (полное среднее об�
разование не является обязательным во
Франции; философию проходят только
в выпускных классах и сдают на выпу�
скных экзаменах, позволяющих полу�
чить степень бакалавра. Реф.). За по�
следние 20 лет количество учащихся
здесь удвоилось. Если в 1950 г. бакалав�
рами становились лишь около 5% моло�
дых людей соответствующего возраста,
то в 1992 г. — 50%. В истории препода�
вания философии произошел коренной
переворот: из предмета, преподававше�
гося узкому элитарному кругу — соци�
ально отобранному меньшинству — она
превратилась в предмет массового обу�
чения. Те, кто еще недавно не имел дос�
тупа на эту ступень образования, по сте�
пени владения языком и культурой про�
должают быть достаточно далеки от по�
нимания традиционного философского
дискурса. Не значит ли это, что филосо�
фия должна преподаваться теперь как�
то по�иному?

Мнения специалистов в области обра�
зования разделились. Одни считают,
что философия сама по себе является
дидактикой в силу особенностей содер�
жащегося в ней способа мышления, ее
способности стимулировать развитие
духовной свободы; философия не нуж�
дается ни в какой помощи извне, кото�
рая могла бы лишь исказить специфику
ее учения. Другие полагают создание
подобной дидактики совершенно необ�
ходимым. Гипотеза автора статьи со�
стоит в том, что в преподавании фило�
софии взаимодействие чисто философ�
ского и педагогического подходов мо�
жет быть весьма плодотворным.

Не существует ни тождества, ни изо�
морфизма между философией как ис�
следовательской дисциплиной и фило�
софией как школьным предметом.
Именно в пространстве этого разрыва
должна развиваться дидактика, т.е.
рефлексия над необходимыми после�
дующими эвеньями между собственно
философией и преподаванием филосо�
фии. Философская дидактика — это
усилия по прояснению конкретных ус�
ловий раэвития философского мышле�
ния, или способности к “философство�

ванию”, в рамках школьного обучения
[с. 20�21].

С дидактической точки зрения, фило�
софствование может быть разложено,
считает автор, на три одновременно и
специфические, и взаимосвязанные ин�
теллектуальные операции: концептуа

лизацию, проблематизацию и аргу

ментацию.

Kонцептуализация понятий может
осуществляться через:

1) формирование имплицитного
смысла с помощью обраэов, символов,
аллегорий, мифов и т.п., коннотативно
связанных с этими понятиями;

2) объяснение их языкового смысла
(через значения тех слов, которые экс�
плицируют эти понятия);

3) выражение и обсуждение спонтан�
ных представлений об этих понятиях,
имеющихся у учеников, сравнение этих
представлений в учеников и препода�
вателя, у великих авторов (критика
мнений);

4) определение атрибутов понятий
(предикативный подход аристотелев�
ского типа);

5) экстенсивное исследование спо�
собности этих понятий к схватыванию,
постижению реальности череэ полисе�
мию областей их применения.

Проблематизация вопроса или поня

тия означает:

1) подвергаются сомнению очевидно�
сти, концепции;

2) поиск подлежащих этим вопросам
философских проблем;

3) формулирование этих проблем в
открытой, альтернативной форме (не�
обязательно противоречивой);

4) разнообразное исследование воз�
можных ответов.

Аргументация некоторого тезиса
подразумевает:

1) приведение доводов, способных
быть универсально убедительными;

2) взаимную согласованность, связ�
ность доводов;

3) иерархизацию доводов.
Необходимо также учитывать, что фи�

лософские понятия и вопросы должны
рассматриваться в максимальном коли�
честве своих измерений — эпистемоло�
гическом, этическом, метафизическом и
др.

Реферат 
статті М.Тоззі

(TOZZI M. Contribution
a l’elaboration d’une

didactique de l’appren
tissage du philosopher

// Rev.fr.de pedagogie.
— P., 1993. — №103.

— P. 1931).
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Kаковы предпосылки предлагаемого
дидактического подхода? Это ориента�
ция на то, чему реально научился уче�
ник, а не на то, что преподано учителем.
Обучение не столько философии, сколь�
ко “философствованию”. Обучение, ста�
вящее своей целью инициацию, а не со�
вершенствование или специализацию.
Главное — вовлечь учеников в философ�
скую активность. Учитель обращается к
ученикам как к классу и к каждому в от�
дельности, к общему в них и к своеоб�
разному, к их чистому пониманию и к их
интуиции.

Предлагаемый подход обеспечивает
легитимность преподавания филосо�
фии; как философ учитель обеспечива�
ет гуманитарное развитие учащихся,
формируя их рациональное мышление;
как функционер демократического го�
сударства, он тренирует учеников, по�
могая им быть “проницательными гра�
жданами критической Республики” [с.
23].

Таким образом, основной треуголь�
ник дидактики философствования —
это концептуализация (раскрытие оп�
ределения понятия), проблематизация
(показывает стоящий за ним вопрос
или проблему) и аргументация (возво�
дит леса, на которых покоится убежде�
ние). В акте философствования они
взаимосвязаны, поэтому в учебной ра�
боте они могут одновременно использо�
ваться для решения сложных задач —
при написании сочинений, чтении фи�
лософских текстов.

Обучение философствованию способ�
ствует и приобретению учениками оп�
ределенных этических навыков: умение
слушать другого, уважение к слову,
владение своими импульсами. Причем
все эти навыки оказываются связаны
именно с обучением правильному мыш�
лению. Речь не идет о том, чтобы учить
какой�то мудрой жизни или борьбе за
правое дело. Подобная ситуация вполне
законна и закономерна, так как в запад�
ной традиции существует разрыв меж�
ду мышлением и действием, и, самое
главное, институционализация светско�
го нейтралитета (в виде государствен�
ной школы), когда, если и призывается
необходимость специальным образом
социализировать ребенка, чтобы сде�
лать возможной его интеграцию в демо�
кратию, считается необходимым в то же
самое время сохранить индивидуаль�
ную свободу личностного выбора уче�
ника.

Философы учат не столько тому, что

надо думать, сколько тому, как нужно
думать, т.е. не столько содержанию,
сколько методу мышления. Отноше�
ния с миром, с другими, с самим собой,
бытие, ценность, смысл — каждый фи�
лософ говорит обо всем этом своим
языком, но во всех случаях речь идет о
фундаментальных вопросах человече�
ского существования. Столкновение с
этими вопросами, затрагивающими ка�
ждого человека, рождает желание фи�
лософствовать. Kонечно, в самом дви�
жении рефлексии невозможно отде�
лить форму от содержания мысли.
Kонцептуализируется всегда то или
иное понятие, проблематизируется тот
или иной вопросы, аргументируется
тот или иной тезис. Но суть дела имен�
но в том, что, какими бы ни были эти
понятия или вопросы, философское
требование концептуализации, пробле�
матизации и аргументации остается
главной опорой действующей рефлек�
сии. Необходимо, следовательно, про�
яснить это требование в терминах ком�
пентентности, навыков и умений и та�
ким образом дать ученику опору для
осуществления его попыток.

Чтобы ученик начал думать, учителю
недостаточно высказать в классе неко�
торую мысль. Даже умение самого пре�
подавателя философствовать не всегда
достаточно, чтобы научить философст�
вовать других. Поэтому изучение педа�
гогических и дидактических сторон яв�
ляется чрезвычайно важным.

“Сможет ли философия “демократи

зироваться?” — возвращается в заклю�
чение автор к своему первоначальному
вопросу. “Право на философию” (в де�
мократической республике), которой го�
сударственная школа отводит место в
массовых программах обучения, очерчи�
вает возможный горизонт демософии
(ясно виден путь, пройденный со времен
Платона) и постулирует в качестве регу�
лирующей идеи “всеобщую философ

скую обучаемость”. Но будут ли дейст�
вительно найдены средства не только
формального, но и реального осуществ�
ления этого права? Сможет ли Франция
показать Европе пример массового обу�
чения философии? Один иэ ответов со�
стоит в поисках новой фигуры, уже су�
ществующей в других науках, — дидак�
тика�философа. 

Л.П.Мордвинцева. 

“Философские науки”. Реферативный
журнал ИНИОН РАН, 1994, №3.
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Геракліт Ефеський �
один з найславетніших

давньогрецьких
філософів. Вивченню

його творчої спадщини
присвячено цю книгу,

що вміщує
давньогрецький текст
вцілілих фрагментів
твору “Про природу”

та їхній коментований
переклад українською

мовою, який в повному
обсягу в Україні

здійснено вперше.

Книга розрахована на
викладачів історії

філософії, студентів
гуманітарних

спеціальностей та всіх,
хто цікавиться

давньогрецькою
філософією.

Буде корисною і для
учнів навчальних

закладів нового типу.

Довідка



Під час роботи з учнями використовуються уривки з праць
видатних істориків, їх портрети, ксерокопії документів про
життя і творчість вчених. З метою закріплення одержаних
знань проводяться контрольні опитування, тестування, ко�
жен урок неодмінно завершується невеликою співбесідою по
темі заняття.

Формування національної самосвідомості шляхом визна�
чення власної ролі в державі і вироблення державного мис�
лення і світосприймання — мета предмету “Основи дипло�
матії” у загальноосвітній національній школі №11 м. Полтави
з ліцейними класами, який розрахований для учнів 1О�11
класів.

Його автором є вчитель історії О.П.Вусатий. Kурс розрахо�
ваний на учнів юнацького віку, розкриває сутність стосунків
між людьми, відносин між державами. Знаходить жвавий
відгук розгляд питань, пов’язаних з мотивами вибору про�
фесії, визначенням покликання.

Kорисним для молоді є вироблення вміння працювати з до�
кументами, адже приклад відомих дипломатів свідчить про
те, що це люди надзвичайно пунктуальні, охайні, відповідаль�
ні.

Вивчення структури дипломатичних служб дає змогу на�
близити учнів до питань державотворення, міжнародних
відносин, що сприяє поглибленню усвідомлення
національних цінностей.

На це спрямовані завдання курсу, якими є: робота над по�
няттями курсу (дипломатія, дипломатичні структури, полі�
тичний документ, політичний портрет, риторика, модель по�
ведінки, суспільна позиція тощо); ознайомлення учнів з
історією міжнародних відносин України від стародавніх часів
до сучасності; аналіз ролі особистості, значення якостей її ха�
рактеру для державної справи; формування чутливості до
слова, культури людини, важливості патріотичних почуттів.

Враховуючи новий підхід до вивчення історії, спецкурс
“Історія в особах” для учнів 1О класів, який розробила вчи�
телька гімназії Л.В.Полобок м. Kомсомольська, тісно
пов’язаний з особистістю людини.

Персоніфікація історії України розширює кругозір учнів,
дає можливість більш досконало усвідомити обстановку, в
якій працювала дана особа.

Завдання курсу:
— крім засвоєння знань, домогтися застосувати їх на практиці;
— висловлювати свою власну думку на основі суперечивих

джерел;
— розглядати і характеризувати суспільні явища у розвитку

і в конкретних історичних явищах.
Спецкурс “Політологія”, який викладається у ряді шкіл но�

вого типу (школах�ліцеях №28, 3О м. Полтави, гімназії м.
Kомсомольська) розрахований на учнів, які орієнтуються на
професію, пов’язану з такими науками, як історія, право,
політологія, соціологія. Мета — навчити учня орієнтуватися
в політичних процесах, розуміти взаємозв’язок політичної
теорії та політичної практики, підвищувати загальнокультур�
ний та гуманітарний рівень учнів. У курсі вивчаються теми
“Основні етапи розвитку політичної думки”, “Держава в
політичній системі” та інші. Kурс передбачає практичні за�
няття з окремих питань з метою закріплення теоретичних
знань, формування політичної культури особистості.

ФІЛОСОФІЯ І РЕЛІГІЯ
Інтерес в учнів викликає спецкурс “Історія релігії”, який

викладається у навчально�виховних комплексах №31, 32,
школі�ліцеї №3О м. Полтави, гімназії м. Kомсомольська,
Вовчицькій школі�ліцеї Лубенського району та інших закла�
дах.

Kурс “Історія світової релігії” у школі�ліцеї №3О м. Полта�
ви, який введений для учнів хужожньо�культурного профі�
лю, викладається вчителем В.Ф.Шостаковим з 1995 року.

У педагогічних колективах нашої області накопичується
досвід впровадження до змісту шкільної освіти філософських
дисциплін. Цей процес поки що суперечливий, болісний, бо
це перші кроки потягу вчителів, наших школярів до
філософії та філософського мислення.

Відомі спроби викладання філософії для дітей показують,
що тренування мислення в процесі її вивчення є необхідною
передумовою навчання всіх інших предметів. Тому станов�
лення філософського мислення дитини є актуальною потре�
бою сучасної освіти.

Філософія, як правило, в закладах нового типу Полтавщи�
ни введена не як самостійна дисципліна, а включається у вик�
ладання спеціальних предметів, спецкурсів, курсів за вибо�
ром.

Викладання у навчально�виховних закладах нового типу
філософських предметів, спецкурсів, курсів за вибором, фа�
культативних та індивідуальних занять, переслідують дві
фундаментальні цілі освіти — формування цілісного
світогляду і розвитку здібності самостійного творчого мис�
лення школярів.

Викладачами вузів та вчителями розробляються програми,
посібники, методичні розробки, збірники та інші науково�ме�
тодичні матеріали, які сприяють розвитку філософського
мислення у школярів.

У гімназії м. Kомсомольська вчителем Н.А.Тягай розробле�
ний авторський спецкурс “Історія філософії” та методичний
посібник до нього для учнів старших класів гуманітарного
профілю.

Він є підготовчим курсом до предмету “Людина і світ”. Учні
гімназії отримують перші уявлення про науку філософію, ко�
ло питань, які вона розглядає. Окремі теми курсу знайомлять
учнів з старокитайською, староіндійською та античною
філософією, філософією епохи “Відродження нового часу,” з
історією української філософії.

Аналогічний спецкурс декілька років читається для
ліцеїстів школи�ліцею №2 м. Гребінки вчителем
Т.В.Kуліковою. Завдяки цьому спецкурсу гімназисти та
ліцеїсти цих закладів шукають відповіді на такі складні пи�
тання, як: Що таке буття? Що таке суспільство? Що таке лю�
дина? Що таке природа і дух, свідомість?

Цей спецкурс сприяє підвищенню гуманітарної підготовки
учнів, які є активними учасниками олімпіад, науково�прак�
тичних конференцій учнівських робіт.

Серед першого випуску ліцейного класу школи�ліцею №2
м. Гребінки із 15 випускників 4 ліцеїсти вступили на філо�
софський факультет до Kиївського державного університету
та два на філологічний факультет до цього вузу та Харків�
ського університету.

ФІЛОСОФІЯ ЯK ОСНОВА ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ
Формування історичного мислення учнів є одним із стра�

тегічних завдань становлення національної самосвідомості як
важливого елементу духовності людини.

У навчально�виховному комплексі №32 м. Полтави ось уже
третій рік викладається спецкурс “Видатні історики Ук�
раїни”, який дає учням елементи філософського бачення
історії України протягом віків.

Спецкурс читається за розробленою і затвердженою на
спільному засіданні вчителів історії та викладачів кафедри
спеціальних історичних дисциплін і географії Полтавського
державного педагогічного інституту програмою.

Він хронологічно охоплює час від зародження українського
літопису в Kиївській Русі до сьогодення. Прослухавши курс,
учні одержують уявлення про минуле і сучасний стан
історичної науки в нашій країні.

Не переобтяжуючи слухачів складними термінами, викла�
дач прагне донести до них ті провідні ідеї та положення, що
становили серцевину історії України як науки.
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ПОТЯГ ДО ФІЛОСОФІЇ В ШKОЛАХ ПОЛТАВЩИНИ

Н.В. Настенко



Основною метою його є: підвищення пізнавальної актив�
ності учнів, розвиток логічного мислення, філософського
сприйняття світу, формування гуманістичних принципів.

Перший розділ спецкурсу присвячений теоретичним пи�
танням. Учні одержують знання про сутність релігії як однієї
із форм свідомості, Сюди входять теми “Людина і реальний
світ”, “Релігія і соціум”, “Походження релігії”, “Надприродні
явища. Феномен дива. Прикмети. Гіпноз. Проблеми смерті”.
Oбряди, ритуали, звичаї, міфологія докласового і ранньокла�
сового суспільства викликають неабиякий інтерес школярів.

Kурс має об’ємний інформаційно�пізнавальний матеріал і
діти охоче читають додаткову літературу, пишуть реферати.
Однією із улюблених форм завдань є ілюстрування персо�
нажів міфологічних розповідей (особливо Стародавнього
Єгипту, Греції), народних вірувань (духів, русалок) і епізодів
найбільш відомих повір’їв. Зацікавлюють учнів теми “Обря�
ди”, “Магія”, “Чаклування”. Вивчення багатьох тем значно
розширює кругозір дітей, сприяє кращій адаптації в будь�
якому іншому історичному матеріалі.

Фактаж, хронологія, історичні персонажі — все це повто�
рюється уже в знайомих учням подіях. Доказом цього є такий
елемент занять, як “історичний перехрест”, коли школярі шу�
кають аналогічні епізоди серед вивченого матеріалу, визнача�
ють, в якій історичний період могли розвиватись певні
релігійні зрушення. Наприклад, “Християнізація культів.
Релігійні реформи фараона Ехнатона. Взаємодія іудаїзма і
раннього християнства”.

Взаємовідносини релігії і культури також цікавлять учнів.
Відкриття релігійних сюжетів у музичних, літературних, жи�
вописних жанрах спонукають дітей глибше пізнавати історію
цих сюжетів, героїв, їх долю.

Розпочинаючи вивчення світових релігій, передбачається
ознайомлення із змістом священних релігійних книг, які
ввійшли у світову культуру: Біблії, Kорана, Бхакгавват�Гіти.

ФІЛОСОФІЯ ЯK ОСНОВА 
ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Перший крок до відродження — повернення до рідної мови,
історії свого народу, культури. Великий інтерес викликають у
учнів спецкурси та курси за вибором, присвячені цим пробле�
мам.

Так, курс “Історія культури” викладається у навчально�ви�
ховних комплексах №32 м. Полтави, Новосанжарського, Kо�
беляцького районів, Вовчицькій школі�ліцеї Лубенського
району, школі�гімназії №9, школі�ліцеї №3О м. Полтави та
інших школах області.

У Kременчуцькій школі�гімназії №5 ім. Т.Г.Шевченка вже
третій рік вивчається курс історії рідного краю з 3 класу. Роз�
робляючи його програму вчителі виходили з того, що діти
цього віку відчувають світ через своє оточення: cвою сім’ю,
рід, село, місто.

Досвід викладання спецкурсу свідчить про доцільність оз�
найомлення учнів з історією краю з початкової школи, особ�
ливо якщо заклад має гуманітарний ухил і подальше поглиб�
лене вивчення історії.

Значну зацікавленість вчителів на обласних ярмарках пед�
технологій викликали роботи закладів нового типу м. Kомсо�
мольська, а саме програма та методичний посібник з курсу за
вибором для учнів 7 класу “Витоки духовності” (Л.І.Kрику�
нова, гімназія) та програма курсу “Рідна мова моя калинова”
для учнів 3 — 7 класів (Л.І.Дудчак, ліцей).

Матеріал курсу “Витоки духовності” розрахований на учнів
профільних гуманітарних класів гімназій, ліцеїв, а також мо�
же бути використаний в роботі, зокрема в позакласній, з уч�
нями загальноосвітніх шкіл.

Головне завдання курсу — відроджувати свідомість і еко�
логію душі, правильне розуміння народної культури, мо�
ральні якості особистості школярів.

Оволодіваючи знаннями курсу “Рідна мова моя калинова”,
учні поступово приходять до висновку: кожна нація повинна
мати свою мову, плекати її, берегти, щоб вона ніколи не була
знищена.

ФІЛОСОФІЯ ЯK ШЛЯХ 
ДО ОРАТОРСЬKОГО МИСТЕЦТВА

Дві навчальні дисципліни — література і мова — об’єктивно
не в змозі забезпечити таку мовну підготовку випускників
шкіл, яка б озброїла їх знаннями і навичками активного мов�
ного вираження та впливу. Саме такий новий у школі пред�
мет як риторика повинен зайняти особливе місце в системі
дисциплін, що вивчаються в школі. Оскільки висока культу�
ра слова зумовлює відповідний рівень мислення, і, навпаки,
висока культура слова і мислення обумовлює культуру
діяння, то ігнорування будь�яких з цих чинників (слово�дум�
ка�дія) у процесі навчання і виховання людини є помилкою.

У ряді шкіл нового типу м. Полтави №9, 3О, 31, 33, 37,
гімназії м. Kомсомольська риторика введена як навчальний
предмет.

Риторика — древня і віковічна наука красномовлення, на
українському грунті зароджена ще в часи Kиївської Русі, роз�
вивалася і проростала в братських школах, Kиєво�Пе�
черській академії.

Актуальність введення курсу риторики до середньої школи
зумовлена дефіцитом ораторської культури, недостатнім
рівнем розробки проблем риторики в Україні, яка зазнала ве�
ликих духовно�інтелектуальних втрат протягом нелегкого
шляху до незалежності держави.

Вивчаючи курс “Риторика” ( гімназія №33 м. Полтави),
учні знайомляться з основними прийомами проведення дис�
кусії, виробляють навички та вміння усного публічного вис�
тупу. Kрім того, вони одержують відомості про логічну побу�
дову мови, ознайомлюються з основними логічними закона�
ми, вчаться точно і виразно будувати свою мову.

Вчитель гімназії м. Kомсомольська Голубенко В.Г. при вив�
ченні цього курсу серйозну увагу приділяє якості дикції
учнів. З цією метою вчитель дає ряд тренувальних вправ, які
допомогають сформувати навички дихання читця в залеж�
ності від змістовного та емоційного завдання.

ФІЛОСОФІЯ ЯK ОСНОВА ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Посібники “Цікава логіка”, “Математика — це цікаво”

(Л.Ф.Харитонова), “А�ну, спробуй” (Л.О.Федорович), які
розробили вчителі школи�гімназії №9 м. Полтави, сприяють
вихованню інтересу учнів до математики, розвитку логічного
мислення.

Розроблені курси за вибором у 6 класах “Розв’язування
логічних задач” (Н.Ф.Момон, гімназія м. Kомсомольська),
програма “Логіка” (З.М. Селіна, школа�ліцей №3О м. Полта�
ви) та конспекти уроків до неї для 8�9 класів математичного
профілю, програми з математики для учнів 6 класу та для по�
глибленого вивчення біології для учнів 8 класу (Л.Д.Семе�
нов, А.М. Бочкарьова, школа�гімназія № 21 м. Полтави),
“Прикладна математика” (О.В.Бобрищев) для учнів 1О класу
ліцею №1 м. Полтави, “Основи економічних знань” для учнів
авторської школи №37 м. Полтави (Ю.М. Лелюк), “Тестові
завдання з географії для учнів 8�9 класів”, “Опорні конспекти
з фізики” (Т.М. Черкащенко, Т.Я.Педик, Диканська школа�
ліцей), “Збірник задач для поглибленого вивчення фізики.
Розділ механіка.” (О.О.Волковий, ліцей м. Kомсомольська)
та інші авторські науково�методичні матеріали викликають
інтерес у школярів до питань філософії, розвивають спосте�
режливість, потребу у вивченні математики, біології, хімії,
фізики, географії, виховують у них прагнення до пошукової
роботи.

При наявності уміння творчо осмислювати будь�яке знан�
ня, витримувати напругу розумового протиріччя, сучасній
людині не страшний нескіченний потік інформації.

Ефективний шлях у формуванні мислення, як мені здаєть�
ся, полягає в тому, щоб максимально стимулювати не репро�
дуктивну розумову діяльність учнів, а саме пошукову, творчу.

Отже, філософія, як бачимо з наведених прикладів, посту�
пово входить до змісту освіти закладів нового типу на Пол�
тавщині.

Є рух вперед, але є і проблеми, які заважають швидше та
ефективніше впроваджувати філософію до загальноосвітніх
середніх навчально�виховних закладів, це перш за все відсут�
ність методичного забезпечення (програм, літератури, підго�
товки кваліфікованих кадрів). 
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вание. Помимо культурологических мотивов,
этот интерес диктуется потребностями совре�
менной цивилизации, переходом на качественно
новую ступень информационного общества, но�
вой ролью знания в производстве всех видов че�
ловеческой деятельности. Очевидно, что в усло�
виях стремительно растущего массива знаний
образование должно сместить акценты с усвое�
ния информации на воспитание творчески мыс�
лящей личности, быстро реагирующей на пере�
мены, находящей нетрадиционные решения.

Педагоги и раньше искали способы, позво�
ляющие эффективнее задействовать творческий
потенциал человека. Kогда�то их надежды воз�
лагались на математику, затем на латынь, в по�
следнее время на компьютерное обучение. Все
эти предметы, конечно, полезны, являются хо�
рошим тренингом, но они не расковывают интел�
лект человека, не делают его пластичным. Обра�
щение педагогов к философии связано с тем, что
ее предметный характер, чувствительность к па�
радоксам, дилеммам, антиномиям, допущение
поливариантных выводов, построение логически
возможных миров, ценностная нагруженность,
т.е. как раз те качества, которые часто были
объектом критики со стороны ученых, гордя�
щихся “точностью” своих наук, сейчас воспри�
нимаются как, может быть, наиболее адекватные
для воспитания мышления, открытого для реше�
ния задач разного типа.

Идея о введении философии в школьное обра�
зование ныне практически не оспаривается, спо�
ры ведутся по поводу концепции и технологии
такого образования. Сегодня уже существует
множество концепций и технологий. (С одной из
них — ориентирующейся на теософию, Воль�
дорфской, некоторые наши педагоги в какой�то
мере уже знакомы). Несколько огрубляя ситуа�
цию, можно выделить два подхода. Первый, ус�
ловно назовем его культурно�информационным,
давно практикуется во многих лицеях и гимнази�
ях европейских стран и ориентирован на изуче�
ние учащимися истории, философии, культуры,
языка и текстов профессиональной философии
(принятый в нашей стране тип образования тя�
готеет именно к такому подходу). Второй под�
ход, назовем его деятельностно�проблемным,
предлагает знакомство учащихся с философией
не извне, а изнутри. Оба эти подхода существу�
ют и в образовании для взрослых.

На проходившем недавно Международном
конгрессе профессоров философии (Люцерн,
Швейцария, ноябрь 1991 г.). профессор Пол
Kолдуэлл из Манчестерского политехнического
института применил для фиксации этих подхо�
дов метафору “обучение танго”. Для того чтобы
научиться этому танцу, можно, например, пойти
на лекцию по истории танго. Но вряд ли можно
ожидать, что результатом будет умение танце�
вать. Можно поступить по�другому — учитель,
танцуя с учеником, показывает, как надо танце�
вать, обучает его правилам танца, корректирует
движения, с тем чтобы раскрыть суть танца.
Подобно этому и история философии никогда не
научит человека философствовать, пока он сам
не научится решать хотя бы самые элементарные

Почему завтра не становится сегодня? Kуда
утекает время? Где я был, когда не было папы и
мамы? Kуда ушла бабушка, которая умерла?
Почему люди бывают хорошие и плохие? Поче�
му мы едим кур и коров, ведь они не трогают
людей? А что было, если бы я стал машиной?
Вопросы такого рода, по существу философско�
метафизические вопросы о природе времени, су�
ществовании, отношении человека и природы,
самотождественности, добре и зле и т.д., как из
рога изобилия обрушиваются на родителей, как
только ребенок овладевает речью и начинает
осознавать себя и окружающий мир. Взрослые
как умеют отвечают на них, а устав, либо отде�
лываются шутками, либо отмахиваются и раз�
дражаются. Постепенно дети приучаются стес�
няться своих “наивных” вопросов, оценивать их
как “несерьезные: и глупые” и оставлять при се�
бе. У них вырабатывается своего рода иммунитет
на “конечное” и бытийственное. А вместе с этим
гасится любопытство, ставятся границы неуем�
ной исследовательской энергии.

Философы давно говорили о том, что ребенку
в его интеллектуальном поиске необходима по�
мощь, что общество и образование поступают
неразумно, не допуская детей к богатству, нако�
пленному в профессиональной философии. Они
отмечали сходство детских вопросов с наивным
вопрошанием греческой философии (из которого
возникли наука и культура). Гегель, например,
имевший опыт преподавания в гимназии, совето�
вал начинать изучение философии в юношеском
возрасте, когда легче перевести спонтанную
рефлексию в саморефлексию. По этому вопросу
им написана докладная записка в Kоролевский
департамент по делам религии, образования и
медицины, на которую, правда, не последовала
реакция (“О преподавании философии в гимна�
зии”. 1822).

Попытки ввести элементы философии, чаще
всего логики и психологии в школьное образова�
ние, в нашей стране предпринимались и в конце
ХІХ и ХХ вв. После войны Сталин, движимый
ностальгическими воспоминаниями, разрешил
ввести логику в качестве школьного предмета.
Вскоре из�за отсутствия специалистов этот пред�
мет был изъят из программы. Уже на нашей па�
мяти под вывеской необходимости приобщения
школьников к философии, на деле же идеологи�
ческой обработки их умов, в старшие классы был
введен предмет “Обществоведение” и написан
учебник. Этот учебник, составленный из декла�
ративных, бездоказательных положений, рассчи�
танных на заучивание, а не на осмысливание,
скорее отвращал детей от философии, нежели
привлекал к ней: он сыграл немаловажную роль в
создании у людей негативного образа философии.
Философы�профессисналы как могли пытались
познакомить детей с интеллектуально�рацио�
нальным потенциалом философии. Я имею в виду
прежде всего издание популярных книг по логи�
ке, увлекательных с множеством остроумыых на�
ходок (см., например, книгу по логике А.А.Иви�
на).

В последнее время на Западе отмечают повы�
шенный интерес педагогов к идее более интен�
сивного введения философии в школьное образо�
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У детей, прошедших
философские классы по

этой методике, как
показывает

тестирование,
способности к

математическому
мышлению выше на

36%, чем в классах, где
философия не

преподается, а успехи в
литературе — на 66%

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Н.С. Юлина

Вопросы философии, 1993, № 9.

Передусім вибачаємося
перед читачем, що
подаємо статтю 
Н.С. Юліної мовою
оригіналу. Взагалі�то
сьогодні не дивина, коли
друкують журнали,
збірки науково�
методичних праць,
уживаючи водночас
українську, російську та
англійську мови.
На жаль, обсяг журналу
не дозволяє вмістити
цікаві статті 
М. Ліпмана “Обучение с
целью уменьшения
насилия и развития
миролюбия”, 
Н.С. Юліної “О
педагогической методике
обучения миролюбию 
М. Липмана” (“Вопросы
философии”, 1995, №2)
та М.В. Кларіна
“Философия и ребенок:
анализ детского
философствования”
(“Вопросы философии”,
1986, №11), що в своїй
сукупності утворюють
повне уявлення про одну з
педагогічних технологій
викладання філософії у
школі.
До речі, видавництво
“Современный учебник”
(м. Єкатеринбург)
розпочало видання книг
для учнів та
інструкційних матеріалів
для учителів і батьків за
програмою
американського
професора Метью
Ліпмана.
Якщо читача зацікавлять
ці матеріали, просимо
звертатися до редакції.



проблемы.
Сейчас мы, кажется, усвоили, что выбор концепции еще полде�

ла. Главное состоит в “know how”. С моей точки зрения, на сего�
дняшний день наиболее разработанной в деталях, цельной, экспе�
риментально апробированной является технология передачи фило�
софского знания детям, предложенная профессором Метью Лип�
маном и его сотрудниками из Института по развитию философии
для детей при Монтклар колледже (США).

Kурс “Философия для детей” создавался на протяжении дли�
тельного времени, примерно 20 лет, в его обсуждении и проверке
участвовали педагоги и детские психологи. Путем проб и ошибок
корректировались конструкции, разрабатывались различные сис�
темы тестирования. Kурс имеет сейчас весь необходимый блок ма�
териалов — теоретические работы, дидактические пособия для
учителей, тексты для детей. Издается специальный журнал
“Мышление”, в котором философы и педагоги различных стран
обсуждают теоретические вопросы и обмениваются опытом.

В настоящее время курс успешно реализуется во многих школах
США (хотя далеко не во всех). Он обсуждался и эксперимен�
тально обкатывался в самых различных культурных регионах мира
— Азии, Африки, Латинской Америки, более чем в 20 странах
созданы национальные “Центры “Философии для детей”, зани�
мающиеся культурной адаптацией и внедрением этого курса в
школьное образование; материалы курса переведены на 15 языков.
Не надо думать, что все идет гладко, во многих странах это нов�
шество встречает сильное сопротивление со стороны традицион�
ной системы образования.

Секрет в целом позитивного восприятия курса в странах с весь�
ма культурными традициями и системами образования объясняет�
ся несколькими вещами, но прежде всего его практической эффек�
тивностью. У детей, прошедших философские классы по этой ме�
тодике, как показывает тестирование, способности к математиче�
скому мышлению выше на 36%, чем в классах, где философия не
преподается, а успехи в литературе — на 66%. Есть корреляция
между философской подготовкой в школе и подготовкой студен�
тов в колледжах и университетах. Педагогов многих стран привле�
кает и то обстоятельство, что философия, представленная в курсе,
не сопряжена с какой�либо доктриной или какими�либо “измами”.
Это — “философия как таковая”, которая формировалась в рам�
ках традиции, идущей от Сократа, Платона, Аристотеля, Декар�
та, Kанта, Милля, Дьюи, Рассела, Витгенштейна. В ней есть, ко�
нечно, “измы”, но они относятся к общечеловеческим культурным
ценностям, это — рщионализм, гуманизм, демократизм. И, что
также очень важно, курс открыт для критики, совершенствования,
адаптации в различных социокультурных контекстах.

Главной теоретической посылкой, скрепляющей конструкции
всей технологии курса, является посылка об опоре на естественные
склонности детей, на их максимальное использование (М.Липман,
отталкиваясь от ряда идей Ж.Пиаже и Л.С. Выготского, сущест�
венно корректирует их в свете накопленной практики). Философ�
ские уроки ни в коем случае не должны быть искусственной нова�
цией, навязываемой детям в силу ее полезности. Они должны
опираться на такие человеческие чувства, как любознательность,
удивление, потребность осваивать мир в игровой манере и полу�
чать удовольствие от игры, последнее очень важно. Интеллекту�
альная игра выполняет функции постижения мира в том случае,
если в ней задействованы положительные эмоции, ими может
быть целая гамма когнитивных чувств — воображение, радость от
загадывания и отгадывания загадок, участие в приключении идей,
удовольствие от обнаружения истины и т.д. Иначе говоря, фило�
софия может стать для интеллекта тем, чем спортивная игра для
развития мускульно�двигательной системы.

Известно, что интеллект человека способен развиваться в тече�
ние сравнительно короткого периода его жизни — с 4 до 6�7 лет.
Ученые полагают, что примерно 70�80% способностей человека
даны ему от природы и только 20�ЗО% — от обучения в социу�
ме. М.Липман утверждает, что, если не упустить момент и ввести
в обучение характерные для философии инструменты, порог био�
логической заданности интеллекта может быть снижен. Сейчас
уроки философии вводятся с первых классов школы для детей б�
7�летнего возраста, ведется работа по созданию специального
курса для детских садов. Последующее обучение подпитывает лю�
бознательность и формирует исследовательские навыки, с тем
чтобы к окончанию школы, к 17 годам, учащийся овладел основ�
ными формами рассуждения о мышлении, языке, логике, природе,
этике и т.д.

Принципиальная установка разработчиков курса состоит в том,
чтобы учить детей философствовать, а не философии; философия
не предмет исследования, а инструмент размышления о мире и
ориентация в нем. Установка на тесную связь философии с прак�
тикой, на ее возможную полезность в обыденной жизни предпо�
лагает существенно иную по сравнению с традиционной парадиг�
му обучения. Упор делается не на пассивное заучивание информа�
ции, подразумевающее прежде всего работу памяти, а на активное
“делание” философии, требующее творческого усилия интеллекта,
на решение проблем, так или иначе релевантных жизненным си�
туациям, интересам ученика.

Сдвиг с пассивного запоминания материала на активно�творче�
ское отношение к нему сопряжен с изменением дидактической
значимости философских дисциплин. Например, представление о
дисциплинарной градации философии на метафизику, зпистемоло�
гию, этику не несет для ребенка большой смысловой нагрузки, для
него это просто слова. Однако решая конкретные проблемы, он
выделяет ракурсы и специфические для различных философских
дисциплин типы рассуждения. То же самое относится и к истории
философии. Знание об интеллектуальных подвигах мудрецов про�
шлого и их спорах между собой для детей — “материал к сведе�
нию”. Обсуждая же на уроке, например, вопрос о различии “вос�
приятия” и “знания”, они, не подозревая, могут заново изобретать
аргументы Юма, Декарта, Локка, сталкивать их между собой,
обнаруживать их сильные и слабые стороны. При таком подходе
преодолевается авторитарность философского наследия, давление
авторитетов, создается пространство для свободы поиска.

Если школьники не читают философских текстов, не изучают
каноны, не слушают объяснений учителя, откуда же они черпают
информацию? Оказывается, что таких источников на самом деле
много. Это прежде всего смысловое поле языка, в которое встрое�
но философское содержание — логические правила, представле�
ние об общем и особенном, тождестве и различии, слове и значе�
нии т.д. Это — культура, в которую погружен человек. Наконец,
это — содержание других школьных дисциплин. Но этого, конеч�
но, недостаточно. Нужна специальная технология, которая ор*
ганизовывала бы эту информацию, придавала бы ей система*
тически философскую форму. Одну из центральных ролей в ней
должен играть текст.

Отказавшись от идеи учебника по философии, М. Липман иа�
писал (будучи и философом, и детским писателем) семь философ�
ски нагруженных повестей для детей ранного возраста — “Элфи”,
“Kио и Гус”, “Лизи”, “Пикси” и другие. В художественно увлека�
тельной,’серьезной и шутливой форме в них рассказывается о по�
хождениях, в которых дети “натыкаются” на философские вопро�
сы, задумываются, обсуждают со сверстниками, родителями, учи�
телями. И в дидактическом и в психологическом отношении очень
важно, что все эти повести названы именами главных героев, раз�
ных по характеру, но имеющих одну общую черту — любознатель�
ность, некое “чувство философского”. Философское содержание,
заложенное в повестях, как бы персонифицируется, возникает пе�
ред мысленным взором, прикованным к конкретным поступкам ге�
роев и конкретной ситуации (в школах дети часто называют уроки
не предметно, т.е. “философия”, а по именам главных героев).
Текст явно провокативен, читатель все время вовлекается в спор,
приглашается подумать: “А как бы я сказал, окажись я на месте
Элфи” и т.д.

Второй блок технологии связан с изменением смысла классного
урока, превращением его в “сократическую беседу”. Вместо фор�
мального деления на “объяснения” учителя и “ответы” ученика, а
также вместо выставляемых “оценок” возникает неформальное
“сообщество исследователей” (термин был введен Ч. Пирсом и
Дж. Дьюи, но в его содержании миого и от куновского “научного
сообщества”). Дети и учитель садятся в круг, лучше на полу, что�
бы видеть глаза и лица, а не затылки, и ведут диалог, точнее поли�
алог по поводу прочитанной дома книги.

Дома дети обычно воспринимают только сюжетную линию
(философское содержание отнюдь не прозрачно), в классе же при
помощи наводящих вопросов учителя они начинают видеть фило�
софский аспект разговоров книжиых героев, высказывают свое
мнение, отталкиваясь от текста, придумывают свои примеры и ло�
гически возможные ситуаци. Они соглашаются или не соглашают�
ся друг с другом, завязывается разговор, спор, коллективный по�
иск истины. В этом процессе выявляются логические изъяны в
рассуждениях того или иного участника, вырабатываются крите�
рии правдоподобного, корректируются позиции, определяются
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ное “Я”, на имеющиеся в его распоряжении мощнейшие инстру�
менты — мышление и язык. Величайшим открытием для него (и
первым шагом к подлинному философствованию) стало отсутст�
вие тождества между мыслью о вещи и самой вещью, словом о
предмете и самим предметом, возможности говорить об одной и
той же вещи при помощи различных слов.

Вот почему авторы курса предлагают начинать обучение с рас�
суждения о мышлении и языке, затем о природе и этическом от�
ношении к ней. Центральный раздел курса — “Открытие Гэрри
Стоттлмейера” — посвящен логическим правилам. За ним следу�
ет раздел по этике, литературе, искусстве и эстетике, социальной
философии. Наиболее трудные разделы, включающие философ�
ское знание, связанное с осмыслением феноменов культуры и
предполагающие философскую подготовку, определенный жиз�
ненный опыт, личную зрелость школьника, вошли в программу
старших классов. В раннем возрасте слишком сильная зависи�
мость ребенка от взрослых не позволяет ему свободно рассуждать
на эти темы, сковывает его индивидуальность. Это не значит, ко�
нечно, что моральное образование отсутствует в младших классах,
но здесь оно подчинено воспитанию в детях самооценки, осозна�
ния себя ответственным моральным индивидом. В старших клас�
сах дети в состоянии анализировать моральные суждения и при�
менять анализ в контексте практической ситуации.

Важно подчеркнуть, что моральиая философия в курсе ничего
общего не имеет с морализаторством и моральной проповедью
(наши учителя, на свой страх и риск вводящие этику в школьные
программы, чаще всего занимаются морализаторством). Точно
также социальная философия не содержит в ссбе конкретных ре�
комендаций по поводу тех или иных социальных явлений (на�
примср, расизма, сексизма, социального неравенства), поскольку
жизненные социальные и моральные проблемы так или иначе
вторгаются в класс. Учащиеся должны уметь обосновывать свою
позицию не под влиянием змоций, пропаганды, бытующих пред�
рассудков, а на основе объективности, достигаемой при помощи
имеющихся в философии концептуальных средств.

Случилось так, что на второй день после начала боевых опера�
ций Объединенных вооруженных сил против Ирака я была в од�
ной из американских школ. В классе, дети десятилетнего возраста
активно обсуждали зти события. Несмотря на мощную антихусей�
новскую пропаганду, они давали достаточно взвешенные и трез�
вые оценки. От осуждения “нехорошего Хусейна” в результате
дискуссии дети пришли к выводу, что и позицию США нельзя
полностью оправдать, поскольку она продиктована эгоистически�
ми, нефтяными интересами американцев в арабских странах.

Принцип объективиости распространен и на религию. Kурс ре�
лигиозно нейтрален, что вполне естественно для плюралистического
общества, в котором церковь отделена от государства, а дети в
классах — из семей различных вероисповеданий. Приоритет в ре�
лигиозном воспитании отдается семье и семейным традициям. Учи�
тель не должен ни противопоставлять конфессии, ни возвышать ка�
кую�либо из них. Вместе с тем “Философия для детей” может,
иметь позитивный эффект и в этом плане. Развивая саморефлек�
сию, она помогает сделать религиозные воззрения осмысленными,
перевести их с уровня пассивного принятия традиций на уровень
сознательно�осмысленного выбора.

Всякая философско�педагогическая теория сориентирована на
определенный, исторически заданный образ и идеал личности.
Kурс философии для детей совершенно очевидно имеет в виду
личность просвещенного, демократического общества. Такого ро�
да личность принимает ответственные решения без оглядки на ав�
торитарные идеологии и “идолов” толпы, на основе рационально�
го, логически состоятельного вывода, апробированного в опреде�
ненном социальном пространстве. У нее предполагается способ�
ность не только к рациональному рассуждению, но и моральному
самоконтролю и социальной ответственности, последнее достига�
ется в процессе самоактивности, самодеятеньности индивида в об�
ществе, в обществе граждан.

С самого начала “Философия для детей” была рассчитана на
обычные общеобразовательные школы (именно на их базе прово�
дились все эксперименты), ибо один из демократических смыслов
курса как раз и состоит в том, чтобы помочь всем детям актуали�
зировать заложенные в них интеллектуальные и духовные потен�
ции, которые в силу неблагоприятных социальных условий могут
или угнетаться, подавляться, или остаться невостребованными из�
за ограниченности образования. Вводимая у нас практика препо�
давания философии в элитарных школах, в лицеях и гимназиях, не

наиболее сильные аргументы, и не важно, что не будет здесь ясно�
го и четкого, “ответа” или “решения”, как это происходит, напри�
мер, в математике, и не важно, что учитель не вынесет оконча�
тельный вердикт. Важно то, что шаг за шагом дети овладевают
навыками, искусством (skills) рационального, логичного, аргумен�
тативного мышления. Они научаются правильно формулировать
вопросы, делать выводы из посылок, проводить аналогии, строить
гипотезы, анализировать понятия, связывать значения с контек�
стом употребления и т.д. Получают представление о слове и объ�
екте, причине и следствии, индукции и дедукции, мышлении и
действии, вещи и отношении, добре и зле, средстве и цели, спра�
ведливом и несправедливом, правом и должном и т.д.

Большие надежды разработчики этой системы обучения возла�
гают на лингвистически�коммуникативный эффект “сократических
бесед” (являясь “деятельностной”, концепция и технология
М.Липмана опирается главным образом на лингвистически�ком�
муникативную деятельность). Отстаивая свое мнение в кругу
сверстников, а не просто повторяя заученный урок, дети легко пе�
реводят смутные чувства и интуитивные представления в языко�
вые выражения, научаются лингвистической свободе, а вместе с
ней интеллектуальной и психологической раскованости (когда в
американской школе корреспондент “Нью�Йорк Таймс” попро�
сил меня в двух словах выразить свое главное впечатление от фи�
лософского урока, я сказала: “Лингвистическая и интеллектуаль�
ная раскованность”). Нет необходимости говорить, что последнее
является важнейшим условием для проявления индивидуальности
человека. Самопонимание, саморефлексия, самополагание, само�
деятельность и т.п. предполагают лингвистическую и интеллекту�
альную свободу.

Таким образом, “сообщество исследователей”, по мысли разра�
ботчиков, должно решать две задачи — развивать способности
мышления, навыки правильного рассуждения и одновременно спо�
собствовать социализации и индивидуализации личности. Сами
дети на вопрос о том, что им больше всего нравится на философ�
ских уроках, называют возможность общения и разговора с со�
классниками на интересные темы, которые они никогда не обсуж�
дают ни на других уроках, ни вне школы. Иначе говоря, для них
важнее всего коммуникативный момент.

Липмановской методологией “сократических бесед” в США
заинтересовались педагоги, занимающиеся с детьми, страдающи�
ми эмоциональными и речевыми дефектами. Оии нашли, что “со�
кратические беседы” корректируют дисбаланс эмоциональных и
рациональных сфер, делают речь более артикулированной и связ�
ной, расширяют коммуникативные возможности. Отмечено также
снижение агрессивности у детей.

Я еще ничего не сказала о роли учителя в “сообществе исследо�
вателей”. (Философские уроки ведут обычные учителя, прошед�
шие специальную подготовку). Она также существенно меняется.
Традиционно роль учителя авторитарна. По идее, это — “экс�
перт”, знающий все на свете, и “судья”, оценивающий, что есть
правильно, а что неправильно. Здесь же он соучастник диалога,
соискатель истины. Kонечно, учитель знает значительно больше
учеников, в его распоряжении дидактические материалы, в кото�
рых все “разжевано”, рассказано и показано. Тем не менее фило�
софский поиск истины, даже если он ведется с маленькими деть�
ми, всегда приключение, путешествие в неизведанное. У детей мо�
гут быть такие интересные и неожиданные повороты мыслей, до
которых недодумаются профессиональные философы. От учителя
требуется сотворчество и, конечно, умение направлять дискуссию
в нужное русло.

Много лет путем проб, проверки на практике авторы вырабаты�
вали логику и структуру курса. Было очевидно, что курс должен
носить систематический характер, но не было ясно, с чего начи�
нать обучение и чем его заканчивать. Введение в философию у
нас, как правило, представляет собой длинный рассказ о том, что
есть философия, как она соотносится с мировоззрением, наукой,
идеологией, религией, какие в ней есть дисциплины, какие великие
люди ее творили и т.д. Разработчики “Философии для детей”
пришли к выводу о том, что во всей этой информации еще нет ни�
чего философского, она вне пределов понимания детей и не нужна
им.

В раннем детстве мышление ребенка еще нерефлексивно, мир
предстает перед ним в виде эстетичсского целого, не расчлененно�
го на “Я” и “не — Я” тождества. Для того чтобы его спонтанное
удивление трансформировалось в рефлексивное и саморефлексив�
ное, он должен прежде всего обратить внимание на свое собствен�
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говоря уже об ее теоретико�методологической неподготовленно�
сти, вызывает сомнение с точки зрения ее демократизма. Наце�
ленная на создание духовной элиты, она отсеивает неимущих и не�
способных. Пафос же “Философии для детей” — помочь всем
детям — развивая их интеллектуальные способности, когнитив�
ные навыки, творческое мышление — реализовать право равенст�
ва возможностей.

Мой, как заметил читатель, весьма позитивный рассказ о “Фи�
лософии для детей” я намеренно не прерывала критическими от�
ступлениями и сомнениями, хотя они у меня есть. Вызывает со�
мнение, например, соотношение проблемно�деятельной и культур�
но�информативной сторон философского абразования — возвы�
шение первой и принижение второй. Kонечно, верно, для того,
чтобы научиться танцевать, не обязательно изучать историю тан�
ца. Хорошо, конечно, когда юные философы придумывают объяс�
нения в духе Юма или, Декарта, не подозревая об их существова�
нии. Может быть, с педагогической точки зрения верно, что авто�
ритеты сковывают инициативу и воображение. Вместе с тем ис�
пользование идейного багажа без соотнесения с теми, кто его соз�
давал, неизбежно вызывает моральное неудобство. Остается не�
ясным, во всяком случае для меня, как стыкуется обычный язык,
на котором философствуют дети, с профессиональным языком фи�
лософии. Достаточно ли лингвистически�коммуникативной дея�
тельности для рациональной ориентации в мире. Есть и другие
критичсские замечаиия. Но во многом они как бы повисают в воз�
духе из�за того, что “Философия для детей” провозглашена от�
крытой для критики, совершенствования, адаптации. И еще. Для
того чтобы критичсские аргументы были весомыми, они должны
подкрепляться педагогическими зкспериментами; спор на чисто
теоретическом уровне не выглядит в данном случае убедительным.

В наших аудиториях, в которых мне приходилось выступать по
поводу “Философии для детей”, часто высказывалось такое со�
мнение: а не подчинена ли “Философия для детей” чисто инстру�
ментальной функции развития интеллекта и не оставляет ли она за
бортом “смысл жизни”, “мудрость”, всегда являющиеся целью
философии? Исходя из содержания “Философии для детей”, это
сомнение снимается следующими доводами. И “смысл жизни”, и
“мудрость” формируются в контексте всей жизни человека — в
преломлении его индивидуального опыта через традиции культу�
ры, религии, семьи, профессии. Было бы несерьезно из теоретизи�
рования какого�либо философа, пусть и самого умного, брать ори�
ентиры для индивидуальной жизни. И даже из религии, хотя в
этом отношении она обладает большим потенциалом и ближе к
житейской мудрости. Философия, если она, конечно, здравая и
рациональная, а не риторически фантазийная, дает другое для
мудрости. Она дает теоретический язык, концептуальный аппа�
рат, правила рассуждения, с помощью которых определяется, а
правильно ли мы мыслим о “мудром”, не закралась ли в наши рас�
суждения ошибка, может быть, возможны альтернативные вари�
анты “мудрости”, каковы критерии выбора между этими альтер�
нативами и т.д. Человек философски безграмотный, не умеющий
анализировать свой ход суждения, не владеющий навыками пра�
вильного мышления, не понимающий проблемного характера отно�
шения теоретического и практического, не может быть ни мудрым,
ни свободным.

“Сократические беседы”, как я уже сказала, играют ключевую
теоретико�методологическую роль в “Философии для детей”.
Для Сократа философия была не профессиональной работой, со�
стязанием в аргументации, а “мудростью” в смысле “способа
жизни”. На протяжении всей истории философии такой смысл
был скорее регулятивным идеалом, нежели практикой. В “Фило�
софии для детей” сделана попытка внедрить этот идеал в практи�
ку обычных людей — начав с превращения школьного класса в
“сообщество исследователей”, ведущих “сократический поли�
алог”. Главная цель “сократических бесед” — воспитать будущих
граждан разумными, рефлексивными, самокритичными, терпи�
мыми к взглядам других, морально ответственными. Иначе гово�
ря, научить их “способу жизни” в демократическом обществе. 

* * * 
Радикальные реформы, происходящие в нашем обществе в на�

стоящее время, сталкиваются со значительными трудностями,
главные из которых связаны с сопротивлением массового утопиче�
ского, догматического сознания рациональным, апробированным в
различных культурных регионах мира формам жизни. Такое соз�
нание в значительной мере продукт нашего идеологизированного
образования. Всеобщая грамотность — еще недостаточное проти�
воядие против химер. Сейчас мы оказались перед лицом резкого
несоответствия главного принципа современной цивилизации —
принципа рациональности — иррациональному менталитету боль�

шинства населения. Легче принять разумные законы, задейство�
вать новые институты, нежели вернуть массовое сознание к здра�
вому смыслу и трезвому пониманию фактов.

Все мы наблюдаем, каким болезненным и трудным является пе�
реход от мифологизированного сознания к немифологизированно�
му; здесь могут быть допущены (и допускаются) ошибки, которые
способны существенно тормозить раскрепощение разума. Опасе�
ния такого рода возникают при анализе “духовных товаров”, кото�
рые дельцы на поприще духовного бизнеса в изобилии поставляют
на рынок идей, заполняя вакуум, образовавшийся в результате
эрозии коммунистической идеологии. Через средства массовой
коммуникации, бульварную литературу на людей, только�только
начавших различать здравое и не�здравое, обрушился новый поток
идеологического мусора в виде иррационализма, обскурантизма,
мистики. Собственные древние суеверия сдабриваются экзотиче�
скими суевериями других культур.

От зтой духовной неразберихи больше всего страдает моло�
дежь. Переоценка ценностей воспринимается ею как крушение
всяких социальных регулятивов и моральных норм. Растущий в
ней потенциал недовольства выливается не только в желание уйти
в собственную суб�культуру, в рок�культуру, и т.п., но и в бес�
смысленную агрессию против всего и вся.

Человечество не впервые сталкивается с духовным кризисом
подобного рода (правда, не в таких масштабах) и выработало дос�
таточно надежное, хотя и не дающее сиюминутного успеха, лекар�
ство для выхода из духовного кризиса. Это лекарство — образо�
вание и просвещение. Разумеется, такое образование и просвеще�
ние, которое адекватно переживаемой исторической эпохе. Педа�
гоги стран с относительно развитыми демократическими устройст�
вами обеспокоены прежде всего воспитанием творчески мыслящих
граждан и именно с этой целью они обращаются к активизации
позитивного багажа философии. В нашей ситуации в обращении к
мудрости философии важен и социально�терапевтический эффект:
возможность привития подрастающему поколению через школь�
ное образование навыков рационального, критического мышле�
ния, резистентного к красивым утопиям, завлекательным мифам и
темным предрассудкам. И еще. Аристотель в свое время верно
заметил, что любознательность и удивление перед миром — ис�
точники философии и знания — являются изначальными качест�
вами человека. Стимуляция любознательности в детском возрас�
те, приобщение к удовольствию от рискованных иытеллектуаль�
иых приключений и игры воображения — одно из сильных проти�
воядий против подсознательных деструктивных наклонностей мо�
лодежи. Философия в школе может быть одним из эффективных
средств для канализации юношеской агрессивности в сознатель�
ное и социально полезное творчество.

Учитывая все зто, ученые и педагоги Института общей и педа�
гогической психологии АПН и Института философии АН уже
проделали определенную работу. Создан центр “Философия для
детей” при ассоциации “Новые технологии обучения и развития”
(президент — член�корреспондент АПН В.В. Рубцов), проведе�
ны экспериментальные уроки, работает теоретический семинар,
вырабатывается концепция адаптации, началась подготовка учи�
телей. Все это делается пока на энтузиазме участников. Посколь�
ку “Центр” не имеет государственного или частного субсидирова�
ния, он рассчитывает на благотворительную помощь. Иначе гово�
ря, дальнейшая судьба этого направления зависит от того, найдут�
ся ли среди тех, кто имеет доступ к различного рода фондам, лю�
ди, способные преодолеть негативный образ философии, сложив�
шийся под влиянием господства марксизма�ленинизма, и осознать
значимость философии как таковой для воспитания граждан, мен�
талитет которых не будет вступать в противоречие с императива�
ми новой цивилизации ХХІ века. 
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біологічним годинником рідної землі, народним кален�
дарем; про єдність людини із суспільством, яка
пізнається через обрядове коло свого народу; про осно�
ву для філософських роздумів, яку діти шукають не
тільки у власній фантазії, в підручнику, а і в своєму
довкіллі на уроках серед природи... “Довкілля” � це не
просто “Філософія для дітей.” Довкілля � філософія,
як її розуміють діти.

Поняття “довкілля” постає перед учнями в різнома�
нітних значеннях: як ділянка землі разом з її мешкан�
цями, яку дитина любить і знає (географічне поняття);
як частини біосфери, яка здається дитині близькою і

зрозумілою (біологічне поняття);
як життєвий простір, в якому жили
пращури і творили його для прий�
дешніх поколінь (етнографічне і
соціальне поняття), як нерозривна
система організмів, яку необхідно
берегти (екологічне поняття); як
простір, від стану якого залежить
власне здоров’я і здоров’я
оточуючих(валеологічне поняття);
як світ, що творить людину і нероз�
ривно зв’язаний з нею (філософ�
ське поняття). Довкілля � поле мис�
лительної діяльності, зона актуаль�
ного розвитку, з якої дитина через
наукові поняття переходить на
інший рівень свідомості � у зону
найближчого розвитку.

Направляючими “невидимими
нитками природи”, які ведуть дити�
ну в світ науки, є фундаментальні
закономірності природи: збережен�
ня, спрямованості самочинних про�

цесів до рівноважного стану, періодичності процесів у
природі. Це найбільш загальні і найбільш прості закони.
Вони, за дослідженням психологів, зокрема Ж. Піаже,
доступні розумінню дітей 6�7 річного віку. Зміст законів
допомагає дітям аргументувати докази, обгрунтовувати
гіпотези, фантазувати.

В курсі “Довкілля�1” учні протягом року придивля�
ються до довкілля на уроках серед природи і вчаться
ставити запитання. “Як виникло довкілля?”, “Що було
б, якби Земля покинула Сонячне довкілля?”, “Хто при�
думав свята?”, “Для чого людям свята?”, “Де
біологічний годинник у ластівки?”, “Чому коник�стри�
бунець зелений?”, “Для чого мені знання?” Такі і бага�
то інших запитань ставлять діти і шукають на них
відповіді.

Чи потрібно так ускладнювати навчання в почат�

Філософія як любов до мудрості дітям необхідна. Ще
Kоменський радив викладати “Метафізику”, починаю�
чи з материнської школи (до 6 років). Але яким пови�
нен бути зміст дитячої філософії сьогодні в різних
країнах, в різних куточках Землі? Чи однаково сприй�
муть “Філософію для дітей” М. Ліпмана діти в США,
Росії, Англії, Україні? Думається, що кожен народ фор�
мував і буде формувати власний світогляд, свою
“філософію” для дітей.

Тим, хто зацікавиться “Філософією для дітей” 
М. Ліпмана, радимо ознайомитися також із інтегро�
ваним курсом “Довкілля” для 1 класу, який має назву
“Запитую довкілля”. Не будемо
грунтовно спинятись на ньому, бо
програма та методичні вказівки до
початку курсу вже опубліковані
(Постметодика, №9, 1995 р.)

Kоли ми починали працювати
над курсом “Довкілля” для молод�
шої школи, то не ставили за мету
створити саме філософський курс
для дітей. Але підсумки експери�
ментальної перевірки курсу в 6
школах Полтави і Полтавської об�
ласті дають можливість говорити,
що “Довкілля�1” � не тільки при�
родознавчий, а і філософський
курс для дітей.

Як вказується в обгрунтуванні
програми філософії для дітей М.
Ліпмана, курс філософії суттєво
відрізняється від будь�якого нав�
чального предмету перш за все
універсалізацією знання, встанов�
ленням взаємозв’язку і взаємо�
залежності людини і суспільства, їх єдності з природою
і культурою. В основі навчання лежать вічні філософ�
ські питання. Залучення до них підсилює у дітей
інтерес до пізнання оточуючого світу і свого місця в
ньому через емоційне переживання, розвиває реф�
лексію, дитяче, а потім і підліткове філософування.
Зміст курсу включає в себе широке коло проблем і по�
нять високого ступеню узагальнення: світ, людина,
природа, пізнання істини, простір і час, причина і
наслідок, сутність і явище тощо. 

Вище сказане повністю стосується “Довкілля” для 1
класу, як інтегрованого природничого і філософського
курсу. Але є певні аспекти, в яких “Довкілля” від�
різняється від будь�якого іншого курсу. В “Довкіллі”
ставляться і вирішуються питання про
взаємовідносини людини з її рідною природою �
довкіллям; про прояв часу, який визначається
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ковій школі? Чи можуть бути доступними дітям
складні філософські категорії? Чи відповідають вони
власним моделям мислення дітей? І головне � чи почу�
вають діти  потребу в філософствуванні?

На перше запитання можна відповісти ствердно, опи�
раючись на відомі дослідження Давидова, Ельконіна,
Піаже, Уйомова, Kаптєрєва. Школа повинна забезпе�
чити умови найважчої метаморфози мислення дитини
� перехід її свідомості від егоцентризму, “житейського”
знання до світу науки про природу і людину. Цей про�
цес стосується не тільки школи, а і суспільства в
цілому. Мартін Хайдегер про це сказав так: “Визначаю�
че для людини Нового часу перетворення світу в кар�
тину і людини в суб’єкт, заразом проливає світло і на,
здавалось би, безглуздий, але корінний процес но�
воєвропейської історії; чим ширше і радикальніше лю�
дина розпоряджається підкореним нею світом, чим
об’єктивнішим стає об’єкт, чим суб’єктивніше висуває
себе суб’єкт, тим нестри�
маніше стає спостережен�
ня світу і наука про світ
перетворюється в науку
про людину, в антропо�
логію. Не дивно, що
тільки там, де світ стає
картиною, вперше з’явля�
ється гуманізм”.

Забезпечити умови за�
значеного вище процесу
можуть знання, система�
тизовані за допомогою
загальних законів приро�
ди в єдину картину світу.
Закони природи
найбільш прості і
найбільш доступні дітям,
вони є “зримими” � їх дію можна побачити в природі і
перевірити експериментально. Закони природи введені
в зміст “Довкілля” як системостворюючий чинник і
путівник для дитини на дорозі в світ науки. Чи далеко
піде дитина по дорозі “знання” � буде залежати від ба�
гатьох обставин. Але антигуманно не вказати їй таку
дорогу в період найбільш інтенсивного формування
підвалин інтелекту.

Наскільки потрібно дітям філософські категорії, об�
думування “вічних питань” в той час, коли їх приваб�
лює казка, міф, дива дитинства? На це запитання тео�
ретично можна було б відповісти так: фундаментальні
закони природи, філософські категорії дітям потрібні в
такій же мірі, як гирі чи штанга важкоатлету, як що�
денні тренування майбутній балерині тощо. Дітям
потрібні наукові поняття як інструмент, за допомогою
якого вони збудують фундаментальні структури мис�
лення, здатні до сприйняття, до вибору тих чи інших
наукових ідей. Дорослі мусять дати їм можливість ово�
лодіти таким інструментом, а решта � право вибору
особистості. 

Досвід показує, що діти мають потребу в категоріях
філософії, гносеології, логіки, етики... Ця потреба
часом перетворюється в справжню творчість. Так, Ро�
ман Гасій з села Kопили (СШ №31 м. Полтави) засну�
вав “власне видавництво” і видає журнал “У світі
цікавого”. Він хоче, щоб його казки ще хтось читав
крім вчительки, однокласників і рідних. Пропонуємо
Вам одну з казок другокласника Романа Гасія.
Чарівники в довкіллі
Живуть поряд з людьми чарівники: Cонечко, Повітря,
Вода, Земля і ніяк не можуть вирішити " хто з них най"
головніший?
Хотіло Сонечко показати, що воно всім керує, і довело
Воду до кипіння.
Вода розсердилася, перетворилася на хмари і закрила
Сонечко.
Тоді Повітря захотіло показати свою силу і розігнало
хмари в різні сторони. Тут вже і Земля не витримала і

хмари Водою до себе повер"
нула, на Сонечко уваги не
звертає.
Сперечаються між собою
чарівники так, що і люди це
іноді помічають. Гне дерева
до Землі вітер, поливають
ліси і поля холодні і теплі
дощі. Припікає Сонце, моро"
зить холодне повітря.
Все живе на Землі
користується роботою
чарівників, слідкує за ними і
піддається їх чарам.

Плануючи експеримент, ми
ставили за мету дослідити на�
ступні параметри навчально�
виховного процесу під час за�

своєння курсу “Довкілля�1”:

1) сприйняття учнями основних природничонаукових,
загальнонаукових та філософських понять;

2) наявність потреби в одержанні нових знань про
довкілля, що виходять за межі програми;

3) сприйняття довкілля як системи, в якій об’єктивні
взаємозв’язки можна класифікувати на основі фунда"
ментальних закономірностей природи;

4) зміни в здатності і потребі учнів ставити запи"
тання протягом вивчення курсу “Довкілля”;

5) вплив “уроків серед природи” на розвиток мислення
учнів, на їх пізнавальну активність;

6) осмислення дитиною свого місця в довкіллі;

7) вплив вивчення “Довкілля” на розвиток мислення,
інтелектуальних здібностей учнів, їх фантазії, уяви.

Ми плануємо довгострокове (лонгетюдне)
дослідження розвитку особистості. Групою психологів
під керівництвом канд. психол. наук, старшого науко�
вого співробітника лабораторії В.Ф. Моргуна прово�
дяться психологічні вимірювання за методикою Векс�
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приклад, перед тим, як подавати моделі утворення
довкілля (Всесвіту), ми аналізуємо казку “Kолобок”.
Kолобка не було, він створений... Після аналізу казки
учні сприймають як належне моделі утворення світу �
біблейську, міфологічну стародавніх греків, старо�
давніх слов’ян, сучасну наукову. Діти аналізують ці
моделі, вибирають з них ту, яка їм найбільше подо�
бається, пропонують свої моделі утворення світу, роб�

лять ілюстрації.

Інформацію про ство�
рення світу, про дію за�
конів збереження, про
всесвітнє тяжіння діти
сприймають як казку.
Майже на кожному
уроці вони і самі склада�
ють “наукові казки”. І це
їх підносить у власних
очах. Уроки довкілля
дають їм матеріал для
створення казок. “Земне
тяжіння”, “Всесвітнє
тяжіння”, “Подільність
речовини”, “Збереження
кількості речовини“...
Які неповторні, не ба�
чені в жодному збірнику
казки пишуть діти на ці
і інші наукові “теми”.
Але в процесі складання
таких казок не�
нав’язливо формується
науковий світогляд,
спрямований на теоре�
тичне, критичне
мислення. Воно значно
відрізняється від житей�
ського мислення та мис�
лення тоталітарного
суспільства, згідно
якого діти, по влучному
виразу Є. Зам’ятіна уяв�

ляють “якщо крила � то аероплан, а якщо перетворення
� то хімічні.” При такому підході діти в 7�8 років
перетворюються на “громадян”, які звикапють бути
“гвинтиками”.

Під час освоєння курсу “Довкілля�1” діти багато ма�
люють. Малюнок і казка, рольова гра і дискусія,
самостійна робота і робота в групах є засобами
формування дитячого світорозуміння, сприйняття і за�
стосування наукових знань.

Як діти сприймають філософські і
природничонаукові поняття видно на дитячих
малюнках. Вони цікаві своєю глибиною і точністю ви�
разу дійсності. Наприклад, ми маємо ілюстрації до
“Довкілля їжачка” художників�професіоналів, але, на
нашу думку, вони програють дитячим малюнкам, їх

лера та іншими методиками, розробленими в Україні.
Дані експерименту ще повинні уточнятись і пе�
ревірятись. Але деякі з них можуть бути цікаві вчите�
лям і батькам на цьому етапі дослідження. В кінці нав�
чального року учні експериментальних класів
відповідали на запитання: “Про що ти хотів би (хотіла
б) ще більше дізнатись на уроках “Довкілля”? Типові
відповіді роз�
поділились таким чи�
ном:

1. Про космос і НЛО;
про зірки, про небо.
(29%)

2. Як створилася Зем"
ля? Чи може бути
п’ять пір року? Чому
буває блискавка? Чому є
повітря? Що викликає
землетрус? (28%)

3. Що таке людина?
Як створилася людина?
Чому звірі не розмовля"
ють людською мовою?
(21%)

4. Хочу більше знати
про Полтаву, про назви
в довкіллі. (11%)

5. Чи були насправді
динозаври? Чому заєць
спить з відкритими
очима? (7%)

6. Чому ламаються
телевізори? (4%)

Дітей цікавить кос�
мос, земля, людина і
місце людини в при�
роді, історія свого краю.
Діти ще не потребують
“практичної користі”
від навчання, їм не�
обхідно осягнути розумом світ. Не можна допустити,
щоб в цьому віці “філософські” запитання в свідомості
дитини вмирали, не з’явившись на світ.

До запровадження курсу “Довкілля�1” в практику ми
приступали з пересторогою � курс не має у вітчизняній
і зарубіжній навчальній літературі аналогів. Такі
філософські категорії як час, простір, повторюваність
подій у довкіллі, питання походження Всесвіту важкі
для сприймання навіть учнями старших класів. Але вся
справа не в складності понять, а в тому, як їх зміст
адаптований відповідно до власних моделей в
свідомості дітей. Великою мірою в такій адаптації нам
допомагали текст підручника “Довкілля�1” і казка. На�
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Довкілля їжачка

Білочка пристосувалась до зими



радісним звучанням, неповторністю сприйняття краси
світу дитиною. Зверніть увагу на малюнок “Довкілля
їжачка” Оленки Луговець з авторської школи М. Чу�
марної (м. Львів). В чорно�білому варіанті він втратив
веселкові барви. Отже тут � простір для вашої уяви.

Гляньте на малюнок Діденка Віталія (школа�гімназія
№6 м. Kременчука): “Білочка пристосувалась до зими”.
Лаконічно і точно зображена осінь: відлітають птахи у
вирій, облітає листя, пливуть темні хмари... А в білочки
он скільки насушено грибів, ягід, шишок... А їжачиха з
їжаченятами дивиться на білочку і собі несе опеньки в
схованку. Між іншим, на малюнку дупло білочки (в
стовбурі дерева) такого ж яскраво�червоного кольору,
як і білочка. Бо вона “пристосувалася”, щоб її не�
помітно було в дуплі...

В кожному малюнку вражає глибина мислення і
політ фантазії дітей. “Kарлик хвилястий” � квітка, у
якої пелюстки із синіх хвиль річки. Так намалював не�
бачену рослину першокласник СШ №31 м. Полтави.
“Гарбузове дерево”, “Червоний реп’ях”, “Небачений
звір Білімбом” � дитячі малюнки небачених рослин і
тварин, і в той же час � це наукова фантазія. Зверніть
увагу хоч би на “ботанічну” назву квітки “Kарлик хви�
лястий” (аналогічно до наукових назв: “череда три�
роздільна”, “нетреба звичайна”).

Особливу увагу звертаємо на “уроки серед природи”.
Вони проводяться у визначні (святкові) дні народного
календаря і мають виняткове значення не тільки у фор�
муванні розуміння впорядкованості подій в часі (під
час уроків діти аналізують прикмети і звичаї нашого
народу, прогнозують майбутнє), а і для підтримання
фізичного і морального, духовного здоров’я дітей.
“Уроки серед природи” можуть для всіх дітей бути оз�
доровчими заходами і в той же час не тільки уроками
вивчення рідної природи, а і уроками зв’язку дитини зі

світом, з космосом. Вони необхідні всім дітям, і особ�
ливо ослабленим, фізично чи духовно. Ці уроки � дже�
рело натхнення до творчості. Зверніть увагу на
ілюстрацію до звіту за урок серед природи “Побачення
з річкою” учениці СШ №32 м. Полтави “Річка
посміхається до мене”.

Бачити по�своєму світ, аналізувати своє сприйняття
світу і мати знання для такого аналізу � це і є перші
кроки у філософію. Вони прямують через довкілля,
через життєвий світ дитини. Філософія в курсі
“Довкілля” не є чимось додатковим, допоміжним... Во�
на є основою освіти, суттю освітнього процесу. Вона
дає мислительний і мовний досвід. Вона � підгрунтя
для подальшого вивчення інших предметів. На
“Довкілля�1” відводиться 2/3 години на тиждень (2 � у
І півріччі, 3 � у ІІ). В інших країнах, наприклад в
Німеччині, в 1�2 класах предмет, відповідний
“Довкіллю”, вивчається 15 і 16 годин на тиждень. Kрім
цього предмету є ще фізкультура і співи. А в нашій
країні діючі навчальні плани і проект базового нав�
чального плану виділяють на природознавство 1 год на
тиждень. (Для шкіл, що впроваджують інтегрований
курс “Довкілля”, Міністерством освіти затверджений
експериментальний навчальний план.)

Базові предмети взагалі не можуть бути “одногодин�
ними”. Психологи довели, що вони малоефективні.
Тим більше, не можна обмежувати спілкування дітей з
природою однією годиною в тиждень. Фактично, це
відлучення дітей від природи. 

Ми спостерігали, як діти чекають уроків серед приро�
ди і вивчають “розклад” свят, і “філософують” на тему
“для чого людям свята”... Яку наснагу дають ці уроки
до творчості. Kожна дитина протягом навчального ро�
ку написала біля трьох десятків ілюстрованих казок,
творів. Діти зрозуміли філософію “Довкілля�1” і самі
зробили перші кроки. А попереду ще довга дорога � все
життя... 
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Увага!

Лабораторія “Інтеграції змісту шкільної освіти” розробила
програми природничих предметів з 1 по 11 клас. Програми

будуть видані Міністерством освіти до початку 1996�1997 ро�
ку навчання. Розробляються підручники до програм.

Навчальний план для шкіл, які реалізують освітню
програму Довкілля” затверджений Міністерством освіти. 

При допомозі Міжнародного Фонду “Відродження”
виданий підручник “Довкілля�5”, до початку навчального ро�

ку планується видання “Довкілля�6”.
Планується видання підручника “Довкілля�1”. Підручники

можна замовляти за адресою: 314029, 
м. Полтава, вул. Жовтнева, 64. Лабораторія “Інтеграції

змісту шкільної освіти”.
Тел. (05322)  2�76�75.

Бажаючі запровадити інтегрований курс “Довкілля” будуть
забезпечені підготовкою на курсах при Полтавському облас�

ному інституті післядипломної освіти та методичною
літературою.

Річка посміхається до мене
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Дебати у філософії рідко привертають увагу гро�
мадськості, але ситуація змінилася завдяки недавнім
суперечкам, викликаним вимогою збалансованого
ставлення до еволюційної та креативної* науки у
шкільній програмі з природ�
ничих наук. Дискусії з приво�
ду природи науки не тільки
привернули увагу громадсь�
кості, вони призвели навіть
до суду. Те, що трапилося,
було намаганням збалансо�
вано ставитися до тих, хто
вважає креативну науку
наукою, і до тих, хто так не
вважає.

Історія питання. У 1981
році Штат Арканзас ухва�
лив закон, який робив
обов’язковим “збалансоване
ставлення до креативної
науки та до еволюційної
науки”.

У відповідь на цей закон, і,
зокрема, його частину під
назвою Акт 590, двадцять
три приватні особи та ор�
ганізації (які представляли
релігійні, наукові й освітянські інтереси) подали до су�
ду, стверджуючи, що цей законопроект неконсти�
туційний на тих підставах, що порушує Першу по�
правку доктрини про відокремлення церкви від держа�
ви. На початку 1982 року районний суд США (у
справі Маклін проти Арканзасу) виніс рішення: по�
зивачі були праві, стверджуючи, що Акт 590 порушує
Першу поправку. Отже, він був відхилений як некон�
ституційний.

Справа Маклін проти Арканзасу могла бути закри�
та з багатьох причин. Одна з можливих позицій — це
те, що явне релігійне навчання не порушує Kонсти�
туційної доктрини про відокремлення церкви від дер�

жави. Захисники Арканзаського законопроекту, однак,
не скористалися цим підходом, а натомість доводили,
що креативна наука є справжньою науковою альтерна�
тивою теорії еволюції через природний відбір. І тому її

можна подати та оцінити
у такий самий спосіб, як по�
дається й оцінюється будь�
яка наукова теорія. Таким
чином, захисники креатив�
ної науки заперечують, що
викладання цього предмета
рівнозначне впровадженню
релігійного навчання у дер�
жавну освіту. Опоненти
викладання креативної
науки в державних школах
доводять, що вона не є нау�
кою, а, отже, їй не місце у
шкільній програмі з природ�
ничих дисциплін. (Вони
навіть ідуть далі і позбав�
ляють її місця у будь�якій
частині навчальної програ�
ми державних шкіл, тому
що її мета відверто релігій�
на, а отже, порушує прин�
цип Першої поправки щодо

відокремлення церкви від держави). Проблема, таким
чином, стоїть дуже гостро.

Генрі М.Морріс, доктор філософії — завзятий за�
хисник тієї точки зору, що креаціонізм повинен вик�
ладатися як наукова альтернатива еволюційній
теорії Дарвіна. Нижченаведені уривки з його праць
захищають наукову законність креативної науки.
Далі погляди Морріса критикує Стефен Дж.Гоулд,
видатний біолог. У справі Маклін проти Арканзасу
суддя Овертон виніс рішення, що креативна наука
взагалі не є наукою, але Ви самі маєте вирішити
для себе, чи згодні з його висновком.

ЕВОЛЮЦІЙНА НАУKА ПРОТИ KРЕАТИВНОЇ НАУKИ

Юліус Шнорр фон Каросфельд. 
Перший день творіння

* Тобто такої, що вважає виникнення органічного й неорганічного світу актом божественного творіння (на противагу теорії еволюції).

Матеріал “Еволюційна наука проти креативної науки”
підготовлений у 1995 р. американським доктором філософії Євгеном
Лащиком, нині покійним, для дискусії на семінарі “Критичне мислення”,
який був проведений Програмою “Трансформація гуманітарної освіти”
Міжнародного Фонду “Відродження”.

Гадаємо, що цей матеріал стане суттєвим доповненням до статті
Олега ПИЛИПЧУКА та Вадима НАЗАРОВА “ФІЛОСОФІЯ ТА
ЕВОЛЮЦІЙНІ КОНЦЕПЦІЇ” (“Рідна школа”, 1996, №3) і допоможе
нашим учителям кращому висвітленню проблем еволюції на уроках
біології, природознавства.



Необхідно... підкреслити, що неможливо науково довести
істинність будь!якої конкретної концепції походження. Це
очевидно через той факт, що сутністю наукового методу є
експериментальне спостереження і повторюваність. Науко!
вий дослідник, яким би могутнім і талановитим він не був,
не може ні спостерігати, ні повторити походження.

Це означає, що хоча дуже важливо мати філософію по!
ходження, цього можна досягнути тільки завдяки вірі, а не
зору. Однак це не аргумент проти неї. Kожен крок, який ми
робимо в житті, — це крок віри. Навіть прагматик, котрий
наполягає, що він вірить лише тоді, коли зможе побачити
все це, вірить, що його прагматизм є найкращою
філософією, хоч він і не може довести цього. Він також
вірить у невидимі атоми та у таку абстракцію, як майбутнє.

Як предмет спостереження, віра у щось необхідна для
справжнього ментального здо!
ров’я. Філософія життя — це
філософія, а не науковий ек!
сперимент. Життя, побудоване
на примхах сьогодення, без
логічного пояснення — це “каз!
ка, розказана ідіотом, охопле!
ним нічого не значущими зву!
ками та люттю”.

Таким чином, потрібно віри!
ти принаймні у первісне по!
ходження. Однак для опти!
мального корисного застосу!
вання цієї віри вона повинна
бути переконливою вірою, не
легковірною або прописною
вірою.

Щоб проілюструвати більш
точно, що ми маємо на увазі,
коли стверджуємо, що поход!
ження не можна довести, ниж!
че наведено коротку дискусію щодо кожного із двох основ!
них понять походження — креації(творення) та еволюції:

А. KРЕАЦІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ ДОВЕДЕНА

1. Kреація не відбувається зараз, щоб її можна було спо!
стерігати. Отже, вона завершилася колись у минулому, як!
що була взагалі, тому недоступна для наукового методу.

2. Неможливо винайти такий науковий експеримент,
який би відобразив процес креації (творення) або навіть за!
певнив, що такий процес може відбуватися. Творець не тво!
рить за примхою вченого.

Б. ЕВОЛЮЦІЯ НЕ МОЖЕ БУТИ ДОВЕДЕНА

1. Якщо еволюція відбувається сьогодні, вона діє надто
повільно, щоб її можна було виміряти, а отже, вона знахо!

диться поза сферою емпіричної науки. Для трансмутації
одного організму у вищий вид повинно пройти приблизно
мільйони років, і жодна з груп наукових спостерігачів не в
змозі зробити вимірювання у такому експерименті.

2. Малі зміни в організмах, які, за спостереженням,
відбуваються зараз,... не стосуються цього питання, оскіль!
ки відсутній засіб довести, що ці зміни з існуючими видами
поступово перетворять їх в інші, вищі види. Оскільки малі
зміни (включаючи мутації) очікуються у креативній моделі
так само, як і в еволюційній моделі, то вони не мають
цінності для розрізнення цих двох моделей.

3. Навіть якщо сучасні вчені змогли б коли!небудь дійсно
досягти штучного створення життя із не!життя або вищих
видів із нижчих у лабораторії, це, у всякому разі, не дово!
дило б, що такі зміни відбувалися або навіть могли відбува!

тися в минулому завдяки ви!
падковим природним проце!
сам.

Оскільки часто еволюціо!
ністи стверджують, що ево!
люція наукова, а креаціонізм
релігійний, тут було б дореч!
но процитувати деяких
провідних еволюціоністів, які
визнавали, що еволюцію та!
кож неможливо довести [1].

ЕВОЛЮЦІЯ ОПЕРУЄ НАД�
ТО ПОВІЛЬНО 
ДЛЯ НАУKОВОГО СПОСТЕ�

РЕЖЕННЯ

Один із провідних ево!
люціоністів нації Теодосій
Добжанський визнавав:

“Застосування експеримен!
тального методу для вивчення
таких унікальних історичних
процесів жорстко обмежується

перш за все необхідними проміжками часу, які набагато
довші, ніж життя будь!якого вченого!експериментатора. І,
однак, саме цю неможливість вимагають анти!ево!
люціоністи, коли просять “докази” еволюції і яку велико!
душно приймають як задовільну” [2].

Зауважимо мовчазне прийняття того, що “експеримен!
тальний метод” — це “неможливість” у застосуванні до ево!
люції.

ЕВОЛЮЦІЯ — ЦЕ ДОГМА, 
ЯKУ НЕМОЖЛИВО СПРОСТУВАТИ

Два видатні сучасні біологи вказали на той факт, що
оскільки еволюцію не можна спростувати будь!яким зро!
зумілим способом, то її не можна й довести.
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бив таке значне зауваження:

“Якщо так, то це являє собою аналогію самій теорії ево!
люції, теорії, абсолютно прийнятній не тому, що її істинність
можна довести логічно послідовним доказом, а тому, що
єдина альтернатива, особливе творення, безперечно, ней!
мовірна” [8].

Єдиною підставою для стверджування, що особливе тво!
рення неймовірне, могло б бути, якби точно знали, що Бога
не було. Очевидно, якщо не існує Творця, то особливе тво!
рення неймовірне. Але оскільки абсолютне заперечення
можна довести, тільки маючи асболютне знання, то таке
твердження вимагає всевідання. Отже, заперечуючи Бога,
д!р Уотсон сам претендує на його атрибути.

Існують усе ж таки вчені,
котрим легше повірити у бо!
жественність всемогутнього
Творця, ніж у божественність
професора Уотсона.

ДВІ МОДЕЛІ ПОХОД�
ЖЕННЯ

Неможливо, як було дове!
дено у попередньому розділі,
науково продемонструвати,
яка з двох концепцій поход!
ження дійсно істинна. Хоча
багато людей викладають
еволюцію так, ніби це дове!
дений науковий факт, оче!
видно, що це хибне викла!
дання. Сьогодні існують бук!
вально тисячі вчених [9] та
інших досвідчених представ!
ників інтелігенції, котрі за!
перечують еволюцію, отже,
це не той випадок, коли ево!
люція була б очевидною, як

стверджують багато науковців.

Те ж саме, звичайно, справедливо й стосовно креації (тво!
рення). Хоч багато тих, хто вірить в особливе творення як
абсолютний історичний факт, вони, певно, вірять у це
більше через теологічні, ніж наукові причини. Ні еволюцію,
ні творення не можна науково підтвердити чи фаль!
сифікувати.

Більше того, ясно, що ні еволюція, ні креація (творення),
якщо називати речі своїми іменами, не є ні науковою
теорією, ні науковою гіпотезою. Хоча люди і можуть гово!
рити про “теорію еволюції” чи “теорію креації(творення)”,
така термінологія неточна. Це тому, що жодна з них не мо!
же бути перевірена. Значуща (дійсна) наукова гіпотеза по!
винна мати можливість бути сформульованою експеримен!
тально, так, щоб результати експерименту або підтвердили,
або спростували її валідність (дійсність).

Однак, як зазначалося у цитаті Ерліха та Берча, не існує
зрозумілого способу це зробити. Ідеально було б поставити
експеримент, результати якого продемонстрували б
істинність або еволюції, або креації (творення). Але немає

“Наша теорія еволюції стала...такою, яка не може бути
спростована ніякими можливими спостереженнями. Отже,
вона “за межами емпіричної науки”, але не обов’язково хиб!
на. Ніхто не може придумати засоби її перевірки... (Ево!
люційні ідеї) стали частиною еволюційної догми, котра
приймається нами як частина нашого вчення” [3].

Так само Пітер Медавар визнавав проблему, спричинену
тим фактом, що не існує засобів перевірки еволюції.

“Існують філософські або методологічні заперечення ево!
люційній теорії...Занадто важко уявити чи передбачити
будь!який еволюційний епізод, який не можна було б пояс!
нити формулами нео!дарвінізму” [4].

Інакше кажучи, і довгу шию жирафи, і коротку шию
гіпопотама можна, очевидно,
пояснити природним відбором.
Теорія, охоплюючи все, на!
справді не пояснює нічого. Вона
тавтологічна. Ті, хто виживають
у боротьбі за існування — найп!
ристосованіші, бо найпристосо!
ваніші — це ті, хто виживає.

ЕВОЛЮЦІЯ — ЦЕ АВТОРИ�
ТАРНА СИСТЕМА, ЯKА
ВИМАГАЄ ВІРИ

“Часом здається, ніби багато
наших сучасних авторів робіт з
еволюції сформували свої по!
гляди завдяки деякому
прозрінню і спираються у своїх
поглядах на еволюцію життя,
від найпростішої форми до най!
складнішої, повністю на приро!
ду видової та внутріш!
ньовидової еволюції...Було б пе!
редчасно, якщо не сказати самовпевнено, з нашого боку, як!
би ми зробили догматичну заяву щодо способу еволюції ви!
щих гілок тваринного світу” [5].

“Але факти палеонтології так само добре узгоджуються з
іншими інтерпретаціями..., напр. божественним творенням
і т.п., а палеонтологія сама по собі не може ні довести, ні
спростувати такі ідеї” [6].

Томас Гекслі, напевно, більше ніж будь!хто відповідаль!
ний за прийняття філософії дарвінізму, все ж таки визна!
вав, що:

“... “творення”, у звичайному розумінні цього слова, на!
прочуд добре зрозуміло. Мені неважко збагнути, що на яко!
мусь дуже ранньому етапі цього всесвіту не існувало і що
він з’явився за шість днів...внаслідок волевиявлення якоїсь
до!існуючої істоти” [7]

НАУKОВА ДОKАЗОВІСТЬ НЕ Є ПІДСТАВОЮ 
ДЛЯ ПІДТРИМKИ ЕВОЛЮЦІЇ

Видатний британський біолог ще багато років тому зро!
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ні окремого тесту, ні серії тестів, які б змогли зробити це
науково. Уся ця сувора критика, однак, не означає, що ми
не можемо дискутувати з цього питання науково та
об’єктивно. Дійсно, надзвичайно важливо це робити, якщо
нам справді треба зрозуміти це життєве питання походжен!
ня і дійти до прийнятної основи для кінцевої віри в те чи
інше.

Доречніше буде мислити в термінах двох наукових моде!
лей, зокрема еволюційної та креаційної. “Модель” — це кон!
цептуальна структура, організована система думок, у межах
якої намагаються зіставляти результати спостережень і
навіть їх передбачати. Kоли існують альтернативні моделі,
їх можна порівнювати щодо їхніх відносних можливостей
для зіставлення таких даних.
Якщо ж нічого не можна дове!
сти, рішення про вибір між дво!
ма моделями не може бути аб!
солютно об’єктивним. Як пра!
вило, у такому випадку модель,
яка передбачає порівняння
більшої кількості з найменшою
кількістю невирішених супер!
ечливих даних, приймається як
найвірогідніша, правильна мо!
дель.

Якщо виявляються окремі
факти, які, здається, супер!
ечать передбаченням конкрет!
ної моделі, усе ще може
існувати можливість
асимілювати ці дані завдяки
легкій модифікації початкової
моделі. Фактично, у випадку
еволюційної моделі, як сказали
Ерліх і Берч: “До неї можна
пристосувати будь!яке зрозуміле спостереження”.

Те ж саме узагальнення, безперечно, справедливе для
креативної моделі. Не існує будь!якого можливого факту
спостереження, який так чи інакше не можна було б присто!
сувати до креативної моделі. Отже, об’єктивно вирішити
між ними можна єдиним шляхом — помітити, яка з моделей
узгоджує факти та передбачення з найменшою кількістю
другорядних припущень.

Kреаціоністи переконані, що коли цієї процедури дотри!
муватися ретельно, то креаційна модель узгодить факти так
само добре або навіть краще, ніж еволюційна модель. Ево!
люціоністи, звичайно, можуть думати інакше. У будь!яко!
му випадку важливіше мати під рукою факти, з якими мож!
на розглядати обидві моделі, ніж тільки одну. В останньому
випадку це було б “промиванням” мозку, а не
мізкуванням...

А. ЕВОЛЮЦІЙНА МОДЕЛЬ

Еволюційна система намагається пояснити походження,
розвиток і значення усіх речей через природні закони і про!

цеси, які діють зараз так само, як вони діяли в минулому. Не
припускаються ніякі зовнішні процеси, що вимагають особ!
ливої діяльності якогось зовнішнього агента або Творця.
Всесвіт у всіх аспектах розвивається у вищі ступені порядку
(від частинок до людей) завдяки своїм природним власти!
востям.

Для підтвердження того, що це становить суттєву приро!
ду еволюційної моделі, нижче наведено цитати декількох
визнаних авторитетів, котрі подають свої власні концепції
еволюції.

“Більшість освічених людей зараз приймають як факт, що
все у космосі — від небесних тіл до людських істот — роз!
вивалося і продовжує розвиватися завдяки еволюційним
процесам” [11].

“Еволюція охоплює всі
стадії розвитку всесвіту:
космічний, біологічний і
людський, або культурний,
розвиток...Життя — це про!
дукт еволюції неорганічної
природи, і людина — це про!
дукт еволюції життя” [12].

“Еволюція в широкому ро!
зумінні може бути визначена
як направлений і суттєво не!
зворотний процес, що
відбувається у часі, і який, у
свою чергу, призводить до
зростання різноманітності та
підвищено високого рівня ор!
ганізації його продуктів.
Наші сучасні знання, дійсно,
змушують нас погодитися з
точкою зору, що вся ре!
альність — це еволюція —
єдиний процес самотранс!
формації” [13].

“Біологічну еволюцію, однак, можна пояснити і не вдаю!
чись до Творця або плануючого агента, зовнішнього до са!
мих організмів. Не існує також доказу будь!якої життєвої
сили чи іманентної енергії, що направляє еволюційний
процес до продукування конкретних видів організмів” [14].

Отже, еволюція спричиняє замкнений всесвіт, у якому
його внутрішньо притаманні закони розвивають у все вищі
ступені організації. Частинки розвиваються в елементи,
елементи — у складні хімічні сполуки, складні хімічні спо!
луки — у примітивні життєві системи, примітивні життєві
системи — у складні, складні тваринні життєві форми — у
людину.

Підсумовуючи, зробимо висновок, що еволюція є: (1) на!
туралістичною; (2) замкненою; (3) ненавмисною; (4) на!
правленою; (5) необоротною; (6) універсальною та (7)
постійно триваючою.

KРЕАЦІЙНА МОДЕЛЬ

Діаметрально протилежна еволюційній моделі, креаційна
модель містить у собі процес особливого творення, який є:
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ченнями першопочаткових моделей, як визначалися їх най!
загальніші терміни у попередній дискусії. Ці першопочат!
кові моделі можуть бути змодифіковані другорядними при!
пущеннями для того, щоб пристосувати їх до певних умов.
Наприклад, основна еволюційна модель може бути розши!
рена до включення шкідливих, так само як і корисних, му!
тацій, але це не є природним передбаченням основної кон!
цепції еволюції. Якщо б “передбачення” еволюції, як вони
викладені у таблиці, насправді спостерігалися у світі приро!

ди, їх у кожному випадку, безперечно, з ентузіазмом прого!
лошували б переконливими доказами еволюційної моделі.

Цей факт виправдовує висновок, що це основні передба!
чення еволюції.

Наведені вище передбачення тільки пропонують типи
буття, які можна використовувати для розрізнення двох
моделей. Kреаціоністи стверджують, що передбачення кре!
аційної моделі пристосовують факти, які спостерігаються у
природі, краще, ніж це робить еволюційна модель. Дані по!
винні пояснюватися еволюціоністом, але вони передбача!
ються креаціоністом.

Із: Henry M.Morris, 
Scientific Creationism/ “Науковий креаціонізм” 

(San Diego: Creation�Life Publishers, 1974), стор.5�13.

(1) надприродним; (2) зовнішньо спрямованим; (3) на!
вмисним та (4) завершеним. Подібно до еволюції, креатив!
на модель направлена, але її спрямованість скоріше
низхідна до нижчих ступенів складності, ніж висхідна до
вищих ступенів. Завершене першопочаткове творення було
закінчено, а отже, з того часу “біжить донизу”.

А тому креаційна модель приймає із самого початку як по!
стулат період особливого творення, протягом якого почали
існувати всі основні закони та категорії природи, включаю!
чи більшість видів рослин та тва!
рин, так само як і людина, завдяки
особливим креативним та інтегра!
тивним процесам, які більше не ді!
ють. Як тільки скінчилося творен!
ня, ці процеси були замінені проце!
сами консервації, що призначалися
Творцем для збереження й
підтримання основних систем,
створених Ним.

На додаток до початкової кон!
цепції завершеного творення, за
яким іде консервація, креативна
модель пропонує, що зараз у при!
роді діє основний принцип дезін!
теграції (оскільки будь!яка значна
зміна у довершеному первісному
творенні повинна розвиватися у
напрямку недовершеності). Kрім
того, свідчення минулих фізичних
катаклізмів у земній корі, здається,
виправдовують включення у мо!
дель глобальної катастрофи пост!творення.

Можна легко порівняти дві моделі, розглянувши нижче!
наведену таблицю:

Еволюційна модель Kреаційна модель

Постійно триваюче Завершене 
натуралістичне надприродне
походження походження

Наявне чисте Наявне чисте
зростання складності падіння складності

Питання про дату творення (стара чи молода) і природу
космічних процесів після творення (переважно нату!
ралістична та постійна чи катастрофічна) являють собою
окремі проблеми.

Пропонується, щоб ці дві моделі використовувалися як
системи для “передбачення” даних з метою переконатися,
яка з них здійснює це найефективніше. Щоб це зробити,
слід уявляти, що ані еволюціоніст, ані креаціоніст не зна!
ють наперед, які дані будуть отримані. Вони не знають, що
знайдуть, проте хоробро роблять предбачення кожен на
підставі своєї моделі.

Таблиця, що наводиться нижче, указує на можливі пере!
дбачення, які можна було б зробити за декількома важли!
вими категоріями.

Основні передбачення

Слід зазначити, що передбачення у цій таблиці є передба!
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Êàòåãîð³ÿ Åâîëþö³éíà ìîäåëü Êðåàö³éíà ìîäåëü 

Ãàëàêòè÷íèé âñåñâ³ò  Ãàëàêòèêè çì³íþþòüñÿ Ãàëàêòèêè ïîñò³éí³ 

Ñòðóêòóðà ç³ðîê 
Ç³ðêè ïåðåòâîðþþòüñÿ â 
³íø³ òèïè Ç³ðêè íåçì³íí³ 

²íø³ íåáåñí³ ò³ëà Ôîðìóþòüñÿ Ðîçïàäàþòüñÿ 
Òèïè ã³ðñüêèõ óòâîðåíü Ð³çí³ ó ð³çí³ "â³êè" Îäíàêîâ³ ó âñ³ "â³êè" 

Âèíèêíåííÿ æèòòÿ 
Æèòòÿ ðîçâèâàºòüñÿ ³ç íå-
æèòòÿ 

Æèòòÿ ò³ëüêè ³ç 
æèòòÿ 

Ïîðÿäîê îðãàí³çì³â 
Êîíòèíóóì/íåïåðåðâíå 
óòâîðåííÿ îðãàí³çì³â Ïåâí³ âèäè îðãàí³çì³â 

Âèíèêíåííÿ ôîðì æèòòÿ Âèíèêàþòü íîâ³ âèäè 
Íå âèíèêàþòü íîâ³ 
âèäè 

Ìóòàö³¿ â îðãàí³çìàõ Êîðèñí³ Øê³äëèâ³ 

Ïðèðîäíèé â³äá³ð Òâîð÷èé ïðîöåñ 
Êîíñåðâàòèâíèé ïðîöåñ 

Â³ê Çåìë³ Íàäçâè÷àéíî ñòàðà Ìîæëèâî, ìîëîäà 
Õàðàêòåðèñòèêà âèêîïíèõ 
ðåøòê³â Íåçë³÷åíí³ ïåðåõîäè 

Ñèñòåìàòè÷í³ 
ðîçá³æíîñò³ 

 
Âèíèêíåííÿ ëþäèíè 

Ïðîì³æí³ âàð³àíòè ì³æ 
ìàâïîþ òà ëþäèíîþ 

Íå áóëî ïðîì³æíèõ 
âàð³àíò³â ì³æ ìàâïîþ 
òà ëþäèíîþ 

Ïðèðîäà ëþäèíè 
Ê³ëüê³ñíî çâåðõíÿ íàä 
òâàðèíàìè 

ßê³ñíî â³äì³ííà â³ä 
òâàðèí 

Ïîõîäæåííÿ öèâ³ë³çàö³¿ Ïîâ³ëüíå ³ ïîñòóïîâå Îäíî÷àñíå ç ëþäèíîþ 



Kетлі Мейзер, котрий помер минулого року на вісімдесят
дев’ятому році життя, був стовпом одночасно і природничої
науки, і християнської релігії в Америці, а також одним із моїх
найдорожчих друзів. Вікова різниця у півстоліття зникала пе!
ред нашими загальними інтересами. Нашим найцікавішим
спільним досвідом стала битва, яку кожен із нас провів у од!
ному й тому ж самому віці. Бо Kертлі був у Тенессі разом із
Kларенс Дерроу для свідчення на користь еволюції у судовій
справі Скоупса 1925 року. Kоли я думаю, що ми знову вплу!
тані у ту ж саму боротьбу за одну з найкраще задокументова!
них, найнепереборніших і хвилюючих концепцій у всій науці,
не знаю, сміятися чи плакати.

Згідно з ідеалізованими принципами наукового дискурсу,
винесення на обговорення пи!
тань, що знаходилися у спокої,
повинно відображати найновіші
дані, які б давали поновлене
життя покинутим поняттям.
Тим, хто не був у курсі поточ!
них дебатів, можна вибачити за
підозру, що креаціоністи вийш!
ли з чимось новим або ево!
люціоністи допустили серйозну
внутрішню помилку. Але нічого
не змінилося; креаціоністи не
мають жодного нового факту чи
доказу. Дерроу та Брайан при!
наймі мали більше розваги тоді,
ніж ми, майже неантагоністи,
сьогодні. Піднесення кре!
аціонізму — це чистісінька
політика; він представляє про!
блему (і, безперечно, найго!
ловнішу турботу), що
відроджується: євангельського
права. Докази, які здавалися
сфабрикованими ще десятиріччя тому, знову втягуються в ос!
новну дискусію.

KРЕАЦІОНІЗМ — ЦЕ НЕ НАУKА

Основний напад креаціоністів розпадається на два загаль!
них пункти: звинувачення навіть до того, як ми торкаємося у
розмові запропонованих фактичних деталей їхнього невдово!
лення еволюцією. По!перше, вони користуються розмовним
неправильним розумінням слова “теорія”, щоб передати хибне
враження, ніби ми, еволюціоністи, ховаємо гнилу серцевину
нашої споруди. По!друге, вони зловживають популярною
філософією науки для доведення науковості нападок на ево!
люцію. Однак та сама філософія демонструє, що їхня власна
віра не є наукою, а отже, що “науковий креаціонізм”, безглуз!
дий і суперечливий, чудовий приклад того, що Оруел називав
“newspeak”.

В американському мовному варіанті “теорія” часто означає
“недосконалий факт” — частина нисхідної ієрархії упевненості

від факту через теорію до гіпотези, а потім здогадки. Звідси си!
ла аргументу креаціоністів: еволюція — це “тільки” теорія, і на!
пружені дебати ведуться зараз навколо багатьох аспектів цієї
теорії. Якщо еволюція менше, ніж факт, а вчені навіть не мо!
жуть визначитися щодо теорії, — тоді як ми можемо бути у ній
упевнені? Дійсно, президент Рейган повторив цей аргумент,
виступаючи перед євангельською групою у Далласі, коли ска!
зав (я маю щиру надію, що це було сказано риторично): “Так,
це теорія. Це тільки наукова теорія, і в останні роки вона часто
зазнавала критики у науковому світі, тобто в науковому середо!
вищі її не вважають більше безгрішною, як було раніше”.

Так, еволюція є теорією. Вона також і факт. А факти й теорії
— речі різні, не щаблі у висхідній ієрархії впевненості. Факти

— то світові дані. Теорії — це
структури ідей, які пояснюють
та тлумачать факти. Факти не
зникають, коли вчені, щоб їх
пояснити, сперечаються з кон!
курентними теоріями. Ейн!
штейнова теорія тяжіння
замінила Ньютонову, але яблу!
ка не зависають у повітрі,
очікуючи на результат. І
людські істоти розвинулися з
мавпоподібних предків чи за
механізмом, запропонованим
Дарвіним, чи якимось іншим,
ще не відкритим. Більше того,
“факт” не означає “абсолютної
впевненості”. Основні докази
логіки та математики дедуктив!
но випливають із аксіом і дося!
гають упевненості тільки тому,
що вони не про емпіричний
світ. Еволюціоністи не претен!

дують на постійну істину, хоча креаціоністи часто це роблять
(а потім нападають на нас за стиль доказів, до якого вони самі
схильні). У науці “факт” може тільки означати
“підтверджений до тієї міри, що він був би перекрученим для
прихованого альтернативного припущення”. Я припускаю, що
яблука могли б завтра почати підніматися, але ця можливість
не заслуговує на однаковий час для вивчення на уроках
фізики.

Еволюціоністам ця різниця між фактом і теорією була зро!
зуміла із самого початку, можливо, тому, що ми завжди визна!
вали, які ми далекі від повного розуміння механізмів (теорії),
за якими здійснилася еволюція (факт). Дарвін постійно
підкреслював різницю між двома своїми великими й окреми!
ми досягненнями: встановленням факту еволюції та запропо!
нуванням теорії — природного відбору — для пояснення ме!
ханізму еволюції. Він писав у “Походженні людини”: “Я мав
перед собою дві чіткі мети: по!перше, показати, що види не бу!
ли особливо створені, по!друге, що природний відбір був го!
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Усі аргументи креаціоністів — це трохи більше, ніж риторич!
на спроба фальсифікувати еволюцію, подаючи надумані про!
тиріччя між її прибічниками.

Їхній вид креаціонізму, як вони стверджують, є “науковим”,
тому що відповідає попперіанській моделі у спробах скасува!
ти еволюцію. Проте аргумент Поппера повинен застосовува!
тися в обох напрямках. Ніхто не стає вченим просто через на!
магання фальсифікувати іншу наукову систему; треба подати
альтернативну систему, яка б також відповідала критеріям
Поппера — вона мусить мати можливість бути принципово
фальсифікованою.

“Науковий креаціонізм” — суперечливий, точніше, безглуз!
дий вислів, тому що його неможливо фальсифікувати. Я можу
припустити спостереження та експерименти, які б заперечува!
ли будь!яку відому мені еволюціоністську теорію, але я не мо!
жу уявити, які потенційні дані могли б примусити кре!

аціоністів відректися своєї віри.
Системи, що зазнають критики,
є догмою, не наукою. Щоб не бу!
ти голослівним, процитую ури!
вок із книги “Еволюція? Рештки
кажуть ні!” (1978) провідного
науковця креаціонізму Дуейна
Гіша, доктора філософії: “Під
креацією (творенням) ми ро!
зуміємо утворення надприрод!
ним Творцем основних видів
рослин і тварин завдяки процесу
раптового, чи навмисного, тво!
рення. Ми не знаємо, як творив
Творець, якими процесами Він
скористався, бо Він володів про�
цесами, які зараз ніде у природ�
ному всесвіті не діють
(Виділення Гіша). Ось чому ми
посилаємося на креацію як на
особливе творення. Ми не може!
мо за допомогою наукових
досліджень відкрити щось про

креативні процеси, використані Творцем”. То, будь ласка,
скажіть, докторе Гіше, що ж тоді є “науковий” креаціонізм у
світлі вашого останнього висловлювання?

ФАKТ ЕВОЛЮЦІЇ

Наша впевненість у тому, що еволюція мала місце, ба!
зується на трьох загальних аргументах. По!перше, ми маємо
яскраві, переконливі, безпосередні докази спостереження ево!
люції в дії, як у житті, так і в лабораторних умовах. Це охоп!
лює незліченні експерименти щодо зміни майже в усьому, від
мушок!дрозофіл, яких штучно селекціонують в лабораторії,
до знаменитих британських метеликів, котрі перетворилися
на чорні, коли промислова сажа вкрила дерева, де вони жили.
(Метелики захищаються від гострозорих птахів!хижаків, зли!
ваючись із фоном). Kреаціоністи не спростовують цих спосте!
режень; як би вони могли? Kреаціоністи підтягнулися. Тепер
вони стверджують, що Творець тільки створив “основні види”
та дозволив обмежені зливання між ними. Звідси карликові

ловним чинником зміни.... Отже, якщо я помилився, ... пе!
ребільшуючи його (природного відбору) силу, ... я принаймі,
як я маю надію, зробив добру послугу, допомігши скинути
догму особливих творень”.

Таким чином, Дарвін, стверджуючи факт еволюції, визнавав
умовність природного відбору. Плідні теоретичні дебати, по!
чаті Дарвіном, ніколи не припинялися. Із 1940!х по 1960!ті ро!
ки дарвіністська теорія природного відбору набула тимчасової
гегемонії, чого не траплялося за життя Дарвіна. Але поновлені
дебати характеризують наше десятиріччя, і в той час, коли жо!
ден біолог не ставить під сумнів важливість природного
відбору, багато хто зараз сумнівається в його повсюдності.
Зокрема, багато еволюціоністів доводять, що істотна частина
генетичних змін може не підлягати природному відбору, а по!
ширюватися з популяції у популяцію випадково. Інші крити!
кують те, що Дарвін пов’язував природний відбір з поступо!
вою, непомітною зміною через
усі проміжні ступені; вони
стверджують, що більшість ево!
люційних перетворень можуть
здійснюватись набаго швидше,
ніж перебачив Дарвін.

Науковці вважають дебати
щодо основних питань теорії
знаком інтелектуального здо!
ров’я та джерелом наснаги. Нау!
ка — це найбільша розвага — а
як інакше я міг би це назвати?
— коли вона грається у цікаві
ідеї, вивчає їх наслідки й зна!
чення та дізнається, що стару
інформацію можна пояснити
дивовижно новими способами.
Еволюційна теорія переживає
зараз незвичайне піднесення.
Однак серед усієї метушні жод!
ного біолога не примусили по!
ставити під сумнів факт, що
еволюція здійснилася; ми дис!
кутуємо зараз щодо того, як це трапилося. Ми всі намагаємося
пояснити одну й ту саму річ: пов’язуючи всі організми генеа!
логічними зв’язками дерева еволюційного походження.
Kреаціоністи перекручують і роблять карикатурою ці дебати,
зручно нехтуючи загальним переконанням, що лежить в їх ос!
нові, та хибно припускаючи, що ми зараз маємо сумніви щодо
самого явища, яке ми з усіх сил намагаємося пояснити.

Використовуючи інший недійсний аргумент, креаціоністи
претендують на те, що “догма особливих творень”, як її оха!
рактеризував Дарвін ще століття тому, є науковою теорією,
розраховуючи на однаковий з еволюцією час для вивчення у
програмі середньої школи з біології. Але переважаюча точка
зору серед філософів науки спростовує цей аргумент кре!
аціоністів. Філософ Kарл Поппер десятиріччями стверджував,
що головним критерієм науки є можливість фальсифікування
її теорії. Ми нікола не можемо отримати абсолютних доказів,
але ми можемо фальсифікувати. Набір ідей, які, в принципі,
не можна було б фальсифікувати, — це не наука.
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Еволюція заставляє нас мислити, зважувати 
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пуделі та датські доги розвинулися з такого виду, як собака, і
метелики можуть змінювати колір, але природа не може пере!
творити собаку на кота чи мавпу на людину.

Другий і третій аргументи на користь еволюції — у випадках
значних змін — не включають прямого спостереження ево!
люції в дії. Вони спираються на висновки, але не стають менш
надійними через цю причину. Значні еволюційні зміни вима!
гають занадто багато часу для безпосереднього спостереження
згідно з масштабом задокументованої історії людства.

Усі історичні науки спираються на висновки, і еволюція у
цьому плані нічим не відрізняється від геології, космології або
історії людства. Узагалі, ми не можемо спостерігати процеси,
які діяли в минулому. Ми мусимо логічно виводити їх із тих
результатів, які досі збереглися: живі організми та викопні
рештки для еволюції, документи й артефакти для історії люд!
ства, пласти й топографія для
геології.

Другий аргумент — те, що не!
досконалість природи виявляє
еволюцію — здається багатьом
іронією, бо вони думають, що
еволюція повинна найеле!
гантніше відображатися у майже
досконалій адаптації, яка вияв!
ляється у деяких організмах —
порожнина крила чайки або ме!
телики, яких не можна побачити
на земній поверхні, тому що во!
ни точно імітують листя. Але
досконалість могла бути
нав’язана мудрим Творцем або
викликана природним відбором.
Досконалість приховує сліди
минулої історії. А минула історія
— свідчення походження — є на!
шою позначкою.

Еволюція розкривається не!
досконалостями, які записують історію походження. Чому б
щуру не бігти, летючій миші літати, дельфіну пливти, а мені
друкувати це ессе за допомогою кінцівок, побудованих із од!
них і тих самих кісток, якби ми всі не походили від загального
пращура? Інженер, починаючи із самого початку, зміг би у
будь!якому разі спроектувати кращі кінцівки. Чому всім вели!
ким місцевим ссавцям Австралії бути сумчастими, якби всі во!
ни не походили від одного загального пращура, ізольованого
на цьому острівному континенті? Сумчасті не означають
“кращі” чи ідеально пристосовані до Австралії; багато з них бу!
ли витіснені плацентними ссавцями, завезеними людиною з ін!
ших континентів. Цей принцип недосконалості поширюється
на всі історичні науки. Kоли ми дізнаємося про етимологію
назв місяців September/вересень, October/жовтень,
November/листопад та December/грудень (сьомий, восьмий,
дев’ятий та десятий з латинської), то ми знаємо, що два додат!
кових місяці (January/січень та February/лютий), мабуть, були
додані до першопочаткового календаря з десятьма місяцями.

Третій аргумент більш прямий: у скам’янілих викопних

рештках часто знаходять трансформації. Збережені трансфор!
мації поодинокі — так і повинно бути згідно з нашим ро!
зумінням еволюції (дивися наступний розділ) — але вони не
повністю бажані, як часто заявляють креаціоністи. Нижня ще!
лепа плазунів має декілька кісток, а у ссавців — тільки одну. У
ссавцевих пращурів не!ссавцеві щелепні кістки крок за кро!
ком зменшувалися, поки не перетворилися на малесенькі гру!
дочки на задній частині щелепи. “Молоточок” та “наковальня”
— слухові кісточки вуха ссавця — походять від тих грудочок.
Як могла здійснитися така трансформація? — запитують кре!
аціоністи. Звичайно, кістка знаходиться або у щелепі, або у
вусі. Проте палеонтологи виявили два перехідні лінійні види,
або терапсиди (так звані ссавцеподібні плазуни), з подвійним
щелепним суглобом — один складався із давніх чотирикутної
та артикулярної кісток (які згодом перетворяться у молото!

чок та наковальню), другий із
сквамозних/лускатих та зуб!
них кісток (як у сучасних
ссавців).

Для цього випадку яку ще
кращу перехідну форму ми
могли б побажати, як не най!
старішу людину,
Australopithecus afarensis/авст!
ралопітека, з її мавпоподібним
піднебінням, людською пря!
мою поставою та більшим об!
сягом черепа , ніж у будь!якої
мавпи такого ж розміру, хоча і
на цілих 1000 кубічних санти!
метрів менше, ніж наш? Якщо
Бог створив кожного з
півдюжини людських
різновидів, знайдених у
древніх скелях, то чому він
створив у неперервній часовій
послідовності прогресивно су!
часні риси — збільшений че!

реп, зменшене обличчя та зуби, збільшений розмір тулуба?
Тоді, може, він створив це для імітування еволюції та пе!
ревірки нашої віри?

ВИСНОВKИ

Kреаціоністи мене одночасно і розсердили, і розвеселили,
але найбільше засмутили. Засмутили з багатьох причин. За!
смутили, тому що так багато людей, котрі відгукнулися на вик!
лики креаціоністів, стурбовані слушною причиною, але спря!
мовують свій гнів у хибному напрямку. Правильно, що вчені
часто бувають догматичними та елітарними. Правильно, що
ми часто дозволяли характеризувати себе у біло!комірцевому,
рекламному вигляді — “Вчені запевняють, що препарат Х
виліковує бурсит великого пальця стопи в десять разів швид!
ше, ніж ...”. Ми неправильно з цим боремося, тому що ми нама!
гаємося мати зиск, називаючись новим духовенством. Пра!
вильно також і те, що безлика бюрократична державна влада
все частіше втручається у наше життя та відбирає можливість
вибору, яка належить окремим громадянам і цілим громадам.
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Я можу зрозуміти, що вимога вивчення еволюції у школі може
здаватися ще одною образою, беручи до уваги викладені вище
підстави. Але ні еволюція, ні будь!який інший факт світу при!
роди не є, і не може бути, винуватцем. Виявляйте й змагайтеся
зі своїми справжніми ворогами, будь ласка, але ми не серед
них.

Я засмучений, бо практичним висновком цієї бучі буде не
включення креаціонізму до навчальної програми (це також
мене б засмутило), а скорочення або вилучення еволюції з
програми середньої школи. Еволюція — це одна із півдюжини
“великих ідей”, породжених наукою. Вона торкається глибо!
ких питань генеалогії, які приваблюють усіх нас — ясно
відображеного явища “коренів”. Звідки ми походимо? Звідки
пішло життя? Як воно розвивалося?

Як пов’язані між собою організми? Вона заставляє нас мис!
лити, зважувати та дивуватися. Чи повинні ми позбавляти
мільйони людей цих знань і знову викладати біологію як набір
нудних і непов’язаних фактів, без тієї ниточки, яка сплітає
різноманітний матеріал у єдине гнучке ціле?

Але найбільше я засмучений тенденцією, яку починаю
помічати серед моїх колег. Я відчуваю, що зараз деякі з них ба!
жають припинити здорову дискусію, яка вдихнула нове життя
в еволюційну біологію. Це ллє воду на млин креаціоністів, ка!
жуть вони, навіть якщо ті перекручують. Можливо, ми повинні
залягти та згуртуватися навколо прапора суворого дарвінізму
принаймні на цей час — своєрідна стара релігія з нашого боку.

Але ми повинні запозичити іншу метафору й усвідомити, що
ми теж мусимо йти прямою і вузькою стежкою, оточеною
шляхами до забуття. Бо якщо ми коли!небудь почнемо стри!
мувати свій пошук у пізнанні природи, гасити своє
інтелектуальне натхнення в хибній спробі уявляти єдиний
фронт там, де його немає і не повинно бути, тоді ми дійсно за!
гублені.

Stephen Jay Gould, 

“Evolution as Fact and Theory” /Еволюція як факт і теорія/

Сopyright 1981 by Stephen Jay Gould. 

Передруковано за дозволом автора. 

Вперше в журналі Discover Magazine.
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Щойно у Kиєві видавництвом Ук�
раїнсько�Фінського інституту менедж�
менту та бізнесу видано цей навчальний
посібник. Авторами цієї книги є викла�
дачі Полтавського технічного універси�
тету — доцент, кандидат історичних наук
Г.Є.Аляєв, кандидат філософських наук
О.В.Горбань, доцент, кандидат
філософських наук В.М.Мєшков. Власне,
цей посібник і є курсом лекцій для сту�
дентів з предмету, який уже два роки як
став обов’язковим у вузах України. Але
характер книги такий, що вона може ста�
ти у пригоді також вчителям середньої
школи, перш за все — історикам.

Вплив релігії останнім часом стає більш
помітним у суспільному житті, а отже, не
може обходити й школу, навіть
відокремлену від церкви. Питання історії
релігії й церкви обіймають помітне (хоча,
можливо, ще й недостатнє) місце у
шкільних курсах загальної та вітчизняної
історії, інших суспільствознавчих дис�
циплін, а дехто з учителів експериментує
з власними факультативними курсами з
релігієзнавства у профільних класах. Вра�
ховуючи безсумнівний брак релігіє�
знавчої підготовки на історичних факуль�
тетах університетів та педагогічних
інститутів у минулі часи, а також її атеїс�
тично�ідеологічну спрямованість, буде
вочевидь зрозумілим потреба підвищення
кваліфікації вчителів середніх шкіл саме
в цьому напрямку.

Kнига, що пропонується вашій увазі, на�
писана за авторською програмою, у якій
віддається перевага питанням історії
релігій, а також деяким аспектам порів�
няльного аналізу форм релігійного жит�
тя, сучасного стану конфесій, особливо�
стям релігійних процесів в Україні. Зок�
рема, у перших лекціях розглядаються
поняття релігії та класифікація релігій,
місце у суспільстві та співвідношення
релігії і культури, релігії і моралі, релігії і

філософії, релігії і науки; форми релі�
гійного життя людини — релігійний
досвід, його сутність, форми і вияви
(віра, молитва, релігійний аскетизм, міф,
Святе Письмо, догмат, Святий Переказ);
культ і богослужіння (храми, жертви,
таїнства). Відповідні глави присвячені
релігіям минулого і сучасності: релігіям
первісного суспільства, стародавньої
Греції, зороастризму, стародавньої та су�
часної Індії, Kитаю та Японії, буддизму,
іудаїзму, ісламу.

Окремо розглядається Біблія, її поход�
ження, зміст та релігійно�культурне зна�
чення. Значна частина посібника присвя�
чена християнству — його виникненню
та історії, особливостям та відмінностям
окремих течій, християнским святам та
обрядам. Розглядаються історія та сучас�
ний стан релігії та церкви в Україні, а та�
кож особливості релігійних процесів у
сучасному світі.

На закінчення слід додати, що автори
намагались досягти якомога більшої
об’єктивності у розгляді окремих кон�
фесій, уникнути атеїстичної упередже�
ності у ставленні до питань релігії і
релігійного життя в цілому. Сподіває�
мось, що книга допоможе вчителям се�
редньої школи з’ясувати деякі недостат�
ньо висвітлені або важкі питання,
пов’язані з місцем релігії в історії і сучас�
ному житті; заощадити час, який треба
було б провести за пошуками необхідних
довідок в енциклопедичних словниках
або важкодоступній літературі; сприяти�
ме підвищенню інтересу як вчителів, так і
учнів до цього предмету, та й взагалі до
гуманітарної освіти. 

Г. Аляев

Г.Є.Аляєв, О.В.Горбань, В.М.Мєшков.
Лекції з релігієзнавства: Навчальний
посібник. — K., Українсько�Фінський
інститут менеджменту і бізнесу. — 1995.
— 144 с.

З питань придбання книги “Лекції з
релігієзнавства. Навчальний посібник”
звертатись за адресою: м.Полтава, Пер�
шотравневий пр�т, 24, Полтавський
технічний університет, кафедра
філософії та соціально�політичних дис�
циплін (ауд.202�П), тел. 18�49�93; або за
тел. 12�20�45 (Аляєв Геннадій Євге�
нович).

Програма курсу “Історія релігії” для
середньої загальноосвітньої школи /
Авт.�укл. С.В.Свистунов. — K.: ІСДОУ,
1995. — 12 с.

Програма з курсу “Основи релігіє�
знавства”: Проект / Укл. Л.М. Шугаєва.
— K.: ІСДОУ, 1994. — 24 с.
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Патріотичне виховання учнів у за�
гальноосвітніх школах Польщі є ца�
риною, яка в загальному виховному
процесі є однією з основних. Уже по�
над двох віків в освітянських колах
цієї країни домінує думка про те, що
без філософського обгрунтування пе�
дагогічних ідей, а тим паче тих, з
яких проростає патріотизм, ре�
алізація їх практично нездійсненна.
Специфіка духовного життя польсь�
кого суспільства в тому, що кожен,
хто вніс найменший внесок в духовну
скарбницю народу як педагог,
літератор, філософ і т.д., є достойно
поцінований у людській пам’яті, зай�
має відповідне місце в пантеоні ви�
датних людей країни.

Доробок Львівсько�Варшавської
філософської школи в особі K.Айду�
кевіча, Т. Kотарбінського, А.Тарсько�
го та ін., соціолога Ф.Знанецького,
історика філософії В.Татаркевіча, пе�
дагога�філософа Б.Суходольського
та багатьох інших є предметом гор�
дості кожного освіченого поляка.
Думки цих людей прямо чи опосе�
редковано запліднювали методо�
логію педагогічної науки Польщі.
Погляди цих та інших мислителів
пронизували літературу, мистецтво,
релігію, ініціюючи патріотичні на�
строї населення Польщі і, звичайно,
молоді — найбільш освіченої і ди�
намічної його частини.

Аналіз польської педагогічної літе�
ратури свідчить про те, що у ній
філософія як методологія і світогляд
справляла і справляє величезний
вплив на становлення менталітету
польського патріота. Вибір філо�
софських принципів і через їх приз�
му вміння знайти головне у патріо�
тичному вихованні, визначитись, для
чого ти прийшов у клас, студентську
аудиторію і т.д., — ось що ставить
польська педагогіка перед тими, хто
формує в учнів громадянську по�
зицію та її складову — патріотичне
почуття.

Видатний польський педагог Вінс�
ент Оконь ще у середині 50�х років

писав, що вчитель, “який хоче щось
дати іншим, повинен сам багато зна�
ти, який хоче формувати інших —
повинен сам бути грунтовно підго�
товленим до всього, який хоче зроби�
ти інших добрими, повинен сам бути
добрим” [1, 14].

У руслі цієї думки відомий польсь�
кий філософ Тадеуш Kотарбінський
зазначив, що внутрішнім світом кож�
ного вчителя повинно бути “вміння
переконувати, вміння дійти до серця,
вміння захопити учнів тим, чим вчи�
тель сам захоплений” [2, c.20]. Учні
відчувають, зауважує науковий
працівник факультету підвищення
кваліфікації вчителів у Kракові
Зофія Серва, що вплив на них у
патріотичному вихованні має той
вчитель, “який може зацікавити
предметом, сам є заангажованим у
ньому, володіє грунтовними знання�
ми і є патріотом” [3, c.172]. Тож не
випадково більшість польських педа�
гогів свою діяльність спрямовують
на формування трудівника і патріота.
Якщо цього немає у виховному про�
цесі, то не може бути і мови про ви�
ховання “справжнього поляка”. Риса�
ми такого поляка, згідно з думкою
молоді навчальних закладів, є: праце�
любність, патріотизм, соціальна ак�
тивність, високий рівень свідомості,
релігійність [4, c. 219�222]. Навчання
і виховання “справжнього поляка”
тоді буде результативним, вважають
польські педагоги, коли спираються
на новаторські засади педагогічної
науки, заплідненої філософським ба�
ченням навчально�виховного проце�
су. Ця думка кореспондує з погляда�
ми K.Д.Ушинського, який був твердо
переконаний, що педагог повинен
звіряти свої погляди у виховному
процесі з принципами філософії
Арістотеля, Сократа, Сенеки, Kанта,
Руссо, Гегеля, Бекона, Дж.С.Мілля
та ін. [5, c. 150, 193�194, 200�201, 17�
218, 232, 242, 291, 302�304].

Розкриваючи методологічну та
світоглядну роль філософії у нав�
чально�виховному процесі, польсь�
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кий історик філософії Ян Лего�
вич пише, що саме завдяки їй ті,
хто займається навчанням і ви�
хованням, не можуть його роз�
глядати тільки як ремесло, як
“один із засобів заробітку на
життя” [6, c.24�25]. Чим більше
навчальні дисципліни і вихов�
ний процес пронизані філо�
софським баченням їх кінцевої
мети, вважає польський педагог
Ян Шмид, тим швидше ми її до�
сягаємо, тим яснішим є резуль�
тат роботи з учнівською молод�
дю. А такою метою для найбільш
сильних ліцеїв країни є: форму�
вання громадянина, патріота,
грунтовні знання суспільних та
природничих дисциплін,
філософська культура учня [7,
c.41�42].

Спираючись на досвід викла�
дання філософії в окремих
ліцеях сучасної Польщі, а також
на той доробок, який мала за�
гальноосвітня школа до другої
світової війни, можна зробити
висновок, пише Я.Шмид, що без
філософського запліднення нав�
чально�виховного процесу ми не
досягнемо тієї мети, яка постав�
лена перед загальноосвітньою і
вищою школою — виховання
спеціаліста, громадянина,
патріота.

Видатний польський педагог і
вчений Юліан Александрович у
книзі “Екологія совісті” з особ�
ливою силою наголошує, що лю�
дина, яка стає перед молоддю в
класі, у студентській аудиторії,
повинна завжди пам’ятати, що
перед нею сидить майбутнє на�
ції, молодь, якій потрібно дати
не тільки знання, але й сформу�
вати переконання, що ці знання
слід застосовувати на рідній
землі, в інтересах своєї держави,
свого суспільства. “Напевно усі
ми погодимось із думкою, — пи�
ше Ю.Александрович, — що вчи�
тель повинен мати високо�
рафіноване почуття відповідаль�
ності за долю країни, за рівень
освіти і виховання своїх учнів.
Це почуття повинне фіксуватись
у змісті поняття патріотизму” [8,
c.27].

Здавна польська педагогічна
думка орієнтувала молодь на
відродження польської держави,

розділеної в кінці XVIII
століття поміж Австро�Угорщи�
ною, Прусією, Росією. Визна�
чальним принципом оцінки
рівня моральності поляка був
принцип його ставлення до
Польщі як держави і римо�като�
лицької церкви як берегині за�
сад патріотизму, її державниць�
кої місії. Слід зазначити, що в
польській культурологічній тра�
диції державі відводиться особ�
ливе місце. Польські педагоги
вважали і вважають, що якщо
держава ще не зміцніла, некон�
структивна критика її інститутів
негативно впливає на
патріотичну позицію молоді.
Вже з перших днів незалежності
Польщі (після 1918 р. — В.І.) се�
ред педагогів домінує думка про
те, що коли держава тільки�
тільки “стала на ноги”, у ній
слід, по можливості, виділяти
все позитивне, що ставить її на
п’єдестал, “що їй служить, що її
возвеличує” [9, c.12]. Звичайно,
це не означає, застерігають
польські педагоги, що держава
— це такий собі божок, який по�
винен засліплювати молодь
своєю сакральністю, проте коли
вона ще в стані становлення,
слід її зміцнювати, а не руйнува�
ти високим підняттям планки
вимог до діяльності її інститутів.

У польській педагогічній думці
стосовно патріотичного вихо�
вання історично склалося дві
традиційні лінії,  викри�
сталізувалось дві теорії:  а)
теорія національного
(етнічного) виховання; б) теорія
державницького (етатичного)
виховання.

Перша теорія була альфою і
омегою в роки, коли Польща бу�
ла роздерта на 3 частини після її
поділу в 1795 р. Саме тоді в
польських навчальних закладах
основна увага зверталась на
формування в свідомості молоді
національних почуттів, від�
окремленості поляків від завой�
овників — німців, росіян,
австрійців. Звичайно, це не оз�
начає, що освітні заклади спря�
мовували свідомість поляка на
внутрішню і зовнішню ізоляцію.
Вузи, школа, церква закликали
до розумної інтернаціоналізації

суспільного життя, але до певної
межі, щоб ця інтернаціоналі�
зація не онімечила, не зросій�
щила, не стерла з карти польсь�
кого етносу.

Після проголошення Польщею
у 1918 р. незалежності, у польсь�
ких навчальних закладах акцен�
ти змістились у бік державниць�
кого виховання. Сьогодні в
Польщі і вуз, і школа, і церква, і
сім’я наскрізь пронизані цією
теорією, змістом якої є збере�
ження за всяку ціну держави.
Тож не випадково, коли В.Яру�
зельського у 1996 р. було при�
тягнуто до суду за придушення
робітничих страйків на узбе�
режжі в 1970 р. та за введення 13
грудня 1981 р. військового стану
в Польщі, його адвокати висуну�
ли незаперечний аргумент: “Ге�
нерал, впровадивши військовий
стан, тим самим врятував Поль�
ську державу. Якби він цього не
зробив, Польща була б окупова�
на військами Варшавського До�
говору”. Стосовно ж придушен�
ня страйків, то він був
військовим і давав присягу дер�
жаві, яка тоді була.

Адам Міхнік — польський
історик і один із найбільш впли�
вових представників демокра�
тичної опозиції у Польщі перед
1989 р., так коротко охарактери�
зував діяльність генерала: “Гене�
рал Ярузельський — єдиний
приклад комуністичного
політика, який ввів у країні дик�
татуру, а потім її з диктатури
вивів. Я публіцист, не належить
мені судити його як у суді. Про�
те вважаю, що Ярузельський —
тема для істориків, а не для
правників. Якби щось залежало
від мене, зробив би велику
амністію. На таке приниження
(розгляд справи в суді. — В.І.)
Ярузельський не заслуговує”
[10, c.9].

Одночасно з державницьким
напрямом виховання у польсь�
ких школах і вузах, зважаючи на
відносно мононаціональний
склад населення країни, має
сильний вплив і національне
(етнічне) виховання. У Польщі
кожну дитину вчать нехитрому
віршику, віршику, який живе в
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народі вже сотні років і, по суті спра�
ви, за своїм змістом, є поєднанням
вищевказаних двох теорій — держав�
ницького і національного (етнічного)
виховання:

Kim Ty jestes?
Polak maly!
Jaki herb Twoj?
Orzel bialy!
Подаємо приблизний переклад

віршика на українську мову:
Хто ти такий?
Малий поляк!
Який герб твій?
Орел білий!
У теоріях державницького і націо�

нального (етнічного) виховання, вка�
зують польські педагоги, відобрази�
лось ставлення до минулого і майбут�
нього польського народу, його держа�
ви [9, c.13�14]. Минуле складало
світоглядну основу, джерело
інспірації реального мислення і дій в
умовах сучасності. Попри століття,
минуле виражало своєрідну канву
пошуків шляхів заангажування у дер�
жавотворчий процес польського
суспільства і визначення аутентич�
ності польського громадянина�
патріота.

На перший погляд, теорії патріотич�
ного виховання молоді близькі одна
до одної, але вони відрізняються
змістовно: згідно з ідеями теорії
етнічного виховання, вона повинна
була пробуджувати в людях почуття
національної гідності в умовах бездер�
жавності, не дати народу “розчини�
тись” у середовищі завойовників, тоді
як теорія державницького вихован�
ня — формувати в свідомості людей
почуття необхідності мати свою дер�
жаву, розбудови її інститутів тощо.

У середині 80�х років польський пе�
дагог Зофія Серва провела пілотажне
дослідження в шести ліцеях м.Kра�
кова і трьох — у Kраківському
воєводстві на тему: “Роль школи та
інших чинників на формування
патріотичних почуттів”. Соціальний
стан опитуваних учнів був такий:
47% — з інтелігентних сімей, 38% — з
робітничих, 7,5% — із селянських,
4,2% — з робітничо�селянських, 3,3%
— з ремісничих. Стосовно місця про�

живання, то 55,9% опитаних прожи�
вало в Kракові, 22,6% — у малих
містечках воєводства і 21,5% — на
селі [3, c.165].

Як вказали опитувані, першою
школою формування патріотизму
для них було сімейне виховання [3,
c.167]. На сімейне виховання як чин�
ник патріотичного виховання вказа�
ли 70,14%. На друге місце — 69,2%
опитані учні поставили Церкву. Роль
школи в патріотичному вихованні
учні поставили, в залежності від
місцевості, на 2, 3, 4 місця.

Польські педагоги провели порів�
няльний аналіз з дослідженнями се�
ред учнів цих же шкіл у 1982 р. Вия�
вилось, що ті учні, які були заанга�
жовані в дослідженнях 1982 р.,
патріотичному вихованню в сім’ї
відвели перше місце, друге — школі і
третє — церкві. Вказуючи на школу
як один з основних чинників форму�
вання патріотизму, учні зазначили,
що тут велику роль відіграє осо�
бистість вчителя — 84,4%, а також
такі предмети, як історія — 70,4%, та
польська мова — 69,3% [3, c.169�170].
Вказуючи на інші дисципліни як
чинники формування патріотизму в
школі, учні зазначили, що попри
патріотичні гасла, у них бракує об�
грунтованості, часто вчителі кори�
стуються міфологічною
інтерпретацією білих плям у житті
польського суспільства [3, c.172].

Після 1989 р. польська школа пере�
живає період становлення в нових
умовах. Проте на відміну від деяких
інших постсоціалістичних країн, цей
процес йде менш болісно, ніж, на�
приклад, в українських школах. Уч�
ням у Польщі не потрібно в такій
мірі, як їх одноліткам в Україні, шу�
кати виходу із симуклярів* змісту
радянського і українського псевдо�
патріотизму. Польський учень вва�
жає патріотами Польщі Мєшка І і
короля Яна Собеського, народного
героя Тадеуша Kостюшка і маршала
Юзефа Пілсудського, секретаря
ПОРП Владислава Гомулку і карди�
нала Стефана Вишинського, Леха
Валенсу і Войцеха Ярузельського,
бійців Армії Людової й Армії Kрай�
ової [11, c.462�464]. У нас поки що не
так... 
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*Симукляр — політична химера (політолог).



Ячомусь упевнений, що освіта із самого початку виникає
як філософська дисципліна і лише надалі набуває ди�

ференційованого вигляду у зв’язку з розподілом знання за
напрямками. Правда, хтось може відразу ж пригадати, що
писемність з’являється раніше за філософію, а навчання
грамоти — то і є початкова форма освіти. Із цим можна по�
годитися лише в одному аспекті — писемність дійсно вини�
кає раніш і є однією з передумов народження філософії.
Однак і для мого твердження теж є певні історичні
підстави. Упродовж тривалого часу письмо мало суто
утилітарне призначення: складання хронік, ведення обліку,
звітування, надсилання повідомлень тощо. Навчання пись�
ма — це ще не освіта, а набуття звичайної
грамотності. Лише філософія починає
використовувати письмо для фіксації
узагальнюючої думки щодо об’єктивної
сутності навколишнього світу, що і за�
кладає основи освіти. Лапідарні
філософські формули�ідеї вимагали
практики навчання, уміння дедуктивно�
го розгортання думки для висвітлення
всіх сторін як людського буття, так і бут�
тя природи. Про це свідчить історія
філософських шкіл, історія становлення
університетів як навчальних закладів су�
часного типу. Поступова диференціація
знання з первісного філософського лона
не скасовує провідної ролі філософії у
виникненні феномену освіти як соціо�
культурного явища.

Безперечно, що у подальшому розвит�
ку освіти її філософська компонента

зменшується у своєму обсязі, але завжди
зберігається. Філософія поступово зна�
ходить своє специфічне місце й особливу
роль у відтворенні культурних
інваріантів через освітню функцію. Вона
кумулює і поширює освітніми засобами універсальні фор�
ми мислення, які становлять певну матрицю функціювання
і розвитку культури, формує те, що називають мен�
тальністю народу, формує образ культури, допомогає їй ре�
алізувати себе. Значна роль в освітньому процесі належить
засвоєнню історії філософії. Історія філософської думки є
найвищою школою людського мислення навколо фунда�
ментальних наскрізних проблем. Вона кожному дає куль�
турно�історичну базу освіченості, логічні знаряддя аргу�
ментації, учить стилістичного різноманіття, толерантності
до чужої думки, формує свободу духовного пошуку. Історія
філософії настільки багата, що може задовольнити освітні
потреби осіб різного віку, статі і суспільного стану, дає ма�
теріал для використання на всіх ступенях освітнього проце�
су. Нація, яка має програму тотальної ступеневої
філософської освіти, безперечно, буде кращим прикладом
для інших народів.

Сьогодні в освітніх закладах України філософська освіта
ще сяк�так зберігається і маємо надію, що вона збере�

жеться і надалі. Тепер, згідно із затвердженою
Міністерством освіти концепцією гуманітарної освіти, у
школи (включаючи ліцеї та гімназії) та професійні учили�
ща вводиться викладання філософськи орієнтованого кур�
су “Людина і світ”. У той же час викликає тривогу стан
справ із підготовкою власне філософських кадрів, які б
професійно, отримавши з молодих літ гарну підготовку у
горнилі спеціального факультету, донесли б до учня напру�
ження вільної думки. Часом складається враження, що в

якомусь прошарку громадськості утвердилося переконан�
ня: доступ до філософської трибуни у школі (вищому нав�
чальному закладі) відкритий кожному, хто навчився чита�
ти й отримав будь�який диплом. За довгі роки викладаць�
кої роботи я не зустрів жодного випускника філософського
факультету, котрий сміливо узявся б викладати фізику, ма�
тематику, хімію, біологію, хоч університетські основи знань
із цих наук здобувають студенти�філософи. Однак
філософію хто тільки не викладає: психолог, біолог, фізик,
математик, географ, історик, інженер...Засвоївши вершину
айсбергу, викладену у 2�3 підручниках, вони ототожнили
досить одномірні, популяризовані філософські “вершки” з

усім айсбергом, а себе вважають філо�
софами. Я не хочу образити цим дійсно
талановитих спеціалістів з інших наук,
котрі за покликанням перейшли до
філософії і навіть уславили її. Таких ба�
гато. Але ім’я “легіон” тим, кому
філософія — просто робота, чергове
кон’юнктурне заняття, місце, що
звільнилося, позиція, з якої легше
дістати кандидатський диплом. Такі кад�
ри погано орієнтуються в історико�
філософському процесі, читають літера�
туру не за власними потребами і нахила�
ми, а за планами комерційно�орієнто�
ваних видавництв і торговельників, пли�
нуть за модою на чергові “ізми”, вважа�
ють, що і у філософії правильне те, що
сказано вчора, або й сьогодні зранку.

Зі здобуттям незалежності Україна за�
лишилася з одним невеликим

філософським факультетом Kиївського
університету, який не спроможний за�
безпечити професіоналами школи, ко�
леджи, кафедри вищих навчальних за�
кладів. Може, я дещо помиляюсь, але за

останні п’ять років у вузи Харкова не прийшов жоден ви�
пускник�філософ, а сьогодні в Kиєві на денному відділенні
філософського факультету немає жодного харків’янина.
Тому й ідуть до філософських аспірантур інститутів та
університетів Харкова фізики і лірики, музиканти�невдахи
і горе�математики.

Тривога за стан філософської освіти на Слобожанщині
згуртувала сьогодні 25 докторів і кандидатів філо�

софських наук Харкова у міське товариство “Філософська
освіта”. Ми прагнемо об’єднати фахівців у творчі групи за
галузями філософського знання на зразок академічних сек�
торів та відділів, або громадських кафедр типу
філософського факультету. Щодо освітніх завдань, то това�
риство працює над питанням підготовки фахівців зі
спеціальності “філософія” при Харківському університеті.
Враховуючи економічну ситуацію в державі, ми не маємо
надії на відкриття денного відділення для абітурієнтів.
Проте реальним є здобуття всіма бажаючими за 2�3 роки
другої (філософської) освіти за помірну плату. Другий ди�
плом спеціаліста дисципліни філософського напрямку у
школах, ліцеях, гімназіях, коледжах відкриє шлях до
вузівських кафедр філософії. Враховуючи наявність у Хар�
кові спеціалізованих учених рад, друга вища освіта полег�
шить та прискорить і отримання вченого ступеня.
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РЕТРОМЕТОДИКА
“Освіта в її абсолютному визна�
ченні є звільнення і робота вищого
звільнення...”

Г.В.Ф. Гегель

ГЕГЕЛЬ ЯK ВИKЛАДАЧ ФІЛОСОФІЇ В
ГІМНАЗІЇ

Передмова до публікації

Сьогодні неоднозначна оцінка Гегеля. З одного боку його зачислено
до 100 найвидатніших мислителів освіти за двадцять п’ять століть [1], з
іншого — після фіаско вузівської філософії на теренах колишнього
Союзу за допомогою K.Поппера згадали висловлювання Шопенгауе$
ра:

“Якби ви запрагнули коли�небудь притупити розум молодої лю�
дини й зробити нездатними її мізки до будь�якої думки, то не змог�
ли б зробити нічого кращого, ніж дати їй почитати Гегеля...”
[2,с.87$88].

А тому “новому поколінню слід допомогти звільнитися від цього
інтелектуального шахрайства, мабуть, найбільшого в історії нашої
цивілізації та її суперництва зі своїми ворогами” [там же, с.89].

Шопенгауер не приймав гегелівських фанфар про дух як прогрес.
Але мрія про прогрес не ілюзорна: гуманність, за Шопенгауером, роз$
вивається в духовному протистоянні з жорстокою дійсністю. Маркс,
якого не міг зрозуміти Ленін, поки не прочитав Гегеля, і що він радив
робити й пролетаріям, критикував Гегеля за надмірну абстрактність.
Але їх трьох об’єднував загальний план оцінки людського життя як ан$
тигуманного, роздертого протиріччями і як такого, що вимагає ради$
кального поліпшення. Kожний по$своєму, вони виражали реалії свого
часу, висуваючи за мету звільнення людства. Відносно цього ніби все
зрозуміло.

Але не припиняються спроби інтерпретації гегелівської філософії, які
зводяться до відкриття “іншого” Гегеля, неісторичного, Гегеля “тексту”
[3] .

Цей інший Гегель, якого з повним правом можна віднести до сучас$
них філософів, — філософ нередукованих відмінностей, нетотожності,
невирішуваної заперечливості. Таке розуміння Гегеля основується на
ідеї Ж. Дерріди, котрий назвав Гегеля останнім філософом і першим
мислителем “письма”, в логіці якого можна зустріти елементи сучасної
семіології.

Гегелівський метод “критичного представлення метафізики” знову
знаходиться у центрі сучасних дискусій про його філософію. Сутність
гегелівського підходу полягає не в тому, щоб нав’язувати світові
цінності та ідеали, а в тому, щоб вивчати і розуміти цей світ. А це
принципи відкритого суспільства.

Тому, незважаючи на оцінки Шопенгауера та Поппера щодо
філософії Гегеля не поспішаймо уникати її дослідження теорії освіти і,
передусім, його педагогічного досвіду. Це актуально, оскільки з поля
зору сучасних дослідників випадає “гімназійний період” життя Гегеля.
Так, у підсумковій статті про Гегеля як одного з мислителів освіти
світового рангу навіть не згадано про нього як викладача філософії і ди$
ректора гімназії у славетному місті Нюрнберзі [1]. Тому доречно о$
знайомити читачів з діяльністю Гегеля в Нюрнберзькій гімназії, як це
описує історик філософії Kуно Фішер у своїй дев’ятитомній “Історії но$
вої філософії” [4].

Читач зможе легко побачити цікаві аналогії між нашим часом і почат$
ком ХІХ ст. у Баварії і, можливо, з “Ретрометодики” запозичить по$
стметодичні підходи або уникне старих помилок.

Текст і посилання подаємо за рідкісним виданням 1933 року [4] без
змін правопису з незначними редакційними впорядкуваннями.

С. Kлепко
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕГЕЛЯ 
В НЮРЕНБЕРГСKОЙ ГИМНА�

ЗИИ (1808�1816гг.)

Kуно Фишер
Мрак в старой Баварии
В старой Баварии, замкнутой и невосприимчивой к све%

ту нового времени, умы находились в глубокой тьме.
“Эта Бавария есть настоящее чернильное пятно на свет%
лой картине Германии”, случайно сказал Гегель в одном
разговоре... В своем письме к Нитгаммеру* Гегель повто%
рил это выражение, указывая на то, в каком состоянии
косности и слабости находились в Баварии высшие отде%
лы учености, филология и философия. В течение пятиде%
сяти, пожалуй, даже ста лет в Баварии не появилось ни
одно замечательное издание классического автора, в об%
зоре лекций университета в Ландсгуте не упоминается
более ни об одном философском курсе, даже о курсе ло%
гики, в Альтдорфе нет даже профессора философии и т.д.

Положение народного образования в Баварии Гегель об%
рисовывал своему мюнхенскому другу одним незадолго до
того пережитым случаи. Баварские солдаты, которые долж%
ны были в 1809 г. выступить в поход против Австрии и,
сделав несколько переходов, еще не перешагнув границ Ба%
варии, воображали, что находятся в Турции и считали жи%
телей старой Баварии турками [c.73].

Бюрократическая централизация
(В начале ХIX века происходило формирование Бавар%

ского государства. — Ред.) Рука об руку с новым государ%
ственным единством должно было идти также новое
единство просвещения и культуры. Новое Баварское ко%
ролевство должно было сделаться образцовым просве%
щенным государством, по возможности первым в Герма%
нии, по возможности в кратчайшее время. Поэтому сюда
было приглашено много известных ученых людей, вроде
вызванных из Иены Паулуса**, Нитгаммера, Шеллинга
и др. Однако такие вещи, как народное образование, не
могут быть созданы сверху, не могут быть предметом
ввоза, а должны быть воспитаны и развиты изнутри.

Эту централизацию назвали словом, наименее для нее
подходящим, именно “организациею”. Беспрерывно все
занимались организациею и деланное опять изменяли,
называя это в шутку “переорганизацией”. Ни один из но%
вых чиновников не чувствовал прочной почвы под свои%
ми ногами, она постоянно колебалась. Одни жаждали
“организации”, а другие “переорганизации”. Новомодные
мужские шляпы получили название “организационных
шляп”. Гегель, желавший, чтобы его друг, школьный со%
ветник Паулус в Бамберге, оставался в этом городе, пи%
сал Нитгаммеру: “Не переорганизуйте нам только Паулу%
са!” [c.70%71].

Нитгаммеровский школьный план
Нитгаммер как главный член школьного совета в Мюн%

хене и влиятельный член “секции для управления обще%
ственными учебными и воспитательными учреждения%
ми”, выработал новый школьный план, который по коро%
левскому эдикту 3 ноября 1808 г. приобрел силу закона и
был объявлен в соответствующих учреждениях, как “об%
щая норма для устройства общественных учебных заве%
дений”. Его называли даже нитгаммеровским школьным
планом.

Сооответственно этому плану обучение должно было

* Нітгаммер Ф.І. (1766%1848) — нім.педагог, теолог і філософ, здійснював
шкільні реформи в Баварії.

** Паулус — профессор, в 1808%1810гг. школьный советник пегницкого
округа (окружной школьный советник в Нюренберге).
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наконец, всего невыносимее и позорнее было то, что в
гимназии, а также в обеих первоначальных школах в Ню%
ренберге (в школе Себальда и Лоренца) не было никаких
приспособлений для стока нечистот, на что Гегель посто%
янно принужден был резко и настойчиво жаловаться в
своих письмах к Нитгаммеру [c.62%64].

Логика и пропедевтика. Речи директора.
Занятия начались в новобаварской гимназии в Нюренбер%

ге 12 декабря 1808. Постепенно все выравнялось, и жизнь
пошла правильным, спокойным ходом. Восьмилетняя дея%
тельность Гегеля в должности преподавателя и директора
гимназии Эгидия в Нюренберге составляет в его жизни пло%
дотворный и счастливый период, полный труда...

Kак преподаватель философских пропедевтических на%
ук, Гегель, несколько отступая от нормального плана, да%
вал в низшем классе уроки — о праве и обязанностях
(включая политические и религиозные обязанности), а
среднем классе уроки по феноменологии и логике, и в
высшем классе — по философской энциклопедии. На ос%

новании собственных его тетрадей и за%
писок под диктовку, а также устных
разъяснений его, эта “Философская про%
педевтика”, возникшая в 1809%1811 гг.,
была издана Розенкранцем, как XVIII
том сочинений Гегеля (1840). Логика
встречается здесь два раза: 1) как пред%
мет преподавания в среднем классе и 2)
как первая часть философской энцикло%
педии, составляющей предмет препода%
вания в высшем классе; поэтому она за%
нимает большую часть пропедевтики (80
страниц из 205) и также и в этом отно%
шении соответствует характеру нюрен%
бергского периода.

Уже в Бамберге Нитгаммер побуждал
Гегеля написать учебник логики и в то
же время хотел доставить ему место пре%
подавателя религии в семинарии этого
города. Однако между пантеистически%
ми идеями о боге и религии, которые Ге%
гель высказывал в Швейцарии, а потом
логически развил, и учением религии в
духе протестантской семинарии в Бам%

берге был такой резкий контраст, что Гегель, при мысли о
соединении этих двух деятельностей, испытывал комиче%
ский страх и отклонил предложение. “Преподавать тео%
логию и писать логику это значило бы, как вы хорошо
знаете, быть белильщиком и вместе с тем трубочистом,
пить минеральную воду для очищения желудка и вместе
с тем бургонское вино. Я, много лет проживший на сво%
бодной скале, в гнезде у орла и привыкший дышать чис%
тым горным воздухом, принужден был бы теперь учиться
передавать трупы умерших или (современных) мертво%
рожденных мыслей и прозябать в спертом воздухе пус%
той болтовни. В университете я бы охотно преподавал
теологию и, позанявшись несколько лет философскими
лекциями, сделал бы это, но преподавать а) учение о ре%
лигии века просвещения, б) в школах, в) в Баварии, г) в
ожидании притязаний ко мне здешней христианско%про%
тестантской церкви, — эта мысль потрясает все мои нер%
вы, как если христианская церковь была гальваническою
батарею и т.д. Господи, да минет меня чаша сия!”

В нюренбергской пропедевтике Гегеля логика и учение
о религии вполне согласуются друг с другом и находятся
в тесной связи. Kак это видно из отчета гимназии за 1812
год, Гегель в каждом из трех классов давал не четыре уро%
ка по философии, а три урока и, кроме того, один час по%
свящал учению о религии.

начинаться с элементарных школ, т.е. двухклассных пер%
воначальных школ, продолжаться прогимназиями и ре%
альными школами, а затем гимназиями и реальными ин%
ститутами, так что лицеи заняли положение между гим%
назиями и университетом, не будучи необходимою про%
межуточною ступенью.

Задачею гимназии, по этому плану, было изучение язы%
ков, а задачею реальных институтов (их было два: в Ню%
ренберге и в Аугебурге) изучение природы; философское
преподавание должно было в гимназии служить “введе%
нием в умозрительное изучение идей”. Таким образом
философия получала необыкновенное педагогическое
значение. В каждом из четырех классов гимназии (низ%
ший класс, низший и высший средний класс, высший
класс) преподавание философии, занимавшее еженедель%
но четыре часа, распределялось таким образом, что в низ%
шем классе (Untersecunda) должны были изучаться логи%
ка, а также учение о праве и долге, в низшем среднем
классе (Unterprima) психология и этика, и в высшем
классе (Oberprima) философская энциклопедия. Осно%
вою всего преподавания в гимназии
оставалось изучение древних языков и
литературы. Свои педагогические
взгляды Нитгаммер изложил в сочине%
нии: “Спор филантропизма и гуманиз%
ма”. Он оценил в этом сочинении два
противоположные направления в пе%
дагогике, называемые теперь реали%
стическим и гуманитарным, взвесил
их права и требовал, чтобы гимназия
во всем своем объеме была посвящена
гуманитарному образованию.

Должность директора 
и поворотный пункт в жизни
Общий школьный план еще не был

обнародован, когда Нитгаммер 26 ок%
тября 1808 года уже писал своему дру%
гу в Бамберг: “Я должен сообщить вам,
что вы назначены преподавателем фи%
лософских пропедевтических наук и
вместе с тем директором гимназии в
Нюренберге, и что желательно, чтобы
вы уже в начале или самое позднее в
средине следующей недели прибыли в Нюренберг, где ва%
ше присутствие будет настоятельно необходимо”.

Гегель чувствовал себя чрезвычайно осчастливленным и
удивленным этим допущением к активной государствен%
ной деятельности, этим назначением на философскую и пе%
дагогическую учебную и административную должность...

...Новая должность в Нюренберге принесла Гегелю в те%
чение первых лет много бед и неприятностей. Вознаграж%
дение было на одну треть меньше, чем доходы в Бамбер%
ге. Kак преподаватель, Гегель получал ежегодно 900 гуль%
денов, а как директор — 100 гульденов с казенною квар%
тирою; непонятным и неприличным образом последнее
условие было истолковано в том смысле, будто бы дирек%
тор должен получать сто гульденов или казенную кварти%
ру; однако Гегель решил в таком случае отказаться от
должности директора. Финансы были так расстроены,
что уплата жалования всегда запаздывала, и Гегель не%
редко не в состоянии был покрывать расходы своей еже%
дневной жизни. В гимназии не было педеля*, писца; по%
ставщики учебников продавали книги дороже других
книжных магазинов! Помещения школы находились в
жалком состоянии и без всякой защиты от лучей солнца;

Г.В.Ф. Гегель

* педель — так в Германии называются служители в различных
учреждениях, преимущественно в университетах.
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Прекрасным памятником управления Гегеля гимна%
зиeю служат его пять директорских речей, произнесен%
ных им во время акта в конце школьного года: 29 сентяб%
ря 1809, 14 сентября 1810, 2 сентября 1811, 2 сентября
1813, 30 августа 1815.

Первая из этих речей освещает задачу и значение гума%
нитарной школы с такой замечательной ясностью, что мы
приведем для наших читателей некоторые места из нее,
тем более, что они обрисовывают образ мыслей оратора.

“Дух и цель нашего учреждения состоит в подготовке к
научным занятиям и притом в подготовке, основанной на
знакомстве с греками и римлянами. В течение несколь%
ких тысячелетий это та почва, на которой возникает вся%
кая культура, из которой она вырастает, находясь с нею в
постоянной связи. Kак естественные организмы, расте%
ния и животные, сопротивляются тяжести, хотя и не мо%
гут покинуть этого элемента своей сущности, так и вся%
кое искусство и наука поднялись из этой почвы и, хотя
стали самостоятельными, не освободились от воспомина%
ния о просвещении. Kак Антей обновлял свои силы со%
прикосновением с матерью%землей, точно так же и вся%
кий новый расцвет и возрастание и просвещение возни%
кает путем обращения к древности”.

“Если допустить, что вообще следует исходить из пре%
красных образцов, то для высшего образования основою
должна быть и оставаться главным образом литература
греков, а затем также римлян. Совершенство и красота
этих мастерских творений должны быть духовною купе%
лью, крещением для непосвященных, дающий душе не%
изгладимый отпечаток и сообщающим вкус к искусству
и науке. Для этого посвящения недостаточно общего
внешнего знакомства с древними, мы должны сроднить%
ся с ними, чтобы впитать в себя их воздух, представле%
ния, нравы, даже, если угодно, их заблуждения и пред%
рассудки и стать членами этого мира, — прекраснейшего
из всего, что когда либо существовало. Если первый рай
был раем человеческой природы, то этот второй, высший
рай, есть рай человеческого духа, выступающего в своей
прекрасной естественности, свободе, глубине и ясности,
как невеста из своих покоев. Первобытное дикое велико%
лепие его восхода на востоке получило новое выражение
в прелестных формах и смягчилось до степени красоты.
Здесь его глубина выражается уже не в беспорядочном
хаосе, меланхолии и высокомерии, а в непринужденной
чистоте; его ясность не есть ребяческое веселие, он стоит
над скорбью, которая знает суровость судьбы, однако, не
лишается вследствие нее свободы и гармонии. Я думаю, я
не впаду в преувеличение, если скажу, что человек, не
знающий творений древних, прожил, не зная красоты”.

В своем первом письме из Нюренберга, познакомив%
шись со школьным планом Нитгаммера и выраженною в
нем оценкою классицизма, Гегель высказывал Нитгамме%
ру следующее: “Я выражаю вам свою благодарность не
только за целое, но и в особенности за высокую оценку
изучения Греции; да будете вы трижды, семь и девять раз
прославлены за это, а также за отрицательную услугу, со%
стоящую в уничтожении всяких забавок, в роде техноло%
гии, экономии, ловли бабочек и т.д., точно так же и за
мудрое распределение классов и т.п. и за то, что вы не от%
вели эти предметы в реальное отделение, а установили в
нем такое же основательное усвоение настоящих, т.е. на%
учных реальных знаний”.

Об отношении Гегеля, как директора и учителя, к уче%
никам интересные сведения сообщает в письме к Гайму
один из первых учеников его, Лохнер, сделавшийся впо%
следствии директором той же гимназии.

В отношении к ученикам Гегель умел соединять серьез%
ность и достоинство с участливым дружеским расположе%
нием и умением входить в обстоятельства каждого, помо%

гая советами. Согласно традициям, ученики обучались в
гимназии верховой езде, наездничеству и фехтованию;
вместе с портфелями и книгами они приносили в школу
также рапиры и фехтовали между уроками на дворе, в ко%
ридорах и классах. Таким образом преждевременно ус%
ваивались студенческие нравы, которые приводили, в
конце концов, к дуэлям с опасным исходом. Еще в послед%
ний период управления Гегеля гимназией приходилось
энергично бороться с этим бесчинством запрещениями и
наказаниями. Kогда постановлялось какое%либо решение,
Гегель со всею строгостью настаивал на выполнении его.
В 1812 году один учитель танцев с позволения директора
предложил ученикам гимназии свои услуги и почти все
подписались на его уроки. Затем многие отказались от
своего желания без достаточных оснований и послали
Лохнера и еще одного товарища к Гегелю просить освобо%
ждения от этих занятий. “Однако, как он напустился на
нас! Не помню уж, как мы сошли с лестницы. Очевидно,
он хотел, чтобы гарантированный нами доход этого чело%
века не был уменьшен, и нам пришлось танцевать до кон%
ца лета” [c.64%67].

Недостаток авторитета и гласности
Метод так называемой организации страдал двумя ос%

новными недостатками, которые Гегель метко определил
и осветил в своих письмах к Нитгаммеру: недоставало
настоящего авторитета, который не состоит в одном ко%
мандовании, и действительной гласности, без которой не
может быть речи о воспитании и свободе народа.

По словам Гегеля, литературной и научной жизни, ко%
торая составляет сушественную часть национального
просвещения, недоставало публичного веского авторите%
та, литературного руководителя, который был бы в со%
стоянии прямо удалять с пути незрелых и безобразных
выкидышей, pruritus (чирьи), как их называл Гегель, ко%
торые в противном случае, если их оставить живыми и
молчать, не остаются без действия, так как имеют огром%
ное преимущество речи перед молчанием. Он имел в ви%
ду жалкие сочинения, вроде статьи некоего Романнера о
речи Якоби в академии и некоего Риттерсгаузена о речи
Шеллинга. “У вас нет важнейшего средства встречать та%
кие pruritus”, пишет Гегель Нитгаммеру, “так как у вас
нет литературного органа. Неумытое рыло нужно обуз%
дывать и замыкать авторитетом”. “Мы должны начинать
с авторитета, т.е. с веры в то, что Платон, Аристотель, су%
дя по их славе, другие, в виду их влияния в государстве,
заслуживают более доверия, чем наши мысли, даже и в
том случае, если мы уже не понимаем их, т.е. считаем их
слова бессмыслицею, так как теперь наши мысли проти%
воречат их взглядам” и т.д.

Гегель имел в виду важное педагогическое правило, ко%
торое лучше всего выражается словами Гете: “Если есть
повиновение в душе, скоро явится и любовь”. Это прави%
ло относится и к интеллектуальному повиновению, нуж%
дающемуся в том авторитете, о котором пишет Гегель:
“Мы должны начинать с авторитета” и т.д.

Затем он продолжает так: “Литературная сторона тако%
го авторитетного органа должна впрочем быть побочным
делом; главное значение имеет политический внешний и
внутренний характер, который именно и придает вид ав%
торитета литературной стороне. Но у нас нет и политиче%
ского органа; говоря правду, вы имеете свободу писать и
печатать (“Press%Freiheit, я едва не сказал Fress%Freiheit”,
замечает Гегель), но у вас нет гласности, т.е. обычая, что%
бы правительство излагало народу состояние государст%
ва, расходование государственных денег, состояние госу%
дарственного долга, организацию учреждений и т.п. Эта
беседа правительства с народом о своих и его интересах
есть один из важнейших элементов силы французского и
английского народа. Для такой беседы нужно многое, в
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Нитгаммер не говорил о таком представительстве, он
настаивал только на своем долге чиновника и связанной
с ним ответственности. Его противникам, конечно, хоте%
лось, чтобы он подал в отставку. Однако, он был слиш%
ком рассудителен и храбр, чтобы оставлять свой пост с
наступлением дурной погоды, которую он предвидел.
Уже в своем письме 19 ноября 1815 г. он предсказывал
своему другу Гегелю приближение общей реакции и опи%
сывал ее признаки. “Kак черви, лягушки и другие гады
часто выползают вместе с дождем, так и Вейлеры вместе
с им подобными являются в пасмурные дни, распростра%
няющиеся по всему цивилизованному миру. Во всеоб%
щем потопе, в котором возвращается все устаревшее, эта
литературная и педагогическая, а также всякая прочая
чернь надеется найти свой момент; и я готов опасаться,
что она нашла его. Сообщенные вам мною устно проекты
уничтожения первоначальных школ уже расширились;
дерзость дошла до того, что учителя не только филосо%
фии, но даже и математики в гимназиях признаны не%
нужными и вредными; являются уверения, что нужны
собственно лишь шесть классов (элементарное обучение,

грамматика, поэзия и риторика);
и эти речи выслушиваются бла%
госклонно! Что из этого выйдет,
мне, в конце концов, все равно,
не только в отношении моей
личности, но даже уже, пожалуй,
и в отношении самого дела. Глу%
пый, идущий за попами народ в
Баварии останется ленивым и
тупым, если этого хотят; к сча%
стью, просвещение не принужде%
но более искать себе убежища в
Баварии, куда его к тому же зав%
лекли, повидимому, лишь для
того, чтобы умертвить. Однако
им не удастся уничтожить нас

таким образом в тиши! Им не удастся изуродовать наши
протестантские школы по образцу прежних монашеских
школ! Напротив, я буду защищаться до последнего чело%
века, которым я еще надеюсь быть!”.

Насколько правильно он понимал и оценивал совре%
менное положение, доказательством послужил королев%
ский рескрипт 4 июля 1816 г. “Во всяком случае, это вы%
сочайшее постановление есть замечательный документ,
пожалуй, желательный для меня, поскольку он служит
мне доказательством, что протестанты в этой стране фор%
мально лишены прав”.

Эпилог
Гегель в течении восьми лет (1808%1816 гг.) преподавал

в старшем классе нюренбергской гимназии философскую
энциклопедию и в то же время в младшем и среднем
классах частные философские науки. 24 августа 1816 г.
он подал прошение об увольнении со службы в Баварии.
Он возобновил свою академическую деятельность в уни%
верситете в Гейдельберге и подвинул ее вперед, избрав
предметом своего первого курса и темою своего первого
литературного произведения энциклопедию. Зимою
1816%1817 гг. он именно и читал “энциклопедию фило%
софских наук”, а в следующем семестре логику и метафи%
зику, “руководясь своей Энциклопедией философских
наук, которая должна вскоре явиться”; летом 1818 г. в по%
следнем семестре своей деятельности в Гейдельберге он
читал “философию в систематическом полном объеме”
по своей Энциклопедии.

особенности же мужество”.
Уже 8 июля 1807 г. Гегель писал: “Однако в Мюнхене,

очевидно, не любят гласности или не ищут ее. А ведь
гласность — божественная сила; в печати всякая мысль
имеет часто совсем иной вид, чем на словах или в выпол%
нении; недочеты мысли в печати выступают так же на
первый план, как и ее преимущества, которые приобрета%
ют таким образом блеск. Я также содействовал тому, что%
бы это ясное и беспартийное зеркало явилось в полной
чистоте” (прибавляет он шутя), “я покупаю теперь для
своей газеты более белую бумагу”.

В бамбергской газете 8 февраля 1808 г. в отделе разных
известий напечатано следующее: “Во многих рейнских
союзных странах говорят, как о предстоящем вскоре со%
бытии, о введении кодекса Наполеона и конституцион%
ных форм, которые были положены в основу при органи%
зации королевства Вестфалии”. Имея в виду это извес%
тие, спустя несколько дней Гегель писал Нитгаммеру:
“Однако важное значение кодекса не может и сравниться
с важностью надежды, которую можно почерпнуть отсю%
да, что и более далекие от нас
стороны французской или вест%
фальской конституции будут
введены. По собственному жела%
нию это едва ли будет осуществ%
лено, по собственному понима%
нию, — а где оно встречается? —
также нет. Но это может про%
изойти, если такова будет воля
неба, т.е. французского импера%
тора, и тогда исчезнут тепереш%
ние характерные особенности
централизации и организации, в
которых нет справедливости, нет
гарантий, нет популярности, а
есть только произвол и умнича%
ние отдельных лиц. Не знаю, об%
ратите ли вы в своем ответе специальное внимание на
этот пункт, и потому прошу вас, по крайней мере, считать
мою зарождающуюся надежду на дальнейшие подража%
ния маленьким пунктом, стоящим в центре всех моих по%
литических стремлений”.

В этих словах есть одно признание. Гегель проклинает
централизацию без конституции. Надежда на конститу%
ционное государство есть пункт, стоящий в центре всех
его политических стремлений [c.71%73].

Kонфликты и комиссии народного просвещения.
Поражение Нитгаммера
Спустя пять лет (как Гегель стал директором гимна%

зии. — Ред.) положение переменилось. В заседании ко%
миссии народного просвещения 26 апреля 1816 г. Нит%
гаммер был побежден, и католическое большинство по%
становило понизить предельный возраст для вступления
в прогимназию, вследствие чего элементарное преподава%
ние было ускорено, сокращено и, следовательно, ухудше%
но, и уничтожить в гимназиях преподавание математики
и философских пропедевтических наук. По этому поводу
в заседании поднялся спор. Нитгаммер опять обратился
к королю (28 апреля), указывая на то, что принятые ре%
шения не применимы в протестантском воспитании. Од%
нако король стал на сторону противников Нитгаммера,
утвердил их решение и высказал высшему школьному
советнику Нитгаммеру “высочайшее неодобрение” как по
поводу его поведения в заседании, так и в особенности в
том, что он в своем докладе берет на себя “роль предста%
вителя протестантского вероучения в школьных вопро%
сах”, тогда как в школе вероисповедание не должно иг%
рать роли.

Гімназія Едігія в Нюрнберзі
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Проблема впровадження педагогічних ідей А.С.Мака�
ренка в практику сучасної школи викликає чимало
дискусій. Дехто вважає його “педагогом епохи то�
талітарного комунізму”, інші, навпаки, безапеляційно
вірять в істинність його ідей. Ще інші вважають, що
особистість А.С.Макаренка канонізована у радянській
науці, тому необхідно відтворити його історично реаль�
ний образ. У наш час, коли проблема новаторства стала
надзвичайно актуальною, перебудова школи і педа�
гогічного мислення пов’язана також із необхідністю
чесно, з наукових позицій підійти до спадщини видат�
ного педагога.

Передусім треба відмітити, що зараз збільшився
інтерес не тільки до педагогічної спадщини, а й до осо�
бистості самого А.С.Макаренка. Одним із цікавих мо�
ментів біографії педагога є формування його педа�
гогічного світогляду. Відомі ра�
дянські біографи небезпідставно на�
полягали на тому, що великий
вплив у зв’язку з цим мали рево�
люційні події 1905 року в країні. За
свідченням брата, Віталія Макарен�
ка, Антон був у тісному контакті із
соціал�революційним (есерівським)
рухом і деякий час залишався кан�
дидатом у члени цієї партії. Прий�
няття ним комуністичних ідей, на
думку німецького макаренкознавця
Г.Хілліга, відбулося у другій поло�
вині 20�х років.

Світогляд формується під впливом
багатьох факторів. А.С.Макаренко
був, як відомо, високоосвіченою лю�
диною. Філософські твори, літерату�
ра, психологія, історія та інші науки
викликали немалий інтерес у житті
молодого педагога. І хоча, за його
свідченням, із філософією він “знай�
омий дуже несистематично”, однак
називає цілий список відомих
філософів, яких читав, — Шопенгау�
ера, Ніцше, Бергсона.

Звичайно, важко визначити, як са�
ме кожен із названих філософів
вплинув на створення педагогічної системи А.С.Мака�
ренка, але дещо достовірно простежити можна. Зупи�
нимося на аналізі філософських творів, якими захоп�
лювався А.С.Макаренко у контексті його філософсько�
педагогічної концепції.

У творах видатного французького філософа Анрі
Бергсона (“Творча еволюція”, “Два джерела моралі та
релігії”) відображені ідеї, які були покладені в основу
педагогічної практики А.С.Макаренка.

Розглянемо деякі з них. Бергсон говорить, що людина
за своєю природою — істота суспільна, “інстинктивний
колективіст”. “Людське суспільство — сукупність
вільних створінь. Нав’язувані суспільством обов’язки,
що дозволяють його існування, вводять у нього упоряд�
кованість, яка просто схожа з неухильним порядком
явищ життя” [1, с.7]. Очевидно, ця ідея була не тільки
прийнята А.С.Макаренком, а й блискуче реалізована в
його педагогічній практиці.

У колонії ім.Горького, що існувала спочатку в с.Kо�
валівці на Полтавщині, а потім у Kуряжі під Харковом,
було організоване гуманне, демократичне
мікросуспільство. Однією з головних його педагогічних
ідей було виховання особистості в колективі і через ко�
лектив. Організація чіткого режиму трудової життє�
діяльності через самоврядування давала високі резуль�
тати. Kолектив дітей ділився на різновікові загони; на
чолі загону був командир, котрий обирався на 3�6
місяців. Була рада комунарів, що вирішувала важливі
організаційні питання. Вищий орган самоуправління —
загальні збори, рішенню яких підкорялися всі, навіть
учителі, вихователі й сам завідуючий.

Ідея педагогічної доцільності, яка успішно реалізова�
на в педагогічній практиці А.С.Макаренка, тісно пе�
реплітається з поняттям “здорового глузду”, на чому

акцентує увагу Анрі Бергсон: “...
Можна бути глибоким математи�
ком, обізнаним фізиком, тонким
психологом ... і в той же час хибно
розуміти дії іншого, погано розра�
ховувати свої, ніколи не адаптува�
тися до середовища, накінець, бути
позбавленим здорового глузду...
Здоровий глузд, який можна було
б назвати соціальним глуздом, є
вродженим у нормальної людини,
як і вміння говорити...” [1., с.113�
114].

Доцільність наказів і розпоряд�
жень, раціональне використання
часу і матеріальних ресурсів по�
винні мати в очах колективу “пев�
ну логіку”, говорив А.С.Макаренко.
Можливо, виходячи саме з цих по�
зицій, в основу своєї системи він
поклав працю. Kолонія вирощува�
ла для себе всю необхідну про�
дукцію. Тут були ферма для відго�
дівлі породистих свиней, корівник,
конюшня. Kрім того, діяли кузня,
рогожеплітна і кошикарська май�
стерні, які забезпечували потреби

колонії і давали продукцію на продаж, кравецька і
швецька майстерні, що забезпечували колоністів не�
обхідним одягом і взуттям.

Великого значення А.С.Макаренко надавав вихован�
ню почуття обов’язку, відповідальності і дисципліни в
колективі. У цьому зв’язку зауважимо: розглядаючи по�
няття “моральний обов’язок”, А.Бергсон говорить, що
він обумовлений суспільством, із якого черпає свої си�
ли індивід. “Суспільство володіє вимогами, кожна з
яких, велика чи мала, виражає цілісність його життєвої
сили” [1., с.7]. “...Навіть там, де моральні передумови
містяться в ціннісних судженнях, не спостерігаються,
все влаштовується так, щоб вони здавались виконува�
ними” [1.,  с.7�8]. Говорячи про виховання дис�
циплінованості, А.С.Макаренко вважав за необхідність,
щоб вихованець не тільки розумів, для чого і чому
потрібно виконати той чи інший наказ, а й сам активно
намагався виконати його якомога краще.

ПОТАЄМНА ФІЛОСОФІЯ ПЕДАГОГІKИ А.С. МАKАРЕНKА

Л.Ф. Пашко, В.Д. Бардінова

А. Бергсон



Уведення елементів воєнізації в систему організації
життєдіяльності колективу також корелює з думкою
А.Бергсона про обов’язок. “Але сутність обов’язку — це
дещо інше, ніж вимога розуму ... обов’язок, що ніби тис�
не на нашу волю подібно до звички... Військовий наказ
... прямо говорить: “треба тому, що треба”. Але, хоч сол�
дату і не наводять розумного доказу, він, однак, його
придумає ... в короткий момент, що відділяє обов’язок,
винятково переживаний від обов’язку, повністю
усвідомленого і обумовленого всякими розумними до�
веденнями, обов’язок дійсно буде набувати форми кате�
горичного імперативу “треба тому, що треба” [1., с.23�
25]. А.С.Макаренко вважав, що дисциплінованість ви�
ховує правильною організацією всього життя вихован�
ця. В ній виявляються вольові якості, здатність до галь�
мування, стриманості, витримки. Kолоністи і комунари
вміли саморегулювати поведінку, гальмувати бурхливі
вияви негативних емоцій, встанов�
лювати порядок усього життя.

Принцип паралельної дії, тобто
вплив на особистість через колек�
тив, тісно пов’язаний з поняттям
відповідальності в педагогічній сис�
темі А.С.Макаренка. У А.Бергсона у
зв’язку з цим ми знаходимо: “...Ідея
індивідуальної відповідальності
зовсім не прста ..., солідарність між
членами групи спочатку така, що
всі повинні певною мірою відчути
себе причетними до вади іншого...”
[1., с.132].

Як відомо, діапазон педагогічних
ідей А.С.Макаренка дуже широкий.
Сімейному вихованню він присвя�
тив книгу, є немало виступів і ста�
тей про режим, обов’язок і дис�
циплінованість у сімейному житті.
У А.Бергсона ми знаходимо
підтвердження цих положень: “Са�
ме суспільство накреслює для
індивіда програму його повсякден�
ного існування. Неможливо жити в
сім’ї, займатись своєю професією,
займатися тисячами повсякденних
справ... ,  не підкоряючись
обов’язкам” [I., с.17].

Цікава філософська думка А.Бергсона про звичаї і за�
кони, очевидно, не пройшла поза увагою видатного пе�
дагога. “У суспільствах ... існують звичаї й існують зако�
ни. Безперечно, закони — це нерідко закріплені звичаї...,
те, що є правовим і навіть моральним обов’язком...,
оскільки соціальна солідарність, згусток якої не зосе�
реджений у законах, і тим більше в принципах, розпов�
сюджується через загальне прийняття звичаїв...” [1.,
с.131]. Як відомо, А.С.Макаренко великого значення
надавав святам, традиціям, символіці й атрибутиці в
житті колективу. Свята і традиції, вважав він, збагачу�
ють духовне життя вихованців, роблять його радісним і
щасливим. Свято першого снопа, дні народження,
відзначення знаменних дат, пов’язаних із життям наро�
ду і країни, були традиційними. Kолонія ім. М.Горького
і комуна Ф.Дзержинського мали свої прапор, форму
одягу, значки. Звання колоніста і комунара були почес�
ними для кожного вихованця.

Говорячи про покарання у вихованні, А.С.Макаренко
закликав пам’ятати, що метою повинна бути така ор�
ганізація впливів на вихованців, при якій би не�
обхідність покарання зникала. Він висунув принцип

опори на позитивне в особистості вихованця. У зв’язку
з цим можна нагадати думку А.Бергсона, що підтверд�
жує об’єктивність цього принципу: “... Хоч нам і дуже
подобається строго осуджувати інших людей, ми, по
сутності, вважаємо їх кращими від самих себе. На цій
щасливій ілюзії заснована значна частина соціального
життя” [1., с.8].

Як відомо, А.С.Макаренко не дозволяв згадувати про
минуле своїх вихованців. Для нас, говорив він, важли�
во, ким ти є і ким ти будеш. Це, звичайно, було великим
стимулом у вихованні. У А.Бергсона є ніби
підтвердження цього положення: “... Злочинець хотів
би знищити сам злочин, ліквідуючи всяке знання, яке
могли б мати про нього люди. Але його власне знання
зберігається... Він би повернувся в суспільство, визнав�
ши свій злочин..., він якоюсь мірою був би автором сво�
го власного осуду.. Така сила, яка може спонукати

прийти злочинця з повинною” 
[1., с.15].

Одним із важливих теоретичних
положень спадщини видатного пе�
дагога є положення про не�
обхідність перспективи в розвитку
особистості. “Справжнім стимулом
людського життя є завтрашня
радість” [5, с.69]. “Упевненість у
завтрашньому дні, захищеності
кожної особистості в колективі по�
винно постійно культивуватися в
процесі виховання”, — вважав він.
Головне визначення мети у вихо�
ванні забарвлене в А.С.Макаренка
наявністю радості, оптимізму в
житті дітей. У зв’язку з цим у
А.Бергсона читаємо: “Почуттям,
що характеризує усвідомлення цієї
сукупності чистих, в ідеалі
повністю виконуваних обов’язків,
був би стан індивідуального і
соціального благополуччя... Воно
скоріше було б схоже на задоволен�
ня, ніж на радість... Емоція, про яку
ми говорили, — це ентузіазм руху
вперед... Достатньо того, щоб у ра�
дості ентузіазму було дещо більше,

ніж задоволення благополуччя... [1., с.53�54].
Утілюючи в життя ідею перспективних ліній у роз�

витку колективу, Антон Семенович дбав про ма�
теріальну вигоду за виробничу працю вихованців, не
ігноруючи природної сутності людини у ставленні до
продуктів своєї діяльності. При соціалізмі соромно бу�
ти бідним, вважав він. Пізніше в комуні ім.Ф.Дзер�
жинського був відкритий перший завод фотоапаратів
марки ФЕД. Продукція цього заводу стала настільки
високоякісною, що країна відмовилася від закупки фо�
тоапаратів за валюту.

Перейшовши на госпрозрахунок, комуна мала достат�
ньо коштів, щоб дозволити вихованцям відвідувати всі
прем’єри харківських театрів, ходити в далекі походи
влітку. Вихованцям платили заробітну плату. Частина
її відшкодовувалася на утримання в комуні, а частина
видавалася на кишенькові витрати. Kомунари таким
чином привчалися розраховувати свої гроші, а після ко�
муни вони отримували ощадну книжку із заробленою
сумою, що було серйозною економічною підтримкою.
Ось справді батьківське піклування про вихованців!

Філософія А.Шопенгауера вчить мистецтва жити
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с.311�312].
Вся система виховних впливів педагогіки А.С.Мака�

ренка була спрямована на виховання сильної фізично і
духовно, всебічно розвиненої особистості, гідного гро�
мадянина свого суспільства. Антон Семенович писав,
що свою педагогіку він вивів із власного педагогічного
досвіду; прочитавши всі відомі на той час педагогічні
твори, він не зміг знайти відповіді на питання, як же ви�
ховувати таких дітей у таких умовах. На основі аналізу
його творчості можна сказати, що своїм досвідом він
акумулював кращі педагогічні, філософські ідеї та еле�
менти народної педагогіки. Він широко використовував
традиційні засоби виховання, не збіднюючи їхнього
діапазону шляхом ігнорування “старого”. Його
діяльність тісно пов’язана з його часом. Заслуга А.С.Ма�
каренка в тому, що він максимально наблизив педа�
гогічний заклад особливого типу до умов виховання
“нормальних” дітей. Саме це дозволило йому вийти за
специфічні рамки роботи з безпритульними і зробити
важливий внесок у дослідження загальних проблем ви�
ховання. Він геніально передбачив передові педагогічні

тенденції свого часу і перспективи
розвитку виховання майбутніх по�
колінь. А.С.Макаренко — класик
світової педагогіки. Його твори пе�
рекладені майже всіма мовами
світу, його педагогічні ідеї поширені
й успішно використовуються за ру�
бежем. То чи варто нам так необду�
мано і категорично відмовлятися
від визнаної у світі макаренківської
педагогічної спадщини, як це пропо�
нують деякі сучасні “суперновато�
ри”? Чи варто припиняти роботу
лабораторії А.С.Макаренка у Пол�
тавському педінституті?

Зараз, в умовах кризи старої сис�
теми суспільного виховання, кращі
педагоги знову звертаються до педа�
гогічної спадщини А.С.Макаренка.
Сьогодні також є чимало обездоле�
них дітей, які опинилися за бортом
нормального життя в результаті
соціальних потрясінь. На жаль,
кількість таких дітей зростає. Для
них потрібна особлива, екстремаль�
на, педагогіка. Звичайно, трафарет�
не перенесення педагогіки А.С.Ма�
каренка в нові ситуації не завжди

доцільне і можливе. Творче її застосування, особливо в
справі організації продуктивної праці та життєдіяль�
ності дітей на основі самодіяльності та самоврядування,
безумовно, дає свої результати, зокрема і в багатьох
школах Полтавщини. 
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радісним, щасливим життям, керуючись при цьому здо�
ровим глуздом. У його “Афоризмах житейської муд�
рості” ми знаходимо такі думки: “... Ми повинні широко
розкривати свої двері веселості, коли б вона не
з’явилась ..., нам належить ... прагнути по можливості до
більш повного здоров’я, кращим вираженням якого є
веселість” [6, с.199]. Чи не тому, створюючи свою педа�
гогіку, А.С.Макаренко дійшов висновку, що в колективі
повинен бути радісний, піднесений настрій. Мажор у
колективі, вважає він, є виявом внутрішнього спокою,
упевненості у своїх силах і своєму майбутньому. Мажор
— це постійна бадьорість, готовність до дії і, разом з тим
, життя в спокійному, енергійному русі. Можливо,
звідти ж ідея “завтрашньої радості”, просування до ме�
ти, почуття задоволеності від трудової діяльності, нав�
чання, від життя взагалі, від упевненості в завтрашньо�
му дні і в майбутньому. Ці почуття, вважав він, полег�
шують природні труднощі буття і формують здорову
психіку дітей. У цьому відношенні він був вимогливим
до себе і до своїх вихователів, ніколи не дозволяв собі
мати похмуре обличчя, навіть якщо
був хворим або мав неприємності.
Педагог, говорив він, повинен
уміти не демонструвати всього цьо�
го перед дітьми. Праця, дис�
ципліна, побут, майбутнє вихован�
ня слід розташувати по лінії еко�
номічного прогресу колективу з
урахуванням економічного життя
всієї країни.

У зв’язку з цим треба згадати, що
А.С.Макаренко не відмовлявся від
ігрових форм організації життя
дітей в колективі. Театр, оркестр,
деяка “воєнізація” побуту і дозвіл�
ля — все це сприяло педагогічно
цілеспрямованому управлінню ди�
тячим колективом на демократич�
них засадах, розвитку самостій�
ності і творчості дітей, викликало
радісно�піднесений настрій і ма�
жорний стиль усього життя.

Філософські твори Ф.Ніцше,
майже невідомі зараз у нашій
країні, широко видавалися на по�
чатку століття в Росії. Захоплення
його ідеями передавалося молоді
різних країн. Філософія Ф.Ніцше критикує релігію
християнства і відроджує ідеал сильної, вольової особи�
стості — ідеал античного світу та епохи Відродження.
Нацизм, як відомо, використав ці ідеї для знищення
“нижчих” рас і процвітання своєї, “вищої раси”, спотво�
ривши і перетворивши їх таким чином у шовіністичні.
Людина, як говорить Ф.Ніцше,істота вільна, а релігія
закликає її до покори, яка є кайданами духу. “... Якщо
взагалі потрібна віра, то необхідно викликати недовір’я
до розуму, пізнання, дослідження...” [6, с.37]. Можливо,
саме філософія А.Шопенгауера була одним із факторів
того, що А.С.Макаренко став переконливим атеїстом.
Він закликав виховувати людину з розвиненим почут�
тям власної гідності, горду й чесну, сильну духом, з роз�
винутими здібностями, нахилами і талантами. Про мету
виховання А.С. Макаренко говорив: “Гідним нашої епо�
хи ... може бути тільки створення методу, який ... одно�
часно дає можливість кожній окремій особі розвивати
свої особливості, зберігати свою індивідуальність” [3,
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Як навчати дітей, які не хочуть учитися?

Свобода й дисципліна.

Проблеми якості освіти: яка ж насправді сьогодні
успішність?

Протиріччя освіти.

Батьки і діти.

Чи всім потрібна освіта?

Чи не передчасно на шостому!сьомому році від народ!
ження вирішувати, — яке покликання хтось має, до якої
науки або ремесла придатний?

А також:

Школа і злочинність.

Розвиваюче навчання. Проблеми та перспективи.

Чому так мало нових педагогічних ідей?

Чи варто вчити іноземну мову раніше, ніж дитина ово!
лодіє рідною?

Чому і після десяти років навчання наші випускники пи!
шуть із помилками, мало читають?

Чому ми втрачаємо відмінників на шляху від першого до
останнього класу? Отже: чим більше працюємо — тим мен!
ший результат?

Підготував Г.О. Сиротенко, 
завідуючий відділом педтехнологій.

ІІ. Директорам шкіл та шкіл�інтернатів

1. При складанні та обговоренні планів роботи школи зо!
середити увагу педагогів на шляхах реалізації конкретних
цілей і завдань, визначених освітянськими програмами,
спланувати методичну роботу в школі таким чином, щоб
забезпечити її вплив на формування творчої лабораторії
вчителя; допомогти класним керівникам, керівникам
гуртків конкретизувати поставлені цілі і завдання з ураху!
ванням умов і особливостей кожного учительського колек!
тиву.

2. Постійно займатися керівництвом навчальним проце!
сом: системно відвідувати уроки, результати фіксувати у
книзі внутрішнього контролю, узагальнювати матеріали
вивчення навчальної діяльності, екзаменаційного періоду в

І. Працівникам методичних кабінетів

1. Kоординувати роботу з питань реалізації шкільного
компоненту, звернути увагу на предмети, що мають на меті
поглибити і розширити знання, спрямовані на виявлення і
розвиток інтересів і здібностей, не передбачених державни!
ми навчальними програмами.

2. Посилити контрольно!аналітичну діяльність з метою
вивчення впровадження шкільного компоненту змісту
освіти, взаємозв’язку предметів, що вивчаються. Виявляти
школи, які розробили систему впровадження шкільного
компоненту і пропагувати їх досвід. Вивчаючи стан викла!
дання предметів, особливу увагу звертати на теоретичний
та методичний рівень викладання, не допускати шаблон!
ності у формах і методах проведення занять.

3. Надавати можливість педагогам підтримувати свій
культурний та інтелектуальний розвиток, стежити за нови!
нами науки.

4. Залучати вчителів до дослідницької діяльності з метою
організації системної роботи по розробці та апробації нав!
чальних програм, підручників, посібників з окремих пред!
метів. Заохочувати цю творчу працю.

5. Врахувати те, що прогрес у освіті відбувається не
тільки за рахунок нововведень, інноваційного пошуку. Не
менше значення має традиція.

6. Реалізовуючи ідеї різних педагогічних технологій, вра!
ховувати місцеві умови, структуру шкільної справи, куль!
туру й історію рідного краю, менталітет дітей, батьків,
регіональні особливості. Ідея прямого “перенесення”, особ!
ливо зарубіжних технологій, повинна замінятись на ідею
творчого оновлення.

7. Орієнтуватися на національну культуру, загально!
людські цінності, повагу до особистості дитини, її прав та
самостійності. Враховувати зміну філософії підходу до лю!
дини, яка найпершим своїм завданням ставить вивчення
конкретної особи, її психологічних особливостей. Основне
— це особистість дитини, її переживання, а не технологія
викладання навчального матеріалу.

8. Рекомендуємо на методичних об’єднаннях обговорити
такі “вічні” питання:

49

Постметодика, №3(13), 1996

ДОВІДКИ “ПМ”

МЕТОДИЧНІ РЕKОМЕНДАЦІЇ ПРАЦІВНИKАМ ОСВІТИ 
ДО НОВОГО 1996�1997 НАВЧАЛЬНОГО РОKУ

Матеріали, які надали працівники Полтавсь�
кого обласного інституту післядипломної
освіти педпрацівників, написані, як кажуть,
“телеграфним стилем”. Вони — своєрідна точка
відліку у новому навчальному році для про�
фесійного самоаналізу, творчого підходу до сис�
темного, науково�методичного забезпечення
навчально�виховного процесу.

Варто обговорити ці поради в педагогічних та
інженерно�педагогічних колективах на серпне�
вих засіданнях та методичних нарадах
працівників освіти.

ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



ІІІ. Заступникам директорів шкіл 
із навчально�виховної роботи

1. Для організації та керівництва навчально!виховним
процесом у школі керуватися такими документами:

— наказ Міністерства освіти України від 10.09.1987 р.
№278 “Про вдосконалення керівництва навчально!вихов!
ним процесом у загальноосвітніх навчально!виховних за!
кладах України” (інформ. збірн. МО, 23, 1994);

— інструкція “Про ведення ділової документації у за!
гальноосвітніх навчально!виховних закладах” (інформ.
збірн. МО, 23, 1994);

— постанова Kабінету Міністрів України від 12.02.1996
р. №200 “Про ліцензування, атестацію та акредитацію за!
кладів освіти”;

— наказ Міністерства освіти України від 5.03.1996 р.
№66 “Про затвердження Типового положення про ате!
стацію середніх загальноосвітніх, позашкільних,
дошкільних закладів освіти і закладів освіти для грома!
дян, котрі потребують соціальної допомоги та ре!
абілітації”;

— Положення про середній загальноосвітній навчально!
виховний заклад (інформ. збірн. МО, 19, 1987);

— рекомендації щодо організації методичної роботи з
педагогічними кадрами в освітніх установах України
(інформ. збірн. МО, 19, 1987);

— положення про школу передового педагогічного
досвіду (інформ. збірн. МО, 6, 1987);

— Закон про освіту (нова редакція), “Голос України”, 25
квітня 1996.

2. Гуманізація навчально!виховного процесу.

2.1. Створити відповідні психолого!професійні умови в
педколективі, щоб стосунки вчителя й учнів грунтувалися
на гуманістичних принципах. Для цього вчителю
потрібно:

— постійно виявляти довіру до учня;

— допомагати формулювати й уточнювати цілі і завдан!
ня, які стоять як перед класом, так і перед кожним учнем;

— бути для учнів джерелом життєвого досвіду, до якого
завжди можна звернутися за допомогою, якщо є затруд!
нення у розв’язанні тієї чи іншої проблеми;

— розвивати в собі здатність відчувати емоційний стан
учнів і розуміти його;

— повинен відверто виявляти свої почуття в стосунках з
учнями;

— бути активним учасником спільної діяльності з учня!
ми;

— вміти і мати бажання переконувати учнів у їх особи!
стосній цінності.

2.2. Створити психолого!педагогічні умови для збере!
ження здоров’я дітей під час навчально!виховного проце!
су.

Для постійного контролю в річний план роботи школи
внести питання про умови збереження здоров’я дітей під
час навчально!виховного процесу. Підготувати і провести
педраду на цю тему.

Використовувати систему заходів психологічного захис!
ту здоров’я дітей:

розпорядчих документах, чітко планувати свою діяльність.
На педагогічних радах, шкільних конференціях, педчитан!
нях виступати з глибоким аналізом навчальної діяльності.

3. Постійно вивчати рівень вихованості, потреби, інтереси
кожної особистості окремо і всього колективу в цілому з
метою формування конкретних цілей і завдань виховної
роботи на певний період. Цілі і завдання виховної роботи —
це ті якості, які необхідно виховувати в учнів у конкретних
умовах.

4. Вивчати можливості і визначати місце сім’ї, громадсь!
кості, різних культурно!освітніх центрів у виховному про!
цесі, координувати з ними виховні заходи, ширше викори!
стовувати різні форми впливу на неблагополучні сім’ї. Зва!
жати на те, що зміст виховання учнів на базі національної
культури повинен відображати розумне поєднання культу!
ри, звичаїв, традицій минулого та сучасні досягнення.

5. Політичне виховання дітей вести, не ховаючись за
ідеологічними штампами, а спокійними і принциповими
розмовами, допомогати учням розібратися в тому, що
відбувається з позиції історичної правди, загальнолюдсь!
ких цінностей, вчити бачити об’єктивне і суб’єктивне, пози!
тивне і негативне в будь!яких явищах і процесах.

6. Результати виховної роботи оцінювати не за кількістю
проведених заходів, а за якістю досягнення поставлених
цілей; не слід захоплюватися різними шаблонними “сце!
наріями”, проголошенням загальних прописних істин, за
якими учні не мають можливості говорити про те, що їх
хвилює. Органічно поєднувати інтереси особистості і пози!
тиви колективу.
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— сворення атмосфери психологічного комфорту на
уроках та інших заняттях, яка характеризується спо!
кійною обстановкою навчальної праці, товариськістю
взаємин, відсутністю роздратованості та почуття страху.
Така атмосфера запобігає виникненню стресових ситу!
ацій;

— надання допомоги учням в усвідомленні ними своїх
здібностей та нахилів, що є потужнім стимулом для ак!
тивізації їхніх творчих сил;

— створення факультативу чи психологічного тренінгу
для учнів під час навчального процесу;

— вміння підтримувати серед учнів оптимістичний
настрій, учити їх радіти всьому хорошому.

Не допускати перевантаження учнів за рахунок
збільшення кількості навчальних предметів та годин, ве!
ликого обсягу домашнього завдання, а також недованта!
женості учнів під час уроку.

Обов’язково в класах усіх вікових груп проводити із
врахуванням криз уваги розвантажувальні паузи на уро!
ках.

Згідно медичних вимог, індивідуалізовувати навчання
хворих дітей або тих, хто переніс тяжку хворобу.

Боротися з гіподинамією на уроці та позакласних захо!
дах, особливо в початкових та середніх класах. Викори!
стовувати такі форми роботи, як дидактичні та рольові
ігри, робота парами, розвантажувальні паузи, рухливі пе!
рерви тощо.

Забезпечувати дотримання санітарно!гігієнічних вимог
у приміщеннях, де перебувають діти.

3. Підвищення результативності навчально!виховного
процесу.

3.1. Вирішувати проблему наступності навчання і вихо!
вання дітей у початковій та середній ланках школи.

Учителі початкових та середніх класів повинні бути до!
бре ознайомлені (на семінарах, консультаціях, у ході са!
моосвіти, відвідування уроків) із особливостями навчаль!
них програм, методикою навчання, педагогічними техно!
логіями, віковими особливостями дітей.

Kонтрольні зрізи знань у випускному класі початкової
школи розробляє і проводить вчитель!початківець за зав!
данням, визначеним з учителем!предметником 5!го класу.
Зміст контрольних робіт у І!й чверті 5!го класу розробля!
ти з урахуванням вимог до початкової школи.

На педрадах, консиліумах проводити порівняльне вив!
чення стану викладання основних предметів у І!й чверті
навчального року в 4!5 класах; організувати роботу
семінару!практикуму для вчителів 4!5 класів із цієї про!
блеми.

З метою психологічної адаптації учнів до умов навчання
в 5 класі протягом І чверті вести лише облік знань за тема!
ми, а атестувати за півріччя. Це положення внести в ста!
тут школи.

3.2. На основі діагностування та вивчення стану справ
визначити педагогічні проблеми школи. Організація нав!
чально!виховного процесу має бути спрямована на
роз’язання цих проблем.

Тематика педрад, семінарів, методичних об’єднань, твор!
чих груп педпрацівників, батьківських зборів, зміст
розділу внутрішкільного контролю річного плану повинні

плануватися з урахуванням визначеної педагогічної про!
блеми та реалізації шляхів її вирішення.

4. Методична робота по підвищенню кваліфікації вчи!
телів.

Особливу увагу звертати на такі питання:

— планувати роботу, враховуючи наслідки діагностуван!
ня педколективу;

— вивчення вчителями особливостей розвитку дітей, їх
емоційних, моральних та психологічних потреб і можли!
востей у сучасних екологічних та економічних умовах
(доречно буде ознайомитися із викладом “Я!концепції”
роману Бернса, надрукованого в газеті “Первое сентября”.
1 червня 1995 р. — №161);

— ознайомлення із сучасними педагогічними техно!
логіями за схемою: цілі, завдання діяльності, засоби до!
сягнення, одержані або передбачувані результати.

— використання нестандартних форм навчання (ділові
ігри, моделювання та аналіз педагогічних ситуацій, робота
в мікрогрупах, парами, аналіз та самоаналіз педагогічної
діяльності тощо);

— самоосвіта вчителів (взаємообмін літературою,
розв’язання особистих та шкільних педагогічних проблем,
складання плану впровадження педагогічних ідей у свою
роботу, звітування про самоосвіту перед колективом).

Підготувала Н.K. Павлова, 
методист відділу педагогічних технологій.

ІV. Педагогічним працівникам 
навчально�виховних закладів нового типу

У 1996!1997 навчальному році впроваджувати держав!
ну програму “Творча обдарованість”, регіональні
освітянські програми, передбачивши створення умов для
гармонійного розвитку дитини як особистості, її нахилів,
здібностей, талантів, формування в неї високої культури,
загальнолюдської моралі, засвоєння знань про природу,
людину і суспільство, економічного та екологічного мис!
лення.

Необхідною умовою успішної реалізації освітніх зав!
дань у навчально!виховних закладах нового типу є фор!
мування колективу кваліфікованих педагогів. Із цією ме!
тою слід створити постійно діючі семінари з проблем, які
недостатньо вирішуються в школі (психологічна культу!
ра, комп’ютеризація навчально!виховного процесу, пи!
тання економіки для навчання вчителів).

Домагатися:

1. Створення умов для активної участі вчителів в облас!
них ярмарках педтехнологій, наукових дослідженнях,
розробці та впровадженні авторських посібників, мето!
дичних рекомендацій, підручників, журналу “Постмето!
дика” та інших засобів масової інформації для пропаган!
ди досвіду роботи педагогічних майстрів інноваційних
форм та педагогічних технологій.

2. Забезпечення співробітництва з науковими центрами
й вузами з метою створення єдиної бази використання їх
педкадрів для проведення спільних досліджень, засідань
кафедр.

3. Творчий підхід до запровадження диференційовано!
го та профільного навчання, розширення міжпредметних

51

Постметодика, №3(13), 1996

ДОВІДКИ “ПМ”



зв’язків шляхом уведення інтегрованих та
спеціалізованих курсів, факультативів за вибором.

4. Підвищення якості науково!дослідницької пошукової
діяльності учнівських колективів шляхом організації
шкільних науково!практичних конференцій, участі шко!
лярів у обласних конференціях МАНу.

5. Рівня знань випускників закладів відповідно до су!
часних вимог.

6. Систематичного вивчення досягнень передової пед!
науки, теоретичної спадщини вчених!педагогів, активно!
го впровадження кращих надбань власного досвіду.

7. Приділення належної уваги проблемі підвищення
наукового рівня викладання; запрошення на атестацію
вчителів представників фахових кафедр вузів.

8. Підтримування зв’язків із навчальними та науковими
закладами різних рівнів. Співпраці з державними, гро!
мадськими, приватними організаціями, які б надавали
фінансову допомогу.

Рекомендуємо також ознайомитися з досвідом управ!
ління інноваційними процесами у школах області нового
типу: ліцею та гімназії м. Kомсомольська, Полтавського
міського національного ліцею №1 та авторської
національної школи №37, школи!гімназії №21 м. Полта!
ви, ліцею №4 та профільно!диференційованої школи №3
м. Kременчука, Вовчицької школи!ліцею Лубенського
району, Пирятинського ліцею.

Усі аспекти управлінської діяльності зорієнтувати на
реалізацію основної мети — гармонійного розвитку дити!
ни.

Переорієнтувати зміст і методи управління на оці!
нювання праці вчителя з учнем за результатами їхньої
роботи.

Kрім того, актуальними в роботі навчальних закладів
нового типу залишаються рекомендації, подані в журналі
“Постметодика” (№6. — 1994; №9. — 1995).

Підготувала Н.В. Настенко,
методист відділу педагогічних технологій

V. Дошкільне виховання

V.1. Працівникам дошкільних закладів.

Дошкільні заклади Полтавщини працюватимуть у
1996!1997 навчальному році, використовуючи програми
“Малятко”, “Дитина”, “Дитина в дошкільні роки”, “Дєтка”
(П.Іванов), основні напрямки яких широко впроваджува!
лися в практику роботи дитячих садків.

Продовжуватиметься робота по впровадженню методик
М.О. Зайцева, сім’ї Нікітіних, авторської альтернативної
програми по фізичному вихованню М.Єфіменка, програ!
ми по валеологічній освіті у дошкільному осередку, а та!
кож основних напрямків спадщини педагогів минулого:
М.Монтесорі, С. Русової.

Дошкільні заклади №12, 37, 41, 59 м. Полтави продов!
жують працювати за авторськими програмами, а саме:
№12 — “Школа виховання”, “Паростки життя”; №37 —
“Дума, серце і розум дитини”; №41 — “Національне
відродження і педагогічна творчість”.

З метою піднесення рівня методичної роботи та нав!
чально!виховного процесу в дошкільних закладах області
рекомендуємо:

V.2. Методистам райміськво по дошкільному вихованню.

Докорінно поліпшити діяльність міських, районних ме!
тодоб’єднань, шкіл передового педагогічного досвіду,
творчих груп, використовуючи педагогічні новації, ство!
рюючи секції педпрацівників за інтересами.

Визначати опорні дошкільні заклади різних відомств
(на основі їхньої діяльності, навчально!матеріальної ба!
зи, освітнього рівня педагогічних кадрів, навчально!ви!
ховної роботи з дітьми, актуальності проблем, над якими
працює дошкільний заклад).

Систематично вивчати ефективність підвищення
кваліфікації педпрацівників дошкільних закладів, зверта!
ти увагу на використання в практичній роботі знань і
умінь завідуючими та вихователями, надавати першочер!
гове значення підвищенню кваліфікації педагогам!по!
чатківцям, педпрацівникам сільських дитячих садків.

Підвищувати результативність проведення атестації
педпрацівників.

Спрямовувати всі форми педагогічної роботи на стиму!
лювання творчих знахідок, активності педагогів, упро!
вадження перспективних наукових досягнень і передово!
го педагогічного досвіду.

Здійснювати педагогічний процес у дошкільному за!
кладі, роботу з батьками на діагностичній основі.

Зорієнтувати всю педагогічну роботу на становлення
особистості кожної дитини, взявши за основу валеологію
— науку про здоров’я дитини.

Розробити і провести на місцях семінари — практикуми
та інші заходи з питань валеологічної освіти, статевого та
економічного виховання дітей дошкільного віку.

Вживаючи заходи щодо збереження мережі дошкільних
закладів, поновлювати і розширювати функції тра!
диційних загальнорозвиваючих дитячих садків,
відкривати в них профільні реабілітаційні групи (групи
для дітей з вадами фізичного чи психічного розвитку,
центри розвитку для дітей, групи короткочасного перебу!
вання тощо).

Звернути особливу увагу на стан харчування дітей
відповідно до натуральних норм у дошкільних закладах,
забезпечувати вихованців екологічно чистими продукта!
ми.

Провести для завідуючих і старших медсестер семінар із
питань харчування на початку навчального року.

Висвітлювати проблеми та досвід суспільного дош!
кільного виховання в журналах “Дошкільне виховання”,
“Постметодика”, у місцевій пресі, звернути особливу ува!
гу на питання взаємодії дитячого садка і сім’ї у вихованні
дітей, охорону життя і здоров’я дітей, наступність у ро!
боті дитячого садка і школи.

V.3. Завідуючим та методистам дошкільних закладів.

Розробити і здійснити конкретні заходи по нормалізації
умов праці вихователів, музкерівників, обслуговуючого
персоналу.

Створювати умови для поліпшення самоосвіти вихова!
телів, музкерівників у сфері виховання, навчання й роз!
витку дітей дошкільного віку, а також із питань вивчен!
ня, узагальнення і розповсюдження передового педа!
гогічного досвіду. Всіляко сприяти розвиткові творчості
вихователів, музкерівників, спонукати їх постійно пра!
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цювати над підвищенням своєї кваліфікації.

Забезпечити диференціацію навчально!виховного про!
цесу відповідно до індивідуальних нахилів, здібностей,
інтересів і потреб кожного вихованця.

Виявляти обдарованих, талановитих дітей, створювати
умови для максимального розвитку їхніх природних
здібностей, постійно прагнути впливати на розвиток уя!
ви, художнього смаку вихователів, заохочувати їх до са!
мостійного і неординарного мислення.

Впроваджувати національну культуру, національні зви!
чаї. Звернути особливу увагу на питання “Історія Ук!
раїни — дошкільникам”, розробити рекомендації і заходи
з цієї проблеми.

Проводити творчі звіти, персональні виставки вихова!
телів.

Створити умови для проведення заходів у дошкільних
закладах для педпрацівників і обслуговуючого персоналу
з питань валеологічної освіти, статевого та економічного
виховання дошкільнят.

Сприяти гармонійному поєднанню родинного і
суспільного виховання, що грунтується на взаємній по!
вазі й підтримці.

Дотримуватись головної мети дитячого садка: у
взаємодії із сім’єю забезпечити фізичне і психічне здо!
ров’я дитини, сформувати у неї культуру пізнання, гу!
манне ставлення до людей.

Постійно організовувати для батьків цикл книжкових
виставок, бібліографічні огляди, перегляди літератури на
зразок: “Українська родина, традиції сімейного вихован!
ня”, “Етика сімейних стосунків”, “Сходинки до сімейного
щастя”, “Як любити дитину”, “Сім’я і право”, “Валеологія
в дитячому садку”, “Статеве виховання дошкільників”,
“Економічне виховання малят”.

Здійснювати пропаганду суспільного дошкільного ви!
ховання серед батьків, громадськості.

V.4. Вихователям та музкерівникам дошкільних за�
кладів.

Дбати про фізичне виховання в дитячих садках, яке
сприяє створенню оптимального рухового режиму, обу!
мовлює раціональне харчування, загартування.

Вважати основною формою організації життя дошкіль!
ників гру, навчальний і виховний процес здійснювати че!
рез гру.

Прилучати дітей дошкільного віку до загальнолюдських
цінностей, духовної культури свого народу, оспіваної в
піснях, казках, легендах, предметах ужитку тощо.

У доступній формі здійснювати роботу по наданню
дітям знань з історії України, використовуючи народну
творчість, звичаї, обряди, дійства, вірування, народний
календар, також фонозапис українського національно!
визвольного епосу (думи, козацькі та ліричні пісні).

Організовувати фестивалі народної, козацької пісні, про!
водити традиційні свята річного циклу, дні народження ви!
датних людей України (Тараса Шевченка, І.П.Kотляревсь!
кого, Лесі Українки, Марусі Чурай тощо).

Створювати умови для розвитку індивідуально!осо!
бистісних якостей дітей у процесі всіх видів діяльності,
що становитиме підгрунтя діяльності педагога.

Ширше впроваджувати продуктивні методи навчання,
використовувати інтегровані заняття.

Урізноманітнювати форми проведення занять для за!
безпечення їх максимальної ефективності.

Впроваджувати в практику роботи з дітьми ТРВЗ
(теорія розв’язання винахідницьких завдань) — науку
навчання творчості, РТУ (розвиток творчої уяви).

Розвивати у дітей вимогливість один до одного, уважне,
але й критичне відношення до ровесників.

Роботу із здібними дітьми здійснювати планомірно і
цілеспрямовано. Пропонуємо в календарних планах вве!
сти нову графу — диференційований підхід.

Удосконалювати художнє виховання дітей, створювати
художні студії, картинні галереї, “музей кераміки,
іграшки”, проводити дні казки, театру, праці, природи,
здоров’я, спорту, фольклору тощо, використовуючи
досвід роботи педагогів!дошкільників Полтави, Kремен!
чука, Kомсомольська, В!Багачанського, Kозельщинсь!
кого, Н!Санжарського районів.

Урізноманітнювати форми роботи з батьками, проводи!
ти вечори розваг, ранки, виставки, сімейні свята.

З метою створення і реалізації власної оригінальної
системи навчання і виховання дітей дошкільного віку,
використовувати новітні досягнення психолого!педа!
гогічної науки місцевого та республіканського передово!
го педагогічного досвіду.

Kрім цих рекомендацій, педпрацівникам дошкільних
закладів у своїй роботі слід керуватися рекомендаціями,
які були надруковані у журналі “Постметодика” №2(9),
1995, вони залишаються актуальними і в новому нав!
чальному році.

Література
1. Назаренко Л.І. Усик В.В. Методична робота з педагогічними кад�
рами. — K., 1992.

2. Долинко Д.П., Дурова Т.K. Організація педагогічного процесу в ди�
тячому садку. — K.: Освіта. — 1993.

3. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. — K., 1993.

4. Азбука почуттів, програма комплексного естетичного розвитку
дітей дошкільного віку та молодших школярів. — K.: Освіта. —
1993.

5. Метод научной педагогики М.Монтессори. — K.: Kаскад. — 1993.

6. Грюнеліус Є.Н. Вальдорфський дитячий сад. — K.: Освіта. —
1993.

7. Kонцепція дошкільного виховання в Україні. — K.: “Освіта”. —
1993.

8. Смелянская Н.П. Практическая психология в детском саду. —
Луганск, 1995.

9. Здоров’я (валеологія). — “Освіта”, №30, серпень 1995.

10. Андрусич Н.О. Kрок у наступні століття. — “Дошкільне вихо�
вання”, №4, 1996.

11. Артемова Л.В. Вчися граючись. — K.: Томіріс, 1996.

Підготувала О.П. Сімон, 
методист відділу педтехнологій.
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(1!3) класи — K. Освіта 1994, підручниками та зошитами
з друкованою основою, що мають гриф “Допущено
Міністерством освіти України”.

Література
1. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. — K.: Освіта, 1993.

2. Зайцев В.М. Резервы обучения чтению. — М.: Просвещение, 1991.

3. Варзацька Л.О., Шевченко Л.М. Методика розвитку зв’язного
мовлення молодших школярів. — K.: РНМK, 1992.

4. Потапова О.М. Радость познания. — М.: Просвещение, 1990.

5. Лисенкова С.М. Kогда легко учиться. — М.: Педагогика, 1985.

6. Єдигей В.Б. Вчися читати, малюк! — K.: Гранд, 1993.

7. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня. — K.: Освіта, 1989.

8. Амонашвілі Ш.О. Єдність мети. — М.: Просвещение, 1985.

9. Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудни�
чества. — K.: Освіта, 1991.

10. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать. — М.: Про�
свещение, 1991.

Підготувала Г.С. Kошляк, 
методист відділу педагогічних технологій.

VI. Учителям початкових класів

У новому навчальному році реалізувати основні прин!
ципи реформування змісту початкової освіти: гу!
манітаризацію, диференціацію, інтеграцію.

Впроваджувати інноваційні технології:

— розвивального навчання;

— вироблення навичок оптимального читання;

— формування оперативної пам’яті шляхом проведення
зорових диктантів;

— випереджувального навчання;

— педагогіки співробітництва учителя та учнів;

— проведення уроків мислення серед природи (за мето!
дикою Л.О. Варзацької, Л.М. Шевченко);

— формування навичок каліграфічного письма.

Навчання учнів початкової школи здійснювати за про!
грамами середньої загальноосвітньої школи 1!4 
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ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО!МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

VІІ. Вчителям біології

У 1996!1997 навчальному році вчителі біології будуть
працюватимуть за програмою, яка надрукувана в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти України
(№5, 6, 1996). Перехід на цю програму поступовий, по!
чинаючи з 6 кл., а за бажанням у цьому році можна і з 10
класу.

Учителі, що працюють у класах із поглибленим вив!
ченням біології, користуються програмою 1993 року.

У профільних класах вивчають біологію за програмою
1993 року.

У школах, де вивчають інтегрований курс “Довкілля”,
працюють за програмою 1994 року.

Факультативні заняття для учнів 5!11 класів прово!
дять за програмами “Людина і природа”, “Охорона при!
роди”, “Основи екології” 1993 року.

Міністерство освіти України пропонує для апробації
кілька варіантів альтернативних програм із біології 1995
року.

У наступному навчальному році будуть запропоновані
нові українські підручники: Шевченко С.М. Біологія 6
клас; Вервес Ю.Г. Біологія 7 клас; Данілова О.В. Загаль!
на біологія 10!11 клас.

У 1996 році (вид!во “Трамвай”) видано навчально!на!
очний посібник “Зошит для самостійних робіт із загаль!
ної біології для 10!11 класів. Посібник можна замовити
за адресою: м.Kиїв, вул. Радіщева 12/16, к.9, видавниц!
тво “Трамвай”.

Основною метою біологічної освіти є переорієнтація її
з технократичного напряму на гуманістичний.

Біологія розглядається як світоглядна дисципліна, яка
повинна забезпечити:

— формування наукової картини живої природи;

— розкриття ролі біологічних знань у сфері культури;

— створення свідомої мотивації щодо здорового спосо!
бу життя;

— засвоєння норм і правил екологічної етики;

— формування бережливого ставлення до природи.

На заключних етапах вивчення біології реалізуються і
завдання професійної підготовки:

— світоглядні — синтез ідей, що стосуються нових сис!
тем як відображення картини біологічної реальності;

— методологічні — знайомство із принципами
біологічного пізнання, формування вміння поставити та
вирішувати проблему;

— теоретичні — озброїти учнів знаннями щодо прин!
ципів функціонування живих систем, їх онто! і
філогенезу, закономірностей взаємостосунків між людь!
ми, між неживою природою та людиною;

— практичні — формування навичок самостійного вив!
чення основних біологічних теорій, уміння користувати!
ся теоретичними знаннями для професійної орієнтації в
прикладних сферах людської діяльності (медицина,
сільське господарство, біотехнологія).

Підготувала Н.Ю. Токар, 
завідуюча відділом природничо%математичних дисциплін.

VІІI. Учителям географії

Географія та основи економічних знань будуть вик!
ладатися за програмами 1996 року (Kиїв, “Перун”,
1996 р.). Як і в попередні роки, викладання проводи!
тиметься за двома структурними варіантами, які обе!
руть учителі і погодять із адміністрацією школи.

У цьому навчальному році особливу увагу рекомен!
дуємо звернути на використання навчально!методич!
них комплексів у кожному курсі географії, що, крім
підручників, які видані МО України, включають гео!
графічні атласи, робочі зошити учнів, контурні карти,
посібники для учнів тощо.

Ці видання можна придбати за пільговими цінами у
видавництвах.

Перелік навчально!методичних посібників:



1. Kонтурні карти 6!10 кл. (“Абрис”);
2. Географія в завданнях і запитаннях (“Просвіта”);
3. Робочий зошит учня для 7!го класу (“Абрис”);
4. Робочий зошит учня для 9!го класу (“Гомін”);
5. Робочий зошит учня для 8!9 класів (“Зодіак”);
6. Географічні атласи 6,7,8 класи (НПО “Kартографія”).
Використання цих посібників дозволить

урізноманітнити методи, форми та засоби навчання
предмета, набагато підвищить ефективність навчаль!
но!виховного процесу.

З усіх курсів географії в цьому навчальному році
будуть діяти нові національні підручники (за винят!
ком курсу “Географія материків і океанів”).

Kоли нові підручники не надійдуть до деяких шкіл,
то дозволяється викладання курсу за підручниками
попередніх років видання (крім географії СРСР).

Основи економічних знань викладаються за підруч!
ником “Основи економіки” (І.Ф Радіонова та інші,  
в!во “Зодіак!Еко”, 1995 р.).

Великою допомогою для вчителів географії й основ
економічних знань буде щоквартальний науково!ме!
тодичний журнал “Географія та основи економіки в
школі” (індекс 74636), який починає виходити з лип!
ня 1996 року.

Підготувала Л.П. Третьякова, 
методист відділу природничо%математичних дисциплін.

ІX. Учителям математики

У 1996!1997 навчальному році вирішальною умовою
реалізації концепції розвитку математичної освіти Ук!
раїни в школах області є комплексне розв’язання пи!
тань, пов’язаних із структурою освіти, її змістом, науко!
во!методичним, фінансовим та матеріально!технічним
забезпеченням навчального процесу.

До початку нового навчального року Міністерство
освіти України планує:

1. Підготувати держстандарти математичної підготов!
ки учнів на різних освітніх рівнях.

2. Розробити різнорівневі програми з математики
(навчально!тематичне планування).

3. Підготовити нові українські підручники з математи!
ки для всіх освітніх рівнів і профілів, які учителі можуть
використовувати вже в 1996!1997 навчальному році.

Рекомендуємо:
1. На засіданнях районних (міських) методичних

об’єднань учителів математики опрацювати Kонцепцію
шкільної математичної освіти (Інформаційний збірник
МО України № 17, 1995 р.).

2. Працювати над створенням методичних систем
(технологій) навчання, які б відповідали державним ви!
могам до знань, умінь і навичок учнів з математики на
різних освітніх рівнях.

3. Шкільним методичним об’єднанням учителів мате!
матики орієнтуватися на перехід до більш гнучкої систе!
ми математичної освіти на засадах рівневої і профільної
диференціації в усіх типах навчальних закладів.

Підготувала Н.І. Ляшенко, 
методист віддіду природничо%математичних дисциплін.

X. Учителям фізики

Викладаючи курс фізики у 7!11 класах, основну увагу
слід звернути на такі особливості:

Упровадження в основній школі нового змісту фізичної
освіти, який забезпечується інтегративним курсом
“Фізика. Астрономія 7,8,9”.

Учителям, які працюють у 7 і 8 класах рекомендуємо
використовувати в школах підручники: О.І.Бугайов,
М.Т.Мартинюк, В.В.Смолянець. Фізика. Астрономія 7,8.
— K.: Освіта. — 1994, 1995, враховуючи методичні реко!
мендації “Орієнтовне планування навчально!виховного
процесу з курсу “Фізика. Астрономія” для 7 класу основ!
ної школи” (Kиїв, “Освіта”, 1995 р.).

Це забезпечить:

— вивчення основних розділів сучасної фізики в школі
ІІ ст.;

— запобігання штучного розмежування між курсами
фізики й астрономії;

— можливість учням старших класів обрати (або не об!
рати) фізику як профільний навчальний предмет.

У класах із слабким рівнем знань, учні яких не мають
відповідної математичної підготовки, використовувати
нині діючі підручники для 7, 8 класів і програми з фізики
за 1992 рік.

У 9, 10, 11 класах фізику вивчати за програмами, вида!
ними в 1992 році. У цих класах поряд з діючими
підручниками можна користуватися й такими:

— С.У.Гончаренко. Фізика�10. Пробний навчальний посібник для
шкіл ІІІ ст., гімназій і класів гуманітарного профілю. — K.:
Освіта. — 1994 р.

— С.У.Гончаренко. Фізика�10. Пробний навчальний посібник для
ліцеїв та класів природничо�наукового профілю. — K.: Освіта. —
1995 р.

— С.У.Гончаренко. Фізика�11. Пробний навчальний посібник для
шкіл ІІІ ст., гімназій і ліцеїв гуманітарного профілю. — K.:
Освіта. — 1995 р.

— М.М.Балашев. Физика. Пробный учебник для 9�го класса. — М.:
Просвещение. — 1993 г.

— K.В.Kорсак, М.П.Kононенко. Фізика з елементами астрономії.
Пробний навчальний посібник для 11 класу ліцеїв, гімназій та шкіл
гуманітарного профілю. — K.: Освіта. — 1992 р.

— В.П.Жабеев, П.В.Жабеев. Пособие по школьному курсу физики для
8�го класса средней школы. — K, 1995 г.

У зв’язку з уведенням у зміст загальної освіти елементів
народознавства й екології, рекомендуємо впровадити для
учнів 8!9 класів курс “Закони природи у звичаях ук!
раїнського народу” (за рахунок факультативу), викори!
стовуючи при плануванні збірник “Програми курсів ос!
нов природничих дисциплін за вибором для загально!
освітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. — K.: Освіта. — 1994 р.

Kурс забезпечує систематизацію знань про природу, по!
казує практичне значення фундаментальних знань з при!
родознавства, формує в учнів цілісне уявлення про навко!
лишній світ.

У процесі вивчення фізики дотримуватися принципу
циклічності: факти — теорія — теоретичні висновки — ек!
сперимент або практичне застосування.

Здійснювати контроль за фізичними знаннями учнів за
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такою структурою: явища, досліди, поняття (величини),
закони, теорії, прилади. Слід мати на увазі, що нині діючі
програми передбачають засвоєння учнями навчального
матеріалу на трьох рівнях: відтворення (І рівень), застосу!
вання знань у знайомій ситуації (ІІ), застосування знань у
незнайомій (частково зміненій) ситуації (ІІІ).

Учителям фізики, котрі пройшли курсову перепідго!
товку, рекомендуємо складати тезисні плани ідей та за!
ходів, які вони впроваджуватимуть у своїй роботі.

Підготувала: О.О. Kуляєва, 
методист відділу природничо%математичних дисциплін.

XI. Учителям хімії

1. Обирати програми згідно з концептуальними
підходами навчання хімії та можливостей школи, але вра!
ховувати, щоб за 9!й клас учні завершували вивчення пов!
ного курсу хімії.

2. Організувати забезпечення шкіл підручниками згідно з
вибраною програмою.

3. В інституті є програми для поглибленого вивчення
хімії в класах хіміко!біологічного профілю.

4. При вивченні хімії слід керуватися посібниками
Міністерства освіти:
— Дидактичні та методичні матеріали до організації групової ро�
боти учнів на уроках хімії. — K., 1993 р.

— Л.А.Липова. Дидактичний матеріал з неорганічної хімії. — K.,
1995 р.

— О.Ф.Мішина. Хімія і природа. Для вчителів, які викладають спец�

курс та курс “Основи екології”. — K., 1995 р.

— Завдання для тестової перевірки знань, умінь і навичок випуск�
ників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. — K., 1995 р.

5. Вивчення хімії проводиться за підручниками:
— Н.М.Буринська. Хімія, 8 клас, 1994 р.

— Н.М.Буринська, Л.П.Величко. Хімія, 9 клас, 1995 р.

— А.В.Домбровський, Н.І.Лукашова, С.М.Лукашов. Хімія, 10 клас,
1995 р.

— Н.Н.Чайченко, А.М.Скляр. Основи загальної хімії, 11 клас, 1995 р.

— В.Г.Пивоваренко. Онови біоорганічної хімії, 11 клас (для
спеціалізованих класів хіміко�біологічного профілю), 1995 р.

6. Вивчаючи хімію за обраними програмами, не!
обхідно вирішувати освітньо!культурні завдання:

— давати учням основи знань про закони і теорії
хімії, найважливіші поняття і факти, хімічну сим!
воліку, доступні узагальнення світоглядного характе!
ру;

— забезпечувати практичну спрямованість хімічних
знань, можливу політехнічну підготовку учнів, озна!
йомлювати їх з науковими основами сучасного про!
мислового або сільськогосподарського виробництва,
провідними тенденціями його розвитку, напрямами
хімізації, характеристикою праці робітників типових
професій хімічного профілю, зокрема місцевих;

— розкривати високі гуманні цілі, роль у
розв’язанні глобальних проблем людства;

— формувати переконання екологічно грамотну по!
ведінку, дбайливе ставлення до природи;

— розвивати самостійну пізнавальну діяльність
школярів, формувати інтелектуальні, спеціальні та
організаційно!пізнавальні вміння.

Підготувала О.С. Андрієвська, 
методист відділу природничо%математичних дисциплін.
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XІI. Учителям української мови та літератури

У 1996!1997 навчальному році керуватися програ!
мами Міністерства освіти України:
— Рідна мова 5�11 класи. — K.: Освіта, 1995.
— Українська мова для шкіл з російською мовою навчання 5�11 кла�
си. — K.: Освіта, 1995.
— Українська література для шкіл з українською і російською мова�
ми навчання. — K.: Освіта, 1995.
— Програми гуманітарних ліцеїв і гімназій.
— Українська література 9�11 класів. — K.: “Освіта”, 1994.

Програми одночасно можуть бути і календарними
планами для вчителів!словесників. Програми фа!
культативних курсів (поряд із міністерськими) вчи!
телі можуть складати самостійно і затверджувати на
шкільному методоб’єднанні вчителів!словесників.

Для успішної реалізації цих програм рекомендуємо:
1. Продовжити роботу над втіленням у навчально!

виховний процес концепції мовно!літературної
освіти.

2. Навчати учнів на основі функціонально!ко!
мунікативного підходу до вивчення мови з подаль!
шою орієнтацією на комунікативно!прагматичну ме!
ту, на вільне володіння учнями українською
літературною мовою в усній і писемній формі.

3. Удосконалювати форми роботи щодо підвищення
культури мовлення учнів, постійно працювати над
збагаченням їхнього лексичного запасу. Важливу
роль при цьому відіграють різноманітні вправи із
стилістики, розвитку зв’язного мовлення. (Передовий
педагогічний досвід Піддубного Миколи Адамовича,

м. Рівне).
4. У процесі вивчення стилістики української мови

учні оволодівають умінням самостійно здобувати
знання, працювати з навчальною літературою, слов!
никами, довідниками, контролювати правильність і
доцільність своєї мовленнєвої діяльності.

5. Використовувати програмоване і дифе!
ренційоване навчання, застосовувати укрупнене
структурування навчального матеріалу (досвід Бала!
гури Тетяни Іванівни, учителя!методиста навчально!
виховного комплексу № 32 м. Полтави).

6. Опановувати нові методи та прийоми, що сприя!
ють формуванню національної свідомості, мають ет!
нокультурне, народознавче спрямування (досвід
Дудчак Лілії Іванівни, учителя!методиста гімназії
м.Kомсомольська).

7. Усю систему літературної освіти учнів слід буду!
вати з урахуванням специфіки літератури як виду
мистецтва, у її зв’язках з фольклором, музикою, живо!
писом, кіно, театром, скульптурою, архітектурою, при!
кладним мистецтвом, художніми промислами (досвід
Kозярського Богдана Івановича, Львівська обл.).
Зміст літературної освіти учнів пов’язувати із сучас!
ним життям.

8. Важливим завданням шкільного курсу
літератури є ознайомлення учнів з літературою
рідного краю, творами з позакласного читання. Учи!
ти дітей сприймати життєві факти і події, зображені в
літературному творі, та давати їм правильну, обгрун!
товану характеристику з позицій загальнолюдських
морально!етичних цінностей.

9. Ширше використовувати виразне читання як
один із найважливіших прийомів формування куль!



тури усного мовлення, як засіб емоційного логічного
осмислення тексту.

10. Учити дітей самостійно працювати з книгою, ко!
ристуватися каталогом і картотекою, добирати літера!
туру з відповідної теми, складати тези, конспекти то!
що.

Література
1. Український правопис //4 вид., випр. й доповн. — K.: Наукова дум�
ка, 1993.
2. Білаусенко П.І., Явір В.В. Проблемно�ситуативні завдання на
уроках української мови. — K.: Освіта, 1992.
3. Волошина Н. та ін. Kонцепція літературної освіти. — “Дивосло�
во”, №4, 1994.
4. Єрмоленко С. Мацько Л. Навчально�виховна концепція вивчення
української (державної) мови. — Дивослово, №7, 1994.
5. Kоваль А.П. Ділове спілкування. Навч. посібник. — K.: Либідь, 1992.
6. Kозачук Т.О. Підвищення грамотності учнів. Навч. посібник — K.:
Освіта, 1994.
7. Пентилюк М. Kультура мови і стилістика. — K.: Вежа, 1994.
8. Потапенко Г.І., Потапенко О.І. Збірник вправ та завдань з ук�
раїнської мови для 10�11 класів (для шкіл з поглибленим вивченням
української мови). Посібник для вчителя. — K.: Освіта, 1992.
9. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. —
K.: Проза, 1995.
10. Степанишин Б.І. Література, вчитель, учень. Посібник для вчи�
теля. — K.: Освіта, 1993.
11. Ющук І. Практикум з правопису української мови. — K.: Освіта,
1994.
12. Яременко В., Федоренко Є. Українське слово. Хрестоматія ук�
раїнської літератури та літературної критики ХХ ст. (у трьох
книгах). — K.: Рось, 1994
13. Публікації художніх творів, літературно�критичних статей у
журналах та газетах. (“Дивослово”, “Постметодика” та ін.).

Підготувала А.В. Лисенко,
методист відділу гуманітарних дисциплін.

XІІI. Викладачам інтегративного курсу 
“Українознавство”

Фундаментом, методологічно!філософською осно!
вою, найважливішим засобом та джерелом форму!
вання характерів громадян, органічним компонентом
усіх ланок та всіх форм системи освіти є національне
виховання. Одним із шляхів, які допомагають форму!
вати національний характер, є українознавство. Kон!
цепцію та програму з українознавства розробив
інститут українознавства Kиївського університету ім.
Тараса Шевченка (газета “Освіта”, 7 вересня, 1994р.).

Українознавство — це інтегративний навчальний
курс, який включає в себе знання з різних галузей на!
ук — етнології, демографії, фольклористики, мовоз!
навства, історіографії, економіки, географії,
соціології, літератури, мистецтвознавства. Воно охоп!
лює поняття крає!, країно!, суспільство!, народознав!
ство.

Українознавство розглядає 14 навчальних інтегра!
тивних проблем: українознавство як наука; родина;
українська мова; ідея державності; духовні, ма!
теріальні, природні набутки українців; народний ка!
лендар; здоров”я — генофонд нації; спілкування; кра!
са; праця, економіка; право; місто; село; визначні ук!
раїнці.

Народознавство ж, яке вивчається у навчальних за!
кладах, висвітлює переважно традиційно!побутову
культуру — звичаї, символи, традиції, фольклор, ре!
месла у різні періоди розвитку держави та нації. Тому
українознавство є глибшим і повнішим курсом у
формуванні й вихованні українського менталітету.

Українознавство належить до годин шкільного ком!
понента. У кожному класі на його вивчення

відводиться 1 година на тиждень.
Знайомство із цим курсом доречно розпочати з 1

класу. Теми для вивчення українознавства пропону!
ються такі:

1 клас — Моя рідна мова.
2 клас — Рідний край, материзна.
3 клас — Народна творчість українців.
4 клас — Українського цвіту по всьому світу.
5 клас — Народознавство як основа ук!

раїнознавства.
6 клас — Історичні етапи українознавства.
7 клас — Українознавство як інтегративна система

знань окремих галузей.
8 клас — Український етнос і українство.
9 клас — Історичні шляхи українознавства. Еко!

голічні проблеми України. Видатні люди
України.

10 клас — Національна культура українців.
11 клас — Роль українознавства в розбудові держа!

ви.
Уроки українознавства дають можливість розгляда!

ти проблему за допомогою пісні, музики, художньої
літератури, живопису, графіки, наукової та науково!
популярної літератури.

Основна мета інтегративного курсу українознавст!
ва — дати учням знання про Україну та українство як
цілісність, сприяти самоусвідомленню, са!
мопізнанню, самоствердженню, самореалізації особи!
стості і народу.

Освіта засобами українознавства передбачає:
— усвідомлення учнями сутності українознавства

як системи понять, через яку сприймається
дійсність;

— розуміння своїх етнічних, національних особли!
во стей, свого життєвого покликання, шляху само!
ре алізації;

— порівняння філософії з національними філософія!
ми;

— знання про культуру, історію, реалії, традиції Ук!
раїни;

— усвідомлення ролі рідної мови та культури в роз!
витку загальнолюдських цінностей.

Метод пізнання українознавства — інтегративний,
особистісно!діяльнісний.

Форми організації викладання такі: заняття на при!
роді; дослідження; спостереження; милування; гра;
режисура навчальних сюжетів; діалог культур.

Література
1. Kонцепція українознавства. — “Освіта”, 7 вересня 1994.
2. Енциклопедія українознавства. За редакцією В.Kубійовича та
З.Kузелі.
3. Васильєв В. Деякі роздуми з приводу терміна “менталітет”. —
“Розбудова держави”. — 1993. — № 6.
4. Драч І. Українська держава і світове українство. — “Слово і час”.
— 1993. — № 1.
5. Kононенко П. Українознавство: Навчальний посібник. — K.: За�
повіт. — 1994.
6. Kононенко П. Стан сучасного українознавства в розбудові держа�
ви. — “Розбудова держави”. — 1992. — № 2.
7. Kіхно О. Українська ідея і українська ідеологія. — “Розбудова дер�
жави”. — 1992. — № 2.
8. Нагаєвський І. Історія Української держави ХХ століття. — K.:
Український письменник, 1993.

Підготувала О.П. Kоваленко, 
методист відділу гуманітарних дисциплін.
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виховання читача, прищеплюючи любов до книги,
знань, прагнення самовдосконалюватися. Бажано на
початку навчального року провести урок на виявлен!
ня читацьких інтересів учнів.

Підготували: В.В. Чирка, М.О. Гелеверя, 

методисти відділу гуманітарних дисциплін.

XV. Учителям іноземної мови

У 1996!1997 навчальному році вивчення іноземної
мови в школах буде здійснюватися відповідно до
діючих програм:
1. Програма середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 5�11
класи. — K.: Освіта, 1995.
2. Програма середньої загальноосвітньої школи. Іноземні мови. 1�4
класи. — K.: Освіта, 1995.

Міністерство освіти України передбачає випуск но!
вих програм для 5!11 класів.

Серед найгостріших питань методики навчання іно!
земної мови чільне місце посідають ті, що стосуються
визначення стратегії викладання іноземних мов.
Учителям необхідно опановувати сучасні технології
навчання: комп’ютерну технологію, що базується на
активному застосуванні комп’ютерів для збереження
та переробки навчальної інфорації, формування на!
вичок читання, письма, тестування знань, умінь, на!
вичок учнів; технологію мультимедіа; технологію
інтенсивного навчання іноземної мови та ін.

Kонцепція навчання іноземної мови грунтується на
широкому використанні рідної мови і, тому система
навчання має такі характеристики:

— практична спрямованість;
— взаємопов’язане паралельне навчання всіх видів

мовленневої діяльності;
— широке використання перекладу як засобу навчан!

ня;
— усвідомлене використання учнями мовних

операцій;
— визначення письма як однієї із цілей навчання.
Ця концепція повністю реалізована у підручниках

для 5!11 класів (англійська мова — автори В.М.Пла!
хотник, Р.Ю.Мартинова; французька мова — автори
О.Т.Тімченко, Н.М.Васильєва; іспанська мова — ав!
тори В.Г.Редько, М.М.Вороніна).

Учителі можуть використовувати й інші, альтерна!
тивні підручники, але за умови виконання програми
з іноземної мови.

Щодо контролю знань, умінь і навичок учнів, що
поряд із іншими формами належне місце займає тес!
тування. Тести дисциплінують, формують навички
самостійної роботи, виховують уважність, розвива!
ють навички самоконтролю, стимулюють навчальну
діяльність, забезпечують можливість самооцінки.
Для цього рекомендуємо використати таку
літературу:
— Тести з англійської мови (підсумкові, випускні, вступні). — K.:
Ленвіт, 1995.
— Тести з французької мови (підсумкові, випускні, вступні). — K.:
Ленвіт, 1995.
— Тести з німецької мови (підсумкові, випускні, вступні). — K.:
Ленвіт, 1995.

Підготували: В.О. Цехановська, Т.А. Шевченко, 
методисти відділу гуманітарних дисциплін.

XІV. Учителям російської мови, 
російської та зарубіжної літератури

У 1996!1997 навчальному році слід керуватися про!
грамами, рекомендованими Міністерством освіти: з
мови — 1993 та 1995 рр. (відповідно для ук!
раїномовних та російськомовних шкіл); з літератури
— за оновленими програмами 1996 року.

Основні напрями організації навчально — виховного
процесу з мови та літератури, (“Постметодика”, № 2(9),
1995), залишаються актуальними і в 1996!1997 н.р.

1. Гуманістичний характер навчання і виховання
предбачає побудову його змісту й форм на основі гли!
бокого розуміння педагогом природи учнів, їх інди!
відуальних рис і можливостей, поваги до особистості
дитини, турботи про її гармонійний розвиток, уста!
новлення стосунків співробітництва у навчально!ви!
ховному процесі.

2. Із метою повноцінного сприйняття кращих
зразків перекладів творів світової літератури слід
прилучати учнів до світової культури і загально!
людських цінностей, розвивати творче мислення,
спонукати до науково!дослідної роботи, пробуджува!
ти інтерес до української мови — духовної скарбниці
народу, формувати мовленеву культуру.

3. Включати в курс мови лінгвокраєзнавчі ма!
теріали, які характеризують життя і побут народів
світу (національно!культурні відомості, національно!
культурний пласт лексики).

4. Використовувати інтегрування рідної та за!
рубіжної літератур, ретельно планувати роботу з тео!
ретико!літературних питаннь, які є спільними для
обох літератур.

5. Виробляти навички лінгвостилістичного аналізу
літературного твору. Орієнтуватися на компоненти
аналізу художнього твору за В.В.Голубковим:

— історичні умови;
— письменник, його погляди, позиція в суспільному

житті;
— тема й основний ідейний зміст твору;
— головні герої (характери);
— другорядні герої;
— сюжет твору;
— інші компоненти (діалог, портрет, пейзаж тощо);
— мова твору;
— жанр;
— традиції і новаторство письменника;
— значення творчості письмнника.
6. Вивчаючи твори, варто залучати учнів до виконан!

ня самостійних завдань: ХРОНОЛОГІЧНОГО харак!
теру (установіть, до якого періоду належить написан!
ня твору), СЛОВНИKОВОГО (перевірте своє ро!
зуміння слів), ПОЯСНЮВАЛЬНОГО (як
аналізувати твір), АНАЛІТИЧНОГО (як у вірші
лірика поєднується з розповіддю), ЗІСТАВНОГО
(Мефістофель Гете і Воланд Булгакова), ДИС!
KУСІЙНОГО (чи згодні ви з тією характеристикою
героя твору, яка подана в підручнику).

7. У процесі вивчення курсу літератури дбати про
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XVIІ. Педагогічним працівникам для роботи 
з фізичного виховання

1. На виконання Закону України “Про фізичну
культуру і спорт” на наказу Міністерства освіти Ук!
раїни від 26.02.96р. № 58, в усіх загальноосвітніх нав!
чально!виховних закладах ввести по 3 години на ти!
ждень обов’язкових занять з фізичної культури.

2. Залучати до вирішення проблеми зміцнення здо!
ров’я школярів органи місцевої влади, громадські ор!
ганізації, спонсорів.

3. Перед початком навчального року перевірити всі
спортивні споруди та інвентар на справність.

4. Практикувати системний підхід до роботи по фі!
зичному вихованню, який грунтується на моделі здо!
ров’я, що включає фізичний, психічний, соціальний
та економічний аспект, а також враховувати знання
учнів, їх погляди і ціннісні орієнтири.

5. Практикувати проведення одного — двох уроків
за чверть на природі.

6. Постійно дотримуватись техніки безпеки під час
проведення всіх видів фізкультурно!оздоровчих і
спортивних заходів (збірник наказів Міністерства
освіти №3 за 1986 рік).

7. Більшість уроків фізичної культури,
фізкультурно!оздоровчих і спортивних заходів про!
водити на природі з максимальним використанням
національних традицій. Відродити в усіх загально!
освітніх школах фізкультурно!оздоровчі заклади в
режимі дня.

8. Зосереджувати увагу на активній участі вчителів
та учнів у оздоровчих програмах різних напрямків,
не забуваючи, що персонал навчально!виховного за!
кладу грає взірцеву роль.

9. Kожному вчителеві фізичної культури вести не
менш двох спортивних секцій або гуртків: один для
дітей, які з різних причин не справляються із за!
своєнням програмового матеріалу, другий — з будь!
якого виду спорту.

10. Вважати підтримку батьків і співробітництво з
ними одним із важливих завдань у роботі педа!
гогічних працівників щодо питань оздоровлення, здо!
рового способу життя.

11. Центром проведення фізкультурно!масової,
спортивної та оздоровчої роботи з учнями повинна
стати школа. Пріорітетними змаганнями в школі ма!
ють бути: для учнів початкових класів — “Веселі
старти”, для учнів середніх і старших класів — “Стар!
ти надій”, у яких беруть участь класи в повному
складі учнів.

Література
1. Фахтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов. — М.: Ф и
С, 1991.
2. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной
активности. — М.: Ф и С, 1991.
3. Смолевский В.М., Ивлиев Б.K. Нетрадиционные виды гимнастики.
— М.: Просвещение, 1992.
4. Фізична культура: завдання та тести. Посібник — довідник. —
K.: Генеза, 1993.
5. Ведмедко Б.Ф. Теоретичні основи і практика виховання молоді
засобами фізичної культури. — Kиїв, 1993.
6. Виховання фізичної культури в сім’ї. Методичні рекомендації. —
Kиїв, 1993.
7. Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры. — М.: Новая
школа, 1994.
8. Завацький В.І. Фізіологічна характеристика розвитку організму
школярів. — Луцьк: Надстир’я, 1994.
9. Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: искусство отношений. — М.: Ме�
ждународная педагогика, 1994.
1О. Ареф’єв В.Г. Методика викладання фізичної культури в
школі. — Kиїв, 1995.

Підготувала О.К. Міщенко, 
методист відділу національного виховання 

XVI. Організаторам виховної роботи, 
класним керівникам

Kеруватися Інформаційним збірником МО Ук!
раїни № 23 1992 с.10!20 “Посадові обов’язки заступ!
ника директора школи з виховної роботи”, “Основні
напрямки діяльності класного керівника” та вимога!
ми обласної програми “Національне виховання:
регіональний аспект”.

Головним напрямком виховної роботи з дітьми та
підлітками є виховання в них загальнолюдських ду!
ховних цінностей, зокрема, доброти, любові, мило!
сердя, справедливості, чесності. Виховання цих яко!
стей здійснюється на основі засвоєння культурної
спадщини свого народу, відновлення історичної
пам’яті, об’єктивного висвітлення історії України,
збагачення народних традицій, звичаїв та обрядів.

Продовжувати роботу учнівської молоді у напрям!
ку “Моя Земля — земля моїх батьків”. Для проведен!
ня цієї роботи педагогам, вихователям, керівникам
гуртків широко використати можливості етно!
графічно!краєзнавчих музеїв, фольклорних клубів,
Малих академій народних мистецтв, творчих
об’єднань, пов’язаних із відродженням народних ре!
месел і декоративно!прикладної творчості.

Педагоги, вихователі не повині забувати й про еко!
логічні проблеми, про нашу скривджену Землю.
Kраще спланувати й успішно провести таку роботу
допоможе комплексна Всеукраїнська краєзнавча ек!
спедиція “Kраса і біль України”.

Педагогічним колективам використовувати
найрізноманітніші форми роботи з учівською молод!
дю, враховуючи набутий позитивний досвід, викори!
стовуючи сучасні методики організації змістовного й
корисного дозвілля: філософські “столи”, творчі
звіти, усні журнали, диспути, педагогічні та музичні
ринги, телемости, вечори творчих портретів тощо.

Накопичувати передовий педагогічний досвід про!
ведення класних годин, позакласних заходів, ширше
пропагувати його через систему семінарів, місцевих
преси та радіо.

План своєї роботи класний керівник складає не на!
бором заходів, а виходячи з особливостей колективу,
кожного школяра і конкретних шляхів впливу на
них. При плануванні передбачити проведення заходів
по згуртуванню і вихованю класного колективу, роз!
витку учнівського самоврядування; забезпеченню ви!
явлення та розвитку інтересів і можливостей учнів;
враховувати висновки соціологічних досліджень та
анкетування, побажання і поради учителів!предмет!
ників, батьків.

Продовжити освітницьку роботу з батьками, особ!
ливу увагу надаючи проблемам родинного вихован!
ня. Без докорінного поліпшення родинних стосунків
не можна домогтися значних змін у подальшому гро!
мадському вихованні.

Ознайомлювати батьків із основами національної
педагогіки, традицій, звичаїв, обрядів, дбати про ус!
падкування та передачу досвіду народних умільців,
збереження народних ремесел.

Відновити роботу університетів педагогічних знань
для батьків, наповнити їх новим змістом. Націлювати
батьків на організацію режиму оздоровлення, ство!
рення сприятливої трудової атмосфери в сім’ї.

Підготували: Л.Г. Тарасовська, 
зав. відділом національного виховання, 

K.П. Зуб, 
методист відділу національного виховання

.
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Викладачам курсу “Основи валеології”
Серед об’єктивних причин різкого зниження рівня

здоров’я молоді є відсутність пріоритету здоров’я та
мотивації вести здоровий спосіб життя.

Покращити існуючий стан неможливо без форму!
вання навичок здорового способу життя та
здійснення валеологічного виховання.

Для цього необхідно:
1. Вважати валеологічну освіту однією з найбільш

важливих складових частин гуманізації навчально!
виховного процесу в школі.

2. Створити у школі такі умови, при яких учень і пе!
дагог відчували б до себе довіру, турботу й розуміння.

3. Реалізуючи завдання валеологічного виховання,
практикувати різноманітні форми роботи: уроки ва!
леології, інтегровані уроки природничо!математич!
ного циклу, уроки фізичної культури та лікувально!
фізкультурні заняття, психологічні тренінги, тесту!
вання, лекції, бесіди, диспути, рольові ігри, а також
позакласні заходи (екскурсії, зустрічі з цікавими
людьми, радіолекторії тощо).

4. Навчити учнів оцінювати стан власного здоров’я і
визначати фактори, які обумовлюють його негативні
тенденції.

5. Вчити застосувати різні оздоровчі системи.
6. Kонтрольно!підсумковою формою роботи може

бути проведення “Днів здоров’я”, на яких вияв!
ляється рівень валеологічних знань, аналізуються і
коректуються програми формування здоров’я кожно!
го учня і педагога.

Література
1. Семенова И. Учусь быть здоровым, или Kак стать неболейкой. —
М.: Педагогика, 1991.
2. Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека. —
Санкт�Петербург: МГП “Петрополис”, 1992.
3. Гуманізм як засіб попередження важковиховуваності. Методичні
рекомендації. — Kиїв, 1993.
4. Петрик О.І. Основи здорового способу життя. — Львів: Світ,
1993.
5. Глушанок Т.Г., Волкова Л.Н. Тайны здоровья ребенка. — Санкт�
Петербург: Интерспект, 1994.
6. Гостюшин А.В., Шубина С.И. Азбука выжывания. — М.: Знание,
1995.
7. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология. — Санкт�Петер�
бург: Petroc, 1995.

Підготувала О.К. Міщенко, 
методист відділу національного виховання

XVІІІ. Учителям музики

Головне завдання уроків музики та керівників
гуртків художньої самодіяльності загальноосвітніх
шкіл — це навчання та музично!естетичне виховання
на зразках світової музичної культури, з урахуванням
музичних традицій, особливостей музичної культури
України та Полтавщини.

У репертуарі вокально!хорової роботи треба врахо!
вувати місцевий матеріал композиторів!піснярів
Полтавщини: М.Лисенка, братів Майбород,
О.Білаша, О.Чухрая, М.Савченка, В.Заливадного,
І.Лихошвая та ін.

Посилити роль колискової пісні. Включати в плани
уроків музики розповіді про видатних українських
виконавців, праці мистецьких колективів України та
Полтавщини.

Для розвитку інтересу дітей до уроків музики не!
обхідно застосовувати у початковій школі музично!
дидактичні ігри, гру на музичних, шумових інстру!
ментах, казки; у старших класах: музичні вікторини,
бінарні уроки, “музичні вітальні”, музичні ринги та
ігри, зокрема “Що? Де? Kоли?”, “Щасливий випа!
док”, “Брейн!ринг”, “Відгадай мелодію” та ін.

Проводити в школах тижні музики, свята пісні, ве!

чори українського романсу, української духовної
класичної та сучасної музики.

Організувати роботу шкільного музичного лек!
торію.

Готувати збірки українських пісень для різних
шкільних заходів.

Підготувала В.В. Kоротинська, 
методист відділу національного виховання.

XІX. Учителям образотворчого мистецтва

Ширше упроваджувати на уроках образотворчого
мистецтва малювання з натури, зокрема видів приро!
ди (за В.О.Сухомлинським), малювання предметів у
перспективному зображенні, складання композицій
малюнків.

Сприяти відродженню видів декоративно!приклад!
ного мистецтва (художня вишивка, в’язання,
ліплення).

Формування в учнів високих моральних якостей та
естетичного смаку, забезпечувати тісний зв’язок із
життям, із працею.

Використовувати на уроках і в позакласних заходах
мистецьку спадщину художників!полтавців М. Яро!
шенка, М. Башкірцевої.

Організувати виставки та конкурси дитячих малюн!
ків.

Підготував В.О. Сліпак, 
методист відділу національного виховання.

XX. Педагогічним працівникам 
позашкільних закладів

У 1996!1997 навчальному році, здійснюючи по!
зашкільне навчання та виховання, керуватися: Зако!
ном України “Про освіту”, наказом Міністерства
освіти України від 22.02.94 року №45 “Про введення в
дію Положення про позашкільний навчально!вихов!
ний заклад та орієнтовного переліку типів позашкіль!
них навчально!виховних закладів”, обласною ком!
плексною програмою “Національне виховання: регіо!
нальний аспект”, методичними рекомендаціями пед!
працівників позашкільних навчально!виховних за!
кладів: “Постметодика”, №6, с.56, 1994 р. та №2(9),
с.61, 1995 р.

Звернути увагу на пропозиції, які були висловлені
під час ліцензування позашкільних закладів:

— наявність у планах заходів, які сприяють задово!
ленню потреб дітей і учнівської молоді у додаткових
знаннях, формуванню їх умінь і навичок, інтелек!
туального і духовного розвитку;

— визначення перспектив діяльності закладу з сти!
мулювання творчого самовдосконалення дітей та
учнівської молоді;

— налагодження творчих зв’язків закладу з іншими
організаціями і установами;

— повне програмно!методичне забезпечення діяль!
ності закладу;

— виконання замовлення відповідного органу
управління освіти на здійснення методичної та куль!
турно!дозвільної роботи з дітьми й підлітками в
регіоні;

— проведення семінарів!практикумів, семінарів
підвищення фахової підготовки;

— підготовку методичних рекомендацій, посібників,
програм, розробок;

— вивчення, узагальнення та розповсюдження пере!
дового педагогічного досвіду;

— проведення та участь закладу у районних, місь!
ких, обласних, всеукраїнських фестивалях, конкурсах,
виставках, ярмарках, святах, акціях, експедиціях то!
що.

Підготувала Г.А. Kаліберда, 
методист відділу національного виховання.

60

ДОВІДКИ “ПМ”



Діоген Лаертський
наводить ці слова, що
ніби містились у книзі
Геракліта, як яскравий
зразок його зарозумілості
та пихатості. Цей вислів
часто цитували й інші
автори, звертаючись,
проте, переважно до його
першої частини, роблячи
висновок, що звичайне
нагромадження знань не
робить людину мудрішою
(Атеней, Клімент
Олександрійський,
Прокл). Схожу думку
пізніше висловить і
Демокріт (В 64).

Зазначимо, проте, що й
Діоген має рацію в своїй
оцінці цього афоризму.
Характерною рисою
світоспоглядання
Геракліта було
презирливе ставлення не
лише до “більшості”, а й
до тих, кого ця “більшість”
поважала як
наймудріших. Так, досить
зневажливо він згадує
“вчителя багатьох” —
Гесіода в іншому
фрагменті (фр.57).
Ставлення ж Геракліта до
Піфагора добре передає
Діоген Лаертський, який
пише (VIII, 6), що фізик
Геракліт ледве не волає,
що Піфагор більше за всіх
займався дослідженнями
й “створив свою мудрість,
багатознавство,
дурнотворчість”. (У
Дільса8Кранца цей
фрагмент як сумнівний
вміщено під номером
129). Щодо Ксенофана,
Діоген пише, що, за
деякими свідченнями,
Геракліт був його учнем,
хоча сам він далеко не
впевнений у цьому (IX, 5).
У будь8якому випадку,
численні зневажливі
оцінки з боку Геракліта на
адресу найуславленніших
еллінів (серед яких
опинилися ще й Гомер та
Архілох) роблять цілком
зрозумілими слова
Діогена, що наприкінці
свого життя Геракліт
“дійшов мізантропії”
(IX,3).
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Мартинюк І.В. Націо�
нальне виховання:
Теорія і  методологія:
Метод. посібник. — K.:
ІСДО, 1995. — 160 с.

У методичному посібнику розкривається цілісна сис�
тема національного виховання в Україні, дається об�
грунтування шляхів виходу сучасного виховання з ме�
тодологічної кризи. У запропонованій роботі
висвітлюються загальна структура, головна мета,
принципи, стратегічні напрями національного вихо�
вання, розкриваються традиційні для України куль�
турно�історичні й національні підвалини виховних
впливів на дітей, молодь у процесі їхнього становлення.

Матюша І.K. Гумані�
зація виховання і нав�
чання в загальноосвітній
школі: Навч.посібник. —
K.: ІСДО, 1995. — 160 с.

У посібнику розкриваються концепції гуманізації ви�
ховання і навчання на основі проведених автором ба�
гаторічних досліджень і вивчення досвіду роботи вчи�
телів у цьому напрямі.

Проблеми сімейного та
статевого виховання дітей і
учнівської молоді: Науково8
методичний збірник /С.О.
Свириденко (відп.ред.). — K.:
ІСДО, 1995, — 8 с.

Успішне розв’язання проблем виховання дітей і мо�
лоді можливе лише за умови соціального та духовного
відродження сім’ї, тісної взаємодії педагогічних колек�
тивів з сім’єю.

У збірку вміщено теоретичні та методичні розробки
з питань організації сімейного виховання з урахуван�
ням реалій сьогодення. Розглядаються проблеми фор�
мування педагогічної культури сучасної молодої сім’ї,
наводяться поради щодо організації домашньої освіти.

Висвітлюються деякі аспекти статевого виховання,
духовного та фізичного оздоровлення учнівської і сту�
дентської молоді.

Оржеховська В.М. Мето�
дика позбавлення непов�
нолітніх наркогенних зви�
чок: Методичний посібник. —
K.: ІСДО, 1995. — 260 с.

Наведено методику позбавлення неповнолітніх нар�
когенних звичок, яка передбачає застосування педа�
гогічної психотерапії, аутотренінгу. Подані поради
щодо зміцнення морального та фізичного здоров’я, а
також проаналізовані результати занять з молоддю в
Україні за цією методикою.

Максимова Н.Ю. Психо�

логічний аспект профілактики

алкоголізму та наркоманії

підлітків: Методичний посібник.

— K.: ІСДО, 1995. — 144 с.

У посібнику викладено результати дослідження пси�
хологічних і соціально�психологічних причин виникнен�
ня алкоголізму та наркоманії у неповнолітніх. Розкри�
то психологічні особливості особистості підлітків, які
зловживають алкоголем або вживають наркотичні
речовини. Розглянуто можливість діагностики психо�
логічної схильності до алкоголізму або наркоманії.
Представлено типи сімейного виховання, яке формує
таку схильність. Дано практичні рекомендації щодо
запобігання виникненню у неповнолітніх психологічної
готовності до вживання алкоголю чи наркотиків.

Для вчителів, вихователів, студентів, педагогічних
вузів, батьків, інспекторів у справах неповнолітніх,
працівників виховно�трудових колоній.

“Багатознавство розумові не навчає: бо ж було б навчило Гесіода й Піфагора, та Ксенофана з Гекатеєм.”
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Організація методичної
роботи в школі /Автор8упо8
рядник І.П.Жерносек. — K.:
ІСДО, 1995. — 108 с.

Розглянуто актуальні питання внутрішкільної методич�
ної роботи за умов розбудови української національної шко�
ли. Вперше в комплексі аналізується побудова системи ме�
тодичної роботи в школі, досліджуються як загальні питан�
ня методичної роботи, так і основні форми та структури їх
взаємодії, зроблена спроба узагальнити методичні труднощі
та нові форми активного навчання методичних кадрів. В
комплексі розглянуто також проблеми трансформації педа�
гогічної науки та передового педагогічного досвіду в шкільну
практику.

Kонференція Соросів�
ських Учителів. Між8
народний фонд
Відродження. Міжнародна
Соросівська Програма
підтримки освіти в галузі
точних наук (ISSEP). — K.,
1995. — 376 с.

Міжнародним фондом “Відродження”, Міжнародною
Соросівською Програмою підтримки освіти в галузі точ�
них наук (ISSEP) організовано та проведено першу кон�
ференцію Соросівських Учителів. Kонференція відбулася
28�29 січня 1995 року в м.Kиєві. В її роботі прийняли
участь 342 учителі, з яких з доповідями виступили 59
чоловік. До роботи конференції були запрошені видатні
вчені. Соросівські Професори академік В.Г.Бар’яхтар,
академік В.Л.Рвачов, доктор хімічних наук В.K. Яци�
мирський, доктор фіз.�мат. наук М.Д.Глінчук зробили
доповіді, присвячені найсучаснішим досягненням науки і
техніки. Відкрив конференцію голова Української Ради
ISSEP, академік Ю.Ю.Глеба. Під час проведення Kонфе�
ренції було організовано пресконференцію Міністра
освіти України М.З.Згуровського, де вчителі отримали
відповіді на свої численні запитання.

Українською Радою ISSEP було прийнято рішення
надрукувати доповіді Соросівських Учителів з метою
розповсюдження їх досвіду та методів викладання в
школі таких дисциплін, як хімія, біологія, математика
та фізика, широкого обговорення проблем освіти та
підходів до їх розв’язання.
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У каждого молодого человека возникают
вопросы: “Для чего мы живем?”, “В чем
смысл нашей жизни?”, “Что такое истина?”
Тысячи лет человечество накапливало
опыт, чтобы ответить на эти вопросы. И
этот опыт, все долгие годы размышлений о
Бытие превратились в науку наук — фило%
софию. Только она может ответить на такие
вопросы.

Kак же понять эту науку? Чему она учит?
Чем она помогла человечеству? Именно об
этом книга Kонстантина Kонстантиновича
Жоля “Философия для любознательных”.

Kак пишет сам автор, эта книга предна%
значена для юношества. Основная ее цель —
познакомить читателя с наукой наук — фи%
лософией и рассказать, как люди на протя%
жении веков совершенствовали ее.

Чтение этой книги было для меня труд%
ным, поэтому я не могу сказать со всей уве%
ренностью, что полностью понял и осмыс%
лил прочитаное. Но тем не менее, книга мне
очень понравилась. На каждой ее странице
я узнавал что%нибудь новое для себя. Если
говорить о книге в целом, то она замеча%
тельна. Хотя иногда у меня возникали труд%
ности в ее восприятии.

Я думаю, что автор поступил правильно,
давая перед объяснениями теорий филосо%
фии небольшие стилизованые рассказы, ко%
торые намного облегчают понимание.

Но должен заметить, что наряду с досто%
инствами присутствуют и некоторые недос%
татки. На мой взгляд, одним из недостатков
является то, что текст разделен лишь на
большие темы, поэтому трудно понять, где
кончается одно повествование и начинается
другое.

Kаждый раздел в этой книге по%своему
интересен.

В разделе об истории представлены факты
о жизни, учении мудрецов Востока и Запада:
Kитая, Индии, Греции, Kиевской Руси и дру%
гих стран древнего мира.

Огромное внимание в философии уделя%
ется религии. Что касается меня, то я не ве%
рю в Бога как такового, и поэтому я не могу
обсуждать эту тему. Хочу только сказать,
что меня поразили рассуждения древних
философов по этому поводу. В часности,
рассуждения индийского философа Нагард%
жуны, который сам формулирует концеп%
ции Бога%творца и сам же блестяще опро%
вергает их.

Меня также поразило, что для познания
истины мудрецы древнего Kитая, Индии на%
долго уединялись вдали от людей.

Мне наиболее близки идеи греческого фи%
лософа Аристотеля. Его высказывания о
морали и нравственности человека кажутся
правильными.

Kогда я читал раздел о феноменологии
сознания, у меня возникли некоторые труд%

ности в его понимании. Дело в том, что я не
мог понять, как связаны между собой тео%
рия сознания, философия Kарла Маркса и
диалектика Гегеля. Между тем все эти темы
изложены в одном разделе. Kонечно, я не
могу как%либо критиковать творчество Ге%
геля, так как у меня не хватает ни знаний,
ни опыта для этого, и все же я считаю, что
учение о диалектике — не самый лучший
путь познания.

Труду Гегеля “Феноменология духа” ав%
тор уделяет большое внимание, однако я
так до конца и не понял, о чем она. На мой
взгляд, в изложении этой книги много про%
тиворечий.

Больше всего мне понравился третий раз%
дел — “Логика для философов”.

Я считаю, что логическое мышление —
одна из человеческих черт, отделяюших его
от обезьяны. До недавнего времени я знал о
существовании лишь символической логи%
ки (дедуктивной или формальной) — логи%
ки умозаключений и не представлял себе,
что на службе у человека такое разнообра%
зие логик.

В четвертом разделе наибольшее внима%
ние уделяется Реформации католической
церкви в Европе. На мой взгляд, реформа%
ция как религии, так и мышления была еще
одним шагом к прогресу.

Право и мораль управляют действиями
человека. Поэтому еще издавна правители
пытались совершенствовать права человека
во благо своих народов. Философию права
я считаю жизненно необходимой наукой
для человечества и мы просто не имеем
права забывать о ней.

В этом разделе также говорится риторике
и юриспруденции. На мой взгляд, это инте%
ресные и важные науки. K сожалению, сей%
час риторика не входит в программу обуче%
ния. Это серьезный недостаток, так как
умение выражать свои мысли красиво и
правильно необходимо каждому.

Что касается последнего раздела об эстети%
ке, то здесь я не согласен с автором. Я считаю,
что искусство всегда останется искусством, и
все созданное людьми должно ценится и не
должно быть забыто!

Автор этой книги проделал большую ра%
боту. Это была первая книга о философии,
которую я прочитал. Во всяком случае, я
думаю, что не потерял время зря, и знаю
сейчас немного больше, чем раньше. 

Ä. Çîëîòóõèí

УЧНІВСЬKА РЕЦЕНЗІЯ

ПЕРВАЯ KНИГА О ФИЛОСОФИИ, 
KОТОРУЮ Я ПРОЧИТАЛ

Жоль К.К. Философия
для любознательных:
Пропедевтика к филосо%
фии или предварительное
знакомство с основными
разделами философского
знания. Чтение занима%
тельное и небесполезное
для любознательного
юношества. — М.: Про%
свещение, 1993. — 191 с.

Kнига вводит читателя
в мир увлекательных фи�
лософских исканий, рас�
сказывает о классических
философских дисциплинах
— истории философии,
теории познания, логике,
этике, философии права,
эстетике, помогает по�
нять непреходящую цен�
ность идеалов гуманизма,
смысл творческой дея�
тельности человека и
практическую значи�
мость философии. Изда�
ние, рассчитаное на
старшеклассников в каче�
стве своеобразной пропе�
девтики к познанию чело�
века и окружающего мира,
может быть рекомендо�
вано самому широкому
кругу читателей, умею�
щих ценить правдивое
слово, красоту и доброту.

Довідка



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УKРАЇНИ
АKАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУK УKРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
ПОЛТАВСЬKОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПОЛТАВСЬKИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИKІВ

21.10�22.10.1996 р. у м.Полтаві 
проводять Всеукраїнську науково�практичну конференцію

“Педагогічна спадщина М.В. Остроградського і розвиток освіти в Україні”,
присвячену 195%річному ювілею з дня народження видатного математика, ме%
ханіка і педагога Михайла Остроградського.
На конференції передбачається розгляд таких проблем:
1. Педагогічні ідеї М.В.Остроградського та їх вплив на розвиток освіти в Ук%

раїні.
2. Сучасні навчальні програми з математики і майбутнє математичної освіти 

в Україні.
3. Проблеми вищої та післядипломної освіти вчителів математики.
4. М.Остроградський — видатний математик, механік і педагог України.

22 — 24 жовтня 1996 р. в м. Kременчуці 
на базі Kременчуцького педагогічного училища відбудеться Всеукраїнська 
науково�практична конференція

“Розвиток мислення молодших школярів”
1. Психологічні і педагогічні фактори розвитку мислення 

у молодшому шкільному віці.
2. Інтеграція змісту освіти як умова розвитку системного мислення 

молодших школярів.
3. Структура інтелекту молодшого школяра та його діагностика.
4. Проблеми післядипломної освіти вчителів початкових класів.

Для участі в роботі конференцій необхідно надіслати заявку та тези виступів 
до 30 вересня 1996 р.

Заплановано видання матеріалів конференцій. 
Автори можуть запропонувати власну тематику.
Матеріали для участі в конференціях просимо надсилати за адресою: 

314029 м.Полтава�29, вул. Жовтнева, 64, 
інститут післядипломної освіти, оргкомітет.

На конференціях будуть заслухані доповіді, замовлені оргкомітетом.
Kількість учасників конференцій обмежена. Запрошення будуть розіслані 

до 10 жовтня 1996 р.

Оплата відряджень — за рахунок організацій.

Вимоги до оформлення
матеріалів на
конференції

Тези (2 екз.) подаються
українською мовою та
повинні бути підготов�
лені для друкування
копіювальним (рота�
принтним) способом.

Обсяг: до 3�х сторінок
машинописного тексту
через 1,5 інтервала.

Поля: ліворуч — 30 мм,
зверху — 25 мм, праворуч
— 10 мм, знизу — 20 мм.

Назва доповіді друку�
ється великими літера�
ми, симетрично тексту;
нижче через 2 інтерва�
ли — перелік авторів і на�
зва установи. Сторінки
нумеруються простим
олівцем. Другий примір�
ник підписується авто�
ром.

У заявці слід зазначити
тему доповіді, прізвище,
ім’я та по�батькові до�
повідача, його місце робо�
ти, вчене звання,
ступінь, посаду, домаш�
ню та робочу адресу, те�
лефон.

Для пересилки тез вико�
ристовуються картонні
прокладки та конверти
відповідного розміру (ар�
куші не згинати).
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Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Kороленка,
Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних

працівників

проводять у грудні 1996 року регіональну науково�практичну конференцію
“Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та методики її вивчення”
На конференції передбачається розгляд таких проблем:

1. Вузівський курс вітчизняної історії: нові підходи, 
вдосконалення методики викладання.

2. Шкільний курс історії України та методика його викладання.
Заплановано видання матеріалів конференції. Матеріали подавати 
на кафедру історії України ПДПІ (ауд. 44) доцент Демиденко Т.П.



На 1�й стор. обкладинки: Р. Лефевр. Істина. Фрагмент.

На 2�й стор. обкладинки:
1 — Голова Януса. Римська

монета. 350 р. до н.е.

2 — Р. Лефевр. Істина
Фрагмент.

3 — Микола Самокиш. Віньєтка:
український краєвид. 1900.

4 — Сергій Васильківський.
Портрет Григорія Савича
Сковороди. 1900.

5 — І. Смірнов.

6 — Рік Глобус. Рух.
Фотомонтаж //Паралели,
№18, 1982

7 — Аксель Мантей. Архаїчна маска і
стилізований рух. Плакат. //Kulturchronik, №1, 1996.

8 — Збручанський Світовид. Фрагмент.

На 3�й стор. обкладинки: Роден. Мисль. 1886. Париж. Музей
Родена.

НАШІ АВТОРИ

Аляєв Генадій Євгенович, 
кандидат історичних наук, доцент
Полтавського технічного університету

Бардінова Валентина Данилівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки ПДПІ

Герасимчук Валентна Іванівна, 
старший викладач кафедри іноземних мов ПДПІ

Гуз Костянтин Жоржович, 
молодший науковий співробітник лабораторії
інтеграції змісту шкільної освіти інституту
педагогіки АПН України

Гутовська Раїса Іванівна, 
вчитель вищої категорії школи$гімназії №31
м. Полтави

Довгопол Петро Григорович, 
с. Денисівка, Оржицького району

Золотухін Дмитро, 
учень 9 класу Полтавської школи №3

Кривуля Олександр Михайлович, 
доктор філософських наук, професор,
начальник кафедри філософії і політології
Університету внутрішніх справ (м.Харків)

Настенко Наталія Василівна, 
методист ПОІПОПП

Пашко Людмила Федорівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
педагогіки ПДПІ

Собакар Світлана Іванівна, 
вчитель вищої категорії школи$гімназії №31
м. Полтави

Шейко Сергій Володимирович, 
кандидат філософських наук, доцент кафедри
філософії і соціології Полтавського
Державного сільськогосподарського інституту

В журналі також використано матеріали
фахівців з філософії в школі:

Ліпман Метью, директор Інституту по
розвитку філософії для дітей, м. Монтклер,
США

Тоззі Мішель, м. Ліон, Франція

Фрезе Ханс�Людвіг, професор педагогіки
Вільного університету, м. Берлін, Німеччина

Юліна Ніна Степанівна, доктор
філософських наук, провідний науковий
співробітник Інституту філософії РАН

Видання здійснено за допомогою  Міжнародного Фонду "Відродження"

C O N T E N T S

PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN

Children are Philosophers 

TTHHEE  UUKKRRAAIINNIIAANN  ““CCOOLLOO””::

Well$Known Philosopher V.V.Lesevych  is Unknown in Ukraine.
P.H. Dovhopol
Philosophical and Sociological Views of V.V. Lesevych. S.V.Sheyko

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS

About the Teaching Didactics of Philosophy 
Teaching Philosophy in Schools of the Poltava Region. Review by
N.V. Nastenko
Philosophy for Children N.S. Yulina
“Dovkillya” — Philosophy for Children 
K.G. Guz, R.I. Hutovska, S.I. Sobakar
Patriotic  Education of Students at Polish Schools V.I. Herasymchuk
Evolutionary Science against Creative Science
Henry M. Morris, Stephen Jay Gould
About the Staff of Philosophical Education O.M. Kryvulya

RREETTRROOMMEETTHHOODDSS

Hegel as a Philosophy Teacher Kuno Fisher
A.S. Makarenko’s Secret Philosophy of Pedagogics 
L.F. Pashko, V.D. Bardinova

““PPMM””  RREEFFEERREENNCCEESS

Methodical Recommendations for the New School$Year

AADDVVEERRTTIISSEEMMEENNTTSS

About Conferences
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