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Як і вся “Постметодика”, нова рубрика “ЛЮДИНА В РУСІ”:
“Я знаю, про що говорю” категорично не визнає консерва&

тивної статичності.
Уже сьогодні в цій рубриці читачеві пропонуються різні за стилем

і жанром тексти — інтерв’ю, рецензія на книгу та доведення теореми. Погодьтеся,
цілком несподіване поєднання!

Щоб потрапити до нової рубрики “Людина в русі”, досить відповідати таким ви&
могам: мислити перспективно, не зупинятися на досягнутому, стрімко підноситися
на крилах мрії, а найголовніше — мати мужність робити її реальністю. Це і є рух у
повному розумінні значення цього слова.

І люди, про яких піде мова у цій рубриці, на наш погляд, цілком відповідають по&
ставленим вимогам. Так, серед дебютантів рубрики — генеральний директор
Міжнародного фонду “Відродження”, кандидат технічних наук Б.Будзан, який док&
ладає величезних зусиль для підтримки креативних точок створення відкритого
суспільства в Україні, тримаючи у полі зору тисячі проектів і надаючи їм всіляку до&
помогу через Фонд. Детальніше про це — в інтерв’ю з Богданом Павловичем.

Учитель англійської мови з Глобинщини О.Матвієць (відомий передусім як пере&
можець конкурсу на створення кращого підручника з англійської мови за програ&
мою “Трансформація гуманітарної освіти”) несподівано виступає в цій рубриці як
автор монографії “Зоряні діти”, де він критикує існуючі космогонічні гіпотези і про&
понує власну. Щоб підтвердити або заперечити її, потрібен лише невеликий експе&
римент у космосі.

Дебютантом нашої рубрики є і полтавський викладач математики О. Бобрищев,
котрий у своїй статті висловлює думку, що гіпотезу Ферма, над якою математики
усього світу ламають голови майже чотири століття, можна довести вже сьогодні і
таким чином повернути втрачену віру в силу людського розуму. Для перевірки цьо&
го доказу експеримент у космосі не потрібен!

Як це стосується школи, педагогічних технологій? — передбачаємо запитання
прагматично налаштованого читача.

Нам здається, безпосередньо. Ці люди, котрі знають, про що вони говорять,
розкривають нам “точки здивування” світом, “точки”, які, за технологією школи
діалогу культур, мають бути в основі освіти і пронизувати її усю від початку до кінця.
“Точки здивування” людиною, зорями, числом тощо формують людину в русі, лю&
дину, образ якої (“дій, як і я”) має замінити нам безтілесний ідеал всебічно розви&
нутої особистості, створений традиційною педагогікою і класичною філософією.
Тож щоб відійти від педагогічних технологій, які гублять особистість, про що де&
тально говориться у статті І.А.Зязюна (див. с. 11), треба намагатися допомогти лю&
дині увійти в рух.

Принаймні так, як це роблять соросівські вчителі з Полтавщини. І хоча нам
здається, що під час визначення соросівських учителів наша область була дещо
обділена, тим приємніше привітати їх із присвоєнням цього звання, яке в Україні
сьогодні — одне з найпочесніших. Редакція “ПМ” сподівається, що в наступних но&
мерах саме вони, наші соросівські вчителі — рушії сучасних педагогічних
технологій, будуть репрезентувати “Людину в русі”.

“ЛЮДИНАВРУСІ”: “Я знаю, про що говорю”



Журнал засновано в
березні 1993 року

ВИДАВЦІ: 

Управління освіти
Полтавської обласної
державної адміністрації

Полтавський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників

РЕДКОЛЕГІЯ: 
С.Ф.Клепко (головний
редактор),
І.І. Бажан, А.І. Бардаченко,
О.А. Білоусько, Л.М. Булава,
І.Д. Гончаренко, С.В.
Горбаньова,В.М. Золотухіна,
В.Р. Ільченко,М.Д. Култаєва,
Н.І. Ляшенко, П.І. Матвієнко,
В.Ф. Моргун, І.В. Охріменко,
М.М. Рогожа, Н.М.
Тарасевич, В.В. Чирка

Відповідальний секретар:
І.О. Кіптілий

Літературний редактор:
Л.Ф. Українець 

Технічний редактор: 
О.В. Тимчук 

Макет та верстка:
О.В. Горбенко

Оператори:
Н.Ю. Землякова, Г.І. Ковіка,
А.М. Нагорна

Відповідальність за підбір і
виклад фактів у підписаних стат�
тях несуть самі автори.
Висловлені в цих статтях думки
можуть не збігатися з точкою
зору редколегії.

Рукописи не горять, але і не по�
вертаються.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
314029, Полтава, 
вул. Жовтнева, 64 
тел. (05322) 7I26I08; 

тел./факс: 2I49I56 
eImail:
redpm@ipe.poltava.ua

Реєстраційне свідоцтво: 
ПЛ № 51 від 17 лютого 1994
року.

ISBN 966�7215�00�8

© ПОІПОПП

Підписано до друку
05.11.1996
Друк офсетний. Формат 61x80 1/8.
Ум. друк. арк. 9,6.
Зам. № 119
Друкарня “Гротеск”
АТ “УніверсалIФ”, 314000,
м.Полтава, вул. Леніна, 4а. 

ССВВІІТТ  ССУУЧЧААССННИИХХ
ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЙЙ

№№44((1144)),,  11999966

ЛЛЮЮДДИИННАА  ВВ  РРУУССІІ::  ЯЯ  ззннааюю,,  ппрроо  щщоо  ггооввооррюю
Інтерв’ю з Генеральним директором 
Міжнародного фонду “Відродження” Б.П. Будзаном ...................... 3
Підтвердження гіпотези Ферма О.В. Бобрищев ................................ 7
Людина руху — хто вона? Ю.К. Гулак .................................................. 8

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ
Освітні технології у вимірах педагогічної рефлексії І.А. Зязюн ...... 11
Світова освіта: тенденції змін та зовнішні фактори К.В. Корсак ..... 14
У пошуках філософії постметодики С.Ф. Клепко ............................. 17

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ  ККООЛЛОО
“Український вузол” — свіжий погляд на історію ........................... 22

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Нова школа нової України на зламі століть І.Г. Єрмаков ................. 23
Педагогічний конструктор. У довідник ввійшли. 
Чи ввійдемо в освітній простір області? П.І. Матвієнко, 
Г.О. Сиротенко .................................................................................... 29
— Вальдорфська школа .................................................................... 32
— Педагогіка Френе .......................................................................... 33
— Освітні технології Полтавського міського 

національного ліцею №1 І.Д. Гончаренко .................................. 34
— Театр + урок (із досвіду роботи вчителя С.Д. Стеценко) 

Р.О. Гелеверя, О.В. Орлова ......................................................... 35
— Вітаємо соросівських учителів Полтавщини ............................... 35
— Формування свідомості вчителя 

ноосферної епохи Л.І. Алфьорова .............................................. 36
— “Довкілля�1” — спроба втілення нової технології 

М.С. Вашуленко, С.У. Гончаренко ................................................. 37
“Довкілля�1” К.Ж. Гуз, В.Р. Ільченко, С.І. Собакар ............................. 37
Інтеграція та диференціація освіти: 
особистісний та технологічний аспекти В.Ф. Моргун ..................... 41

ЮЮННІІ  ООББДДААРРУУВВААННННЯЯ
Учні Полтавщини на олімпіадах 1995�1996 навчального року 
В.М. Золотухіна, Н.В. Настенко ........................................................... 46
Шестирічний американський школяр покараний 
за поцілунок у щічку .......................................................................... 49
Приз у 2 мільйони ієн (майже 18 тисяч доларів) отримав 
13�річний школяр з північного японського острова Хоккайдо ...... 49

ХХРРООННІІККАА
Засідання у Полтаві .......................................................................... 50
Аналітичні звіти постійно діючого “круглого столу” 
Міжнародного фонду “Відродження” ............................................. 51
Будемо гідними мрій М.В. Остроградського Н.І. Ляшенко ............. 56
М.В. Остроградський і Д.О. Граве: До інваріантів розвитку 
математики О.М. Боголюбов, М.О. Пустовойтов ................................ 57

РРЕЕККЛЛААММАА..  ООГГООЛЛООШШЕЕННННЯЯ
Конкурс “Найпростіший варіант розв’язку фізичних задач” ......... 58
Семінар “Трансформація математичної освіти 
в середніх навчальних закладах освіти України” ........................... 58
Школа�семінар “Нові технології в освіті” ........................................ 59

ДДООВВІІДДККИИ  
Здоровий секс у Росії буде Т. Батенева ........................................... 61
Зміст журналу “Постметодика” №№9�14, 1995�1996 .................. 62
Орієнтири для авторів “Постметодики” ......................................... 64



ЛЮДИНА В РУСІ: Я знаю, про що говорю

2

Людина в русі. Альберто Джакометті. Скульптура. Курьер Юнеско. 1983. №2



У червні 
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інформаційний

центр Міжнародного
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прибув Генеральний
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Постметодика, №4(14), 1996

бюрократія, хоча її компонент спо'
стерігається в будь'якій управлінській
діяльності, але треба завжди розумно
зберігати міру бюрократії, боротися з
дією “законів Паркінсона”, щоб Бюро'
кратія не закрила собою основну діяль'
ність. Тому у Фонді, зважаючи на існу'
ючу загрозу, ми дуже стежимо за цим.

Якщо говорити про принципи, втілю'
вані діяльністю нашого Фонду, то вони
вказані в нашій стратегії: відкритість,
динамізм, чітка спрямованість на вирі'
шення нагальних питань і проблем, які
є в нашій державі, і, безумовно, пошук
таких мішеней, влучанням у які вдаєть'
ся досягти серйозного позитивного
впливу на стан нашого суспільства, що
прямує до відкритого.

Запитання: ДДееххттоо  ввииссууввааєє  ггііппооттееззуу
ппрроо  ннее  ттааккіі  ввжжее  йй  ггууммаанннніі  ннааммііррии  ДДжж..
ССооррооссаа  вв  ооррггааннііззааццііїї  ббллааггооддііййннииццььккиихх
ффооннддіівв..  ЩЩоо  ВВии  ммоожжееттее  ссккааззааттии  ппрроо
ццее??

Будзан: Сповідаючи філософію і тео'
ретичні підвалини відкритого суспіль'
ства, маючи волю позитивно змінити
світ, Джордж Сорос робить надзвичай'
но великі серйозні справи, витрачаючи
кожного року майже 300 млн. доларів
на свою благодійницьку діяльність у 25
країнах світу.

Запитання: ЯЯкк  ВВаамм  ввддааєєттььссяя  ттаакк  ббаа##
ггааттоо  ззррооббииттии??  ВВііддооммоо,,  щщоо  ссттиилльь  ррооббоо##
ттии  ууссттаанноовв  ФФооннддуу  ппррииввааббллююєє  ввииссоо##
ккооюю  ооррггааннііззооввааннііссттюю..  ВВіідд  ччооггоо  ццее  ззаа##
ллеежжииттьь??  ЯЯккіі  ппррииннццииппии  ВВии  ввттііллююєєттее  вв
ддііяяллььннооссттіі  ФФооннддуу??

Будзан: Дійсно, Фонд досить багато
робить і до того ж економно витрачає
свої адміністративні кошти. У світі для
діяльності подібних фондів використо'
вуються 20'30% ресурсів тільки на ад'
міністративні видатки, нам вдається
втриматися біля цифри 10'11%. Це доз'
воляє значно збільшити частину
коштів для програм та проектної діяль'
ності. Раніше вважалося, що коли зай'
маєшся благодійництвом, культуро'
логічними акціями, пов’язаними із
освітою, то не обов’язково втілювати
якийсь серйозний менеджмент. Я не
погоджувався із самого початку з цим
підходом і вважаю, що будь'яку справу
треба робити професійно, на добрій
управлінській основі, щоб чітко була
зрозуміла мета, механізми, грубо кажу'
чи, — технології досягнення цієї мети і
щоб була під це збудована відповідна
організаційна структура, а також підго'
товлені люди, які чітко знають свої пов'
новаження, за що вони відповідають,
яка конкретна функція кожного із них.
Якщо збалансованість усіх цих компо'
нентів є, тоді на мету працює нормаль'
ний механізм. Це не якась дуже велика

ІНТЕРВ’Ю З ГЕНЕРАЛЬНИМ ДИРЕKТО�

РОМ
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Буквально недавно Дж.Сорос оголосив про намір
розширити і підвищити ефективність своєї діяльності
й про своє бажання давати на розвиток суспільств че'
рез фонди, які він підтримує, кошти на довгостроко'
вих засадах (трирічний цикл), тобто на так званий
“вічнозелений грант”, або “вічнозелений статус”, свого
фонду. Це означає, що Сорос надаватиме ресурси на
три роки і кожного року цей бюджет переглядати'
меться з урахуванням подальшого трирічного термі'
ну. Базою буде 1996 рік.

Щодо якихось злих намірів Дж.Сороса, то я скажу:
протягом майже чотирирічної роботи з ним, спілкую'
чись із ним безпосередньо, я цих намірів не помітив
жодного разу ні в його виступах, ні в його схемах
управління фондами. Навпаки, я бачив лише пози'
тивні наміри. Він особистість, безумовно, непересічна,
часом неоднозначна, іноді приймає миттєві рішення,
які мають надзвичайно позитивний ефект. Він часто
застосовує весь свій багатий діловий досвід до бла'
годійницької діяльності, якій приділяє надзвичайно
багато часу й енергії, бо вважає, що сьогодні його допо'
мога конче потрібна суспільствам, котрі знаходяться в
стані трансформації. Нещодавно в Будапешті Дж. Со'
рос зробив заяву, що певною мірою ми вже не маємо
закритого суспільства, оскільки стара тоталітарна сис'
тема розвалилася. Нині проблеми полягають у тому,
як боротися із закритим соціальним середовищем, як
розвивати та зберігати зародки відкритого суспільст'
ва, формальні умови для якого вже є.

Я цілковито упевнений, що людина зі злими наміра'
ми не стала б робити стільки благородних акцій, ро'
бити такі великі видатки, з яких вона особисто не має
ніякого прибутку. Думаю, що справжній інтерес
Дж.Сороса в тому, щоб його теоретичні праці, розду'
ми, мрії, його громадянські позиції втілювалися в
життя завдяки коштам, які він надає фондам. Дуже
важливо, щоб ми сьогодні зіставляли його цілі з кон'
кретними цілями нашого українського суспільства, а,
на мій погляд, вони повністю збігаються.

Запитання: 2211  ччееррввнняя  ццььооггоо  ррооккуу  вв  ББууддааппеешшттіі  ввіідд##
ббууллаассяя  ВВаашшаа  ззууссттрріічч  іізз  ДДжжооррдджжеемм  ССооррооссоомм..  РРоозз##
ккаажжііттьь,,  ббууддьь  ллаассккаа,,  ппрроо  ммееттуу  ззууссттррііччіі  іі  їїїї  ккооннккррееттнніі
ннаассллііддккии..

Будзан: У Будапешті відбулася традиційна річна
зустріч Джорджа Сороса із керівниками заснованих
ним благодійних фондів 25 країн світу. Від Міжна'
родного фонду “Відродження” на зустрічі були при'
сутні Голова нашого Фонду Богдан Гаврилишин, Го'
лова виконавчого комітету Богдан Kравченко, я і мій
заступник В’ячеслав Покотило, шість директорів
регіональних відділень нашого Фонду.

Метою зустрічі було обговорення нових підходів
Дж.Сороса до розвитку діяльності фондів у світі. Ми
мали можливість брати участь у роботі семінарів, де
йшлося про розвиток регіональних програм, методи
оцінювання нашої діяльності, про залучення нових
матеріальних ресурсів. Відбулася також персональна

розмова Дж. Сороса з керівництвом фонду “Відрод'
ження”, де ми обмінялися думками про діяльність на'
шого Фонду, яка одержала позитивну оцінку. Дж.Со'
рос підтримав нашу ідею про створення кількох но'
вих програм, зокрема програми “Інтеграція в україн'
ське суспільство кримсько'татарського народу та ін'
ших національних меншин, які зазнали депортації”.
Цю програму ми запропонували профінансувати в
межах раніше визначеного нашого бюджету, але Дж.
Сорос з радістю погодився додати ще стільки ж. Восе'
ни цього року ми плануємо провести презентацію цієї
програми, оголосивши, що витрати на неї сягнуть
півмільйона доларів, а наші партнери із інших фондів,
із посольств кількох держав в Україні будуть мати
можливість долучитися до її виконання. Я думаю, що
цю ініціативу палко підтримує голова ОБСЄ пан Ван
Дер Стул, який зацікавлений у розв’язанні проблем
татарського і всіх інших депортованих народів
Kриму. Окрім цього, ми обговорили питання про
підтримку видання додаткових накладів книжок за
програмою “Трансформація гуманітарної освіти”, щоб
у цьому і наступному році довести загальну кількість
першої партії написаних і виданих через наш фонд
“Відродження” до 200 назв підручників у гу'
манітарній сфері. Було й багато інших цікавих ідей,
які обговорювалися з Дж.Соросом. Ми очікуємо, що в
жовтні він приїде до України і зможе на власні очі пе'
реконатися в тому, що гроші, які він дає для України,
лягають на добре підготовлений грунт, а фонд “Від'
родження” опікується тим, щоб вони ефективно пра'
цювали. Я сказав Дж.Соросу, що ми зараз думаємо, як
активізувати деякі наші програми, які роздають гран'
ти, перетворити або модифікувати їх на операційні,
тобто такі, коли Фонд безпосередньо виявляє ідею,
організовує роботу сотень або навіть тисяч людей для
досягнення якоїсь мети і бере на себе повну
відповідальність за кінцевий результат, як це було з
програмами “Трансформація гуманітарної освіти”,
“Підтримка освіти в галузі точних наук”, “Соціальна
адаптація військовослужбовців”.

Запитання: ЩЩоо  ВВии  ммоожжееттее  ссккааззааттии  ппрроо  ССооррооссаа  уу
ппооввссяяккддееннннооммуу  жжииттттіі??  ЧЧии  ммааєє  ввіінн,,  ввллаассннее,,  ооссооббииссттее
жжииттттяя??

Будзан: Джордж Сорос народився в 1930 році. За'
раз він у розквіті свого інтелекту, феноменального
успіху бізнесмена, активної праці на благодійниць'
кому фронті. Він у добрій фізичній формі, займається
спортом, дуже багато працює як справжній “трудо'
голік”, надзвичайно багато їздить, відвідуючи десятки
країн у рік, зустрічаючись з громадськими лідерами,
президентами, прем’єр'міністрами країн, із учителя'
ми, студентами та учнями шкіл, із представниками
недержавного сектора тощо. З одного боку, він про'
повідує свої ідеї, з іншого — робить конкретні виснов'
ки щодо впроваджень і розвитку цих ідей.

Kоли він приїздив до Kиєва, то працював із 7 ранку
до 12 години ночі, однак знаходив ще й час зіграти в
теніс, шахи. Мені доводилося грати в шахи з Дж.Со'
росом, і маю чесно признатися, що він грає краще.
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манітарних сфер, я все'таки був у технічних науках. Я
закінчив політехнічний інститут, порівняно швидко
після інституту захистив дисертацію в галузі зварю'
вання, маю майже 20 патентів та авторських свідоцтв,
близько 50 наукових праць у галузі зварювання. Kіль'
ка років віддав напруженій науково'організаційній ро'
боті. І от після цього мені випала доля вчитися в Лон'
донській школі бізнесу і я остаточно перекваліфікува'
вся на менеджера, а також на фахівця, котрий думає,
що розуміє щось у менеджменті. Я став дійсним чле'
ном Української Академії наук Національного Про'
гресу в галузі стратегічного менеджменту. У цій сфері
маю кілька важливих, на мій погляд, статей, які, з од'
ного боку, мають науковий характер, із другого — при'
кладний. Це статті, пов’язані з менеджментом недер'
жавних організацій, зокрема благодійних організацій,
світоглядні статті про роль і місце України у світових
економічних соціальних процесах.

Нещодавно прочитав студентам Міжнародного
інституту курс, який називається “Управління часом”.
Але я його перейменував як “Управління собою в
часі”. Залежно від ефективності розташування себе в
часі визначається питома вага часу...

Запитання: ВВииббааччттее,,  ББооггддааннее  ППааввллооввииччуу,,  аа  щщоо  ццее::
ппииттооммаа  ввааггаа  ччаассуу??

Будзан: До часу треба ставитися як до надзвичайно
серйозного фактора. Стара формула “Час — це гроші”
не вичерпує всього значення ваги часу, бо час — це не
лише гроші, час — це наше з Вами життя. Я нещодав'
но підрахував, скільки годин активного часу мені за'
лишилося: це потенційно 40 000 годин перед'
пенсійного віку. Знаючи це, я замислююсь над тим, як
зробити питому вагу того часу, що мені залишився,
досить високою для активного життя. Передусім — це
самоуправління, самоменеджмент, самовдосконален'
ня у використанні часу. Тобто, якщо говорити про пи'
тому вагомість часу, то це відношення результатів
справ, які ти зробив, до одиниці часу, або вага тих
цілей чи наслідків якихось дій, досягнутих тобою, в
одиницю часу.

Запитання: ББооггддааннее  ППааввллооввииччуу,,  ббууддьь  ллаассккаа,,  ккоонн##
ккррееттииззууййттее  ссввооїї  ццііккааввіі  ііддееїї  щщооддоо  ддііяяллььннооссттіі  уу  ссффеерріі
ооссввііттии!!  ЯЯккаа  ВВаашшаа  ддууммккаа  ппрроо  ссууччаассннооггоо  ууккррааїїннссььккооггоо
ввччииттеелляя??

Будзан: Пам’ятаю ще з дитинства часи, коли в на'
шому селі зверталися до вчителя “пане професоре”.
Це була надзвичайно поважна і серйозна фігура, кот'
ра вже своєю поведінкою уособлювала високу інтелі'
гентність, культуру, знання і бажання посіяти щось
добре, вічне, розумне. І я тримаю в душі такий образ
Учителя. Хотілося б мені, щоб наш сучасний ук'
раїнський учитель був тим поважним професором, до
чиїх слів прислухаються діти, котрого поважають
батьки і з котрим рахується наше суспільство, вва'
жаючи його ключовим чинником виховання членів
нашого суспільства, його інтелектуального базису.
Без розвитку нашої освіти на сучасному рівні немож'

Дж.Сорос має критичне мислення, яке він пропагує,
ставлячись при цьому й до себе самого критично. “Як
і всі люди, я роблю помилки, але моя відмінність від
багатьох інших людей полягає в тому, що я намагаюсь
якнайшвидше розпізнати зроблену помилку, якнайш'
видше її виправити. Може, це один із компонентів мо'
го успіху”. Ефективність діяльності, свою і людей, він
міряє вартістю помилок (це з фінансового світу!) і
правильних позитивних рішень. І в нього цей баланс
складається на користь правильних рішень, що дає
можливість заробляти гроші.

За роки співпраці з Дж.Соросом я з ним десятки ра'
зів зустрічався, було багато розмов “tet'a'tet”,
відвідував із ним як його дорадник фонди Білорусії,
Грузії тощо. З ним дуже легко спілкуватися. Навіть
тоді, коли я мав труднощі з англійською мовою, він
намагався мене підтримувати, допомагав мені висло'
витися під час наших тривалих розмов. На щастя, за'
раз нам спілкуватися ще легше, бо я удосконалив
свою англійську. Дуже часто після таких розмов на'
роджуються досить цікаві думки. Після зустрічі з
Дж.Соросом хочеться працювати, хочеться втілювати
в життя якісь цікаві речі. Мені приємно, що вдалося
за роки спілкування із Соросом краще його зрозуміти,
ні в якому разі не втрачаючи свою особистість. Я ду'
маю, що одна із характерних рис Дж.Сороса — люди'
ни, котра має високий громадянський і політичний
статус, — давати можливість співрозмовникам
відчувати себе нарівні з ним.

Запитання: АА  яякк  ВВаасс  ““ззннааййшшоовв””  ДДжж..ССоорроосс??

Будзан: Це сталося, можна сказати, не випадково. Я
познайомився з ним ще до роботи у Міжнародному
фонді “Відродження”, працюючи завідуючим відділом
у Kабінеті Міністрів України. У 1992'1993 рр. як дер'
жавний службовець організовував його зустрічі з
керівниками нашого Уряду, був завжди присутній на
зустрічах. Мене запросили Богдан Гаврилишин, Голо'
ва Фонду, і Богдан Kравченко, Голова Виконавчого
Kомітету, котрі досить довго переконували мене пе'
рейти на роботу до фонду “Відродження”. Я дуже
серйозно обмірковував для себе це непросте рішення,
адже у мене була серйозна робота і добрі перспективи
в урядових структурах. 11 січня 1993 року я ор'
ганізовував зустріч Джорджа Сороса з Леонідом Kуч'
мою, на той час Прем’єр'Міністром України. Після
цієї зустрічі Дж.Сорос сказав мені: “Містере Богдане!
Що Ви думаєте, якби я Вам запропонував роботу на
посаді співдиректора фонду “Відродження”, надаючи
Вам кошти для його розвитку?” Я відповів: “Ваша
пропозиція мене не влаштовує, бо я не хотів би і не
можу взяти на себе функції співдиректора. Якщо Ви
хочете, я можу погодитися на функції директора
Фонду і реалізовувати Вашу ідею”. Очевидно, моя
відповідь сподобалася, бо через декілька місяців я
розпочав роботу у фонді “Відродження” як його ди'
ректор.

Запитання: ЩЩоо  ВВаасс  ццііккааввииттьь  яякк  ууччееннооггоо??  ЯЯккіі  ззддоо##
ббууттккии  ВВии  ммааєєттее  вв  ннааууцціі??

Будзан: Мій шлях як ученого був досить складним.
Маючи схильність, як пізніше я зрозумів, до гу'
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ливо зробити жодного серйозного кроку вперед.
Досвід Японіі, Південної Азії, показує, що освіта — це
база розвитку економіки в умовах жорсткої ко'
нкуренції. Стан освіти та рівень економіки взагалі ду'
же пов’язані компоненти розвитку суспільства. І го'
ловною людиною тут є вчитель. Моя думка така: ук'
раїнський учитель як ідеал ще живий, але сьогодні
надзвичайно змучений. Говорячи метафорично, учи'
тель — живе дерево, яке ще має добре коріння, має
листочки. Одні листочки вже зів’яли, деяке коріння
вже вимагає підживлення, але це дерево ще живе, йо'
го треба поливати водою, давати йому сонце, тепло, і
тоді це дерево дасть плоди.

Ми можемо і мусимо відродити добре ім’я, статус
українського вчителя, а через нього — статус громадя'
нина України як члена нашого суспільства.

Запитання: ВВии  ззггааддааллии  ддииттииннссттввоо..  РРооззккаажжііттьь,,  ббууддьь
ллаассккаа,,  ппрроо  ВВаашшее  ддииттииннссттввоо!!

Будзан: Ой... Це важке дитинство. Я не знаю, чи
варто про це говорити. Дитинство моє пройшло на
Тернопільщині, у селі. Я з шести років залишився без
батьків — мабуть, тоді почалось гартування характе'
ру. Душею я людина сільська, хоча все своє свідоме
життя прожив у місті. Вважаю, що сільський період
життя дав мені фундамент, щоб відчувати себе в цьо'
му житті більш захищено, уміти самому брати на себе
відповідальність, розв’язувати найскладніші пробле'
ми, які випадають на людське життя. Я думаю, що ди'
тинство, особливо моє сирітство, виховало вміння
твердо стояти на ногах і добре робити те, що я роблю.
У селі знають: ти ніколи не збереш високого урожаю,
якщо своєчасно не посієш, якщо не доглянеш те, що
посіяв, якщо своєчасно потім не збереш і не викори'
стаєш його для життя. І ця формула працює. Отже,
якщо ти хочеш досягти якогось результату в житті, то
треба мати добре зерно, треба знати, коли і в який
грунт його сіяти, треба плекати те, що ти посіяв, щоб
воно дало результат. Це порівняння можна застосу'
вати і щодо політики держави, і політики діяльності
Фонду, і політики діяльності будь'якої структури.
Хочеш результат — маєш добре працювати!

З дитинства мені залишилась у пам’яті сільська
школа, вчителі. Вони були для мене, певною мірою,
зразками у ставленні до своєї справи. Мене тоді нав'
чили замислюватись над тим, чи ти сам все робиш
так, як ти хочеш від інших. І я вже маю свою форму'
лу: якщо ти хочеш, щоб навколо тебе змінилося все
позитивно, поміркуй. Чи ти особисто зробив все для
того, щоб життя стало кращим?

Запитання: ЩЩоо  ттррееббаа  ззррооббииттии  ввччииттееллееввіі,,  щщообб  ппоо##
ккрраащщииттии  ссввооєє  ммааттееррііааллььннее  ссттааннооввиищщее??  ЩЩоо  ВВии  ппооббаа##
жжааєєттее  ввччииттеелляямм......

Будзан: Я думаю, що це пряме завдання держави,
суспільства — підняти і матеріальний статок учителя,
і його загальний імідж у суспільстві. Учителі та ще,
мабуть, хлібороби — найтерплячіші щодо тих про'
цесів, які відбуваються в нашому суспільстві.

Я хочу побажати, щоб їм ще вистачило терпіння, а в
держави розуміння, а у фонду “Відродження” та
інших громадських структур активності, щоб розбу'
дити суспільство, щоб покращити матеріальне стано'

вище вчителя, його професійний рівень, дати йому
можливість відчувати себе поважною людиною.

Побажання вчителям — терпіння, пам’ятати: їхня
праця для майбутнього.

Запитання: ББооггддааннее  ППааввллооввииччуу,,  ооддиинн  іізз  ппееррііооддіівв
ВВаашшооггоо  жжииттттяя  ппоовв’’яяззаанниийй  іізз  ППооллттааввооюю..  ЯЯккее  ммііссццее  уу
ВВаашшіійй  ббііооггррааффііїї  ннааллеежжииттьь  ППооллттааввіі??

Будзан: Полтава — це місто моєї молодості, де я
провів два роки: один рік перед армією (1963 — 1964),
а другий після армії (1967 — 1968). Фактично там
відбулося становлення мене як спеціаліста. Я працю'
вав на заводі газорозрядних ламп спочатку слюсарем,
потім — інженером'технологом, пізніше — майстром
на виробництві ламп денного світла. Kрім того, у цей
період я вчився у будівельному інституті на
вечірньому загальнотехнічному факультеті і мав тоді
надзвичайно повнокровне життя. Встигав ще й грати
у баскетбольній команді свого заводу, був навіть во'
лодарем кубка Полтавської області.

Звичайно, ці світлі сторінки, прожиті в Полтаві, на'
клали певний відбиток на моє життя, тому що там
відбулося моє становлення як керівника на вироб'
ництві. Історичні місця Полтави, та і взагалі саме
місто, мені надзвичайно імпонують, дуже подобають'
ся люди. Тут залишилися мої товариші, друзі. Мені
хочеться щось зробити для полтавчан, для міста, яке
було дуже теплим, приємним. Думаю, те, що ми запо'
чаткували із журналом “Постметодика”, і відкриття
інформаційного центру фонду “Відродження” — це
лише перші кроки. Для мене цікавою є ідея, яка наро'
дилася в Полтаві, про створення політехнічного му'
зею полтавських учених. Адже це дуже важливо для
виховання наступного покоління полтавчан. Фонд
може лише долучитися до того, що робиться в Пол'
таві, виділити кошти для деяких процесів. І я твердо
вірю в те, що все інше зроблять самі полтавчани. Під
час мого останнього візиту в Полтаву я переконався,
що є здоровий дух, є бажання, і я вірю, що це буде
зроблено.

Запитання: ВВии  ммааллии  ннааггооддуу  ооззннааййооммииттииссяя  зз  ннааууккооввоо##
ммееттооддииччнниимм  жжууррннааллоомм  ““ППооссттммееттооддииккаа””..  ЩЩоо  ВВаасс  уу  ннььоо##
ммуу  ззааццііккааввииллоо??  ЩЩоо  ВВаамм  ннее  ппооддооббааєєттььссяя??  ЯЯккіі  ббууддууттьь  ВВаашшіі
ппооббаажжаанннняя  ““ППооссттммееттооддиицціі””??

Будзан: Перебуваючи в Полтаві, я передплатив
журнал “Постметодика”, хоч постійно живу у Kиєві.
Я це зробив абсолютно щиро, бо вважаю цей журнал
змістовним, цікавим, таким, що добре поєднує деякі
загальні теоретичні речі і практичні матеріали, реко'
мендації, які у своїй роботі можуть використовувати і
вчителі, і викладачі, і студенти, і, взагалі, люди різних
професій. Цей журнал мені подобається, і я із задово'
ленням його буду читати й уже читаю. Я хотів би по'
бажати й редакторові цього журналу, і редакційній
колегії, і колективу авторів творчої наснаги, щоб не
зупинялися на тому рівні журналу, який уже є, і, до
речі, досить високий. Думаю, що журнал ще має дуже
багато можливостей для підвищення свого рівня, і
треба зробити, щоб його хотіла читати вся Україна, а
може, з часом, і вся Європа. Таку високу мету треба
поставити і досягти — оце і є моїм щирим побажан'
ням. 
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Олександр Васильович
Бобрищев — завідувач ка'
федри фізики і математики
Полтавського кооператив'
ного інституту, доцент, кан'
дидат економічних наук —
значну енергію приділяє
роботі з учнями навчальних
закладів нового типу, автор
друкованих робіт “Совре�
менные требования к препо�
даванию математических
дисциплин” (Москва, 1995),
“Kонсервативные и разви�
вающиеся системы линей�
ных уравнений и их приме�
нение в экономических рас�
четах” (Полтава, 1995),
посібника для учнів стар'
ших класів ліцею “Елемен�
ти прикладної математи�
ки” (Полтава,1993) тощо.
Як відомо, відповідальність
за підбір і виклад фактів у
підписаних статтях несуть
самі автори. Про це нага'
дуємо окремо щодо статті
О.В. Бобрищева, оскільки
редакції добре відомі зусил'
ля багатьох математиків
знайти загальне “чудесне
доведення” теореми Ферма
[див.,наприклад: Математи'
ческая энциклопедия, т.5,
М., 1985, С.606] та нездоро'
вий інтерес щодо доведення
теореми Ферма, виклика'
ний великою міжнародною
премією, яку, до речі, ану'
лювали ще в кінці першої
світової війни. Ми не шука'
ли експертів для доведення,
яке запропонував Олек'
сандр Васильович. Пропо'
нуємо цю експертизу про'
вести нашим читачам і на'
самперед – учителям мате'
матики спільно з учнями,
реалізувавши таким чином
настанову “Постметодики”
(1996,№2)“мислити проти”.
Ми абсолютно погод'
жуємося з автором, що сьо'
годні треба повернути Ук'
раїні віру в людський ро'
зум, і вважаємо, що опублі'
кований матеріал частково
сприятиме цьому, оскільки
в ньому зможе розібратися
навіть десятикласник.
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Â³äîìà ã³ïîòåçà Ï. Ôåðìà (1630 ð³ê) ïîëÿãàº â òîìó, ùî ð³âí³ñòü  
xn+yn=zn , äå x, y, z ∈ N  (1) 

íå  ìàº  ì³ñöÿ,  ÿêùî  n>2 – ö³ëå  ÷èñëî.  Â (1),  î÷åâèäíî,  x<z; y<z; 
x+y>z. 

Äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ ã³ïîòåçè ðîçãëÿíåìî ìíîæèíè P ³ Q, ùî 
ñêëàäàþòüñÿ ç åëåìåíò³â l = (x, y, z, n) – ÷åòâ³ðîê íàòóðàëüíèõ ÷èñåë x, 
y, z ³ n. Áóäåìî ââàæàòè, ùî l ∈ P, ÿêùî åëåìåíò l ïîáóäîâàíèé ç òàêèõ 
x, y, z, n ∈ Ν, äëÿ ÿêèõ âèêîíóºòüñÿ íåð³âí³ñòü 

zn+2 > xn+2 + yn+2.   (2) 
l ∈ Q , ÿêùî ÷åòâ³ðêà íàòóðàëüíèõ ÷èñåë x, y, z ³ n òàêà, ùî ìàº 

ì³ñöå íåð³âí³ñòü 
zn+2 ≤ xn+2 + yn+2.   (3) 

Î÷åâèäíî, ùî P Ι Q = ∅ ³ ìíîæèíà P Υ Q “çàì³òàº” âñ³ ìîæëèâ³ 
íàáîðè íàòóðàëüíèõ ÷èñåë x, y, z i n. Íåõàé  k = (x; y; z; n) — òîé 
åëåìåíò, äëÿ ÿêîãî ìàº ì³ñöå (1). Ëîã³÷íî ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ:  k ∈ P, 
÷è k ∈ Q? 

Ïðèïóùåííÿ ³ñíóâàííÿ òàêîãî åëåìåíòà k ð³âíîñèëüíå ïðàâèëüíîñò³ 
ð³âíîñò³ (1), à òîìó ìàº ì³ñöå íåð³âí³ñòü (2), àäæå, ÿêùî z2 > max (x2,y2), 
òî ³ç (1) âèïëèâàº znz2 = xnz2 + ynz2 , òîáòî zn+2 > xn+2 + yn+2 . 

Îòæå, k ∈ P. ² ñïðàâä³, ÿêùî ïðèïóñòèòè, ùî k ∈ Q, òî ³ç (3) âèïëèâàº 
zn ≤ xn(x/z)2 + yn(y/z)2 < xn + yn , 

ùî ñóïåðå÷èòü ïîáóäîâ³ åëåìåíòà  k = (x; y; z; n). ßêùî æ  k ≤ P,  
òî ³ç (2) âèïëèâàº íåñóïåðå÷ëèâå ñï³ââ³äíîøåííÿ 

xn + yn = zn > xn(x/z)2 + yn(y/z)2 ; z2 > max(x2,y2). 
Òàêèì ÷èíîì, óçàãàëüíþþ÷è âèêëàäåíå, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè: 

çîâí³øí³ì äîïîâíåííÿì äëÿ íàÿâíîñò³ ð³âíîñò³ (1) º ñï³ââ³äíîøåííÿ: 
xn+2 + yn+2 ≠ zn+2 ,   (4) 

äå x, y, z ∈ N – ò³ æ íàòóðàëüí³ ÷èñëà, ùî ³ â (1), à n ≥ 1 – áóäü-ÿêå 
ö³ëå ÷èñëî. Â (4) ïîêàçíèê n+2 ≥ 3; n ∈ N; â (4) íå âõîäÿòü íàòóðàëüí³ 
÷èñëà x; y; i z; x2, y2 i z2, – ïðè n ∈ N ìàºìî  
a ≠ an+2; a2 ≠ an+2, äå a > 1 – ö³ëå ÷èñëî; a = x; y; z. 

Ã³ïîòåçà Ôåðìà ï³äòâåðäæóºòüñÿ: ð³âí³ñòü (1) íå ìàº ì³ñöÿ, ÿêùî x, y, 
z, n ∈ N ³ n > 2 – ö³ëå ÷èñëî. 

 
Ïðèì³òêà. Äîêàç ã³ïîòåçè Ôåðìà ãðóíòóºòüñÿ íà òîìó ôàêò³, ùî 

ñèñòåìà ñï³ââ³äíîøåíü: 

x y z ,

x y z

n n n

n 2 n 2 n 2

+ =
+ ≥

⎧
⎨
⎩ + + +

 

äå x, y, z, n ∈ N, íå ìàº æîäíîãî ðîçâ’ÿçêó. 

Автор цієї статті переконаний: подальше вагання, нерішучість друкування
доказу цієї, по випадковості історично і загадково названої "великою", теореми
Ферма, взагалі і філософськи міркуючи, має величезне негативне значення в плані
становлення та розвитку оптимізму людини, її переконань в тім, що можна
зробити життя кращим, якщо натхненніше працювати, здійснювати наукові
пошуки методів і прийомів пізнання природного середовища, виробничої і
технічної діяльності суспільства. Розум людини невичерпний, він мусить і
зобов'язаний подолати всі труднощі, всі перепони щодо покращення власного і
суспільного життя людей на нашій планеті; йому, розуму людини,
пропедевтично і неперервно в часі потрібно подавати наснагу до наукових
звершень, до відкриття глибоких за змістом законів і закономірностей існування
життя у Всесвіті, невичерпних можливостей діяльності людства.

Ï²ÄÒÂÅÐÄÆÅÍÍß Ã²ÏÎÒÅÇÈ ÔÅÐÌÀ 
 
Î.Â. Áîáðèùåâ 
�



“Наука лишь тогда может быть наукой,
когда в не познанных ею вопросах и пробле�
мах... есть разветвление мыслей — они, по�
добно корням, питают и удерживают ее, не
дают упасть; некоторые из них превра�
щаются в труху, но вырастают новые и
сильные корни; и дерево набирается сил, да�
рит нам свои зрелые и прекрасные плоды”
[с.6].

Цей мудрий за змістом і прекрасний за
побудовою текст я запозичив не з праць ві�
домих і загальновизнаних філософів і вче�
них. Він належить авторові книжки “Звезд�
ные дети” (видавництво “Полтавський літе�
ратор”), підписаної до друку 18.03. 1996 р.

Не можна не відзначити оригінальну наз�
ву книжки: “Звездные дети”. Так образно
автор називає планети, які, на його думку,
“народжуються” зорями у нескінченному
Всесвіті. На одній з таких планет живемо і
ми — діти Землі і онуки нашої зірки — Сон�
ця.

Книжка присвячена одній із найбільш
всеохоплюючих і проблемних галузей нау�
ки, котра цікавить не лише вчених спе�
ціалістів, а практично усіх землян, незалеж�
но від їхніх професій, віку і захоплень. На�
зивається ця галузь “Планетна космогонія”
і відноситься до астрономії. Її головне зав�
дання — установити, з чого, де, коли, за як�
их умов і як навколо зір виникають плане�
ти.

Одне із завдань, які я ставлю перед собою:
привернути до названої книжки увагу учи�
телів, батьків і тих, хто хотів би бачити своїх
вихованців допитливими, захопленими шу�
качами вирішення найскладніших проблем
як у повсякденному житті, так і у навчанні,
роботі, науці. До того ж знаючих і завжди
пам’ятаючих: “Не святі горшки ліплять” —  і
те, що “... лише той досягає вершин, хто, не
лякаючись втоми, дереться до них по їхніх
кам’янистих стежках”.

Переконаний, що саме таку мету переслі�
дували й ті, хто у журналі, котрий Ви три�
маєте в руках, започаткували чудову руб�
рику: “Людина в русі”. Яка ж вона, ця лю�
дина?

Безперечно, крім чесності, добропоряд�
ності і захопленості, у неї обов’язково му�
сить бути глибоке переконання і віра у те,
про що йшлося у кінці передостаннього аб�
зацу.

Вважаю, що мені поталанило у знайомст�
ві з названою книжкою. І не лише тому, що
її тираж усього 500 екземплярів і видана во�
на за рахунок автора, який живе і працює,
як прийнято говорити, “у глибинці”. Це се�
ло Пироги Глобинського району Пол�
тавської області.

То хто ж цей “поміщик”, який у наш
скрутний час має такі гроші, що може вики�
дати їх у “світовий простір”? Ось як він пи�
ше про себе у своєму зверненні “До читачів
України” [с. 3�4]: “Я не фізик і не астроном.
Не маю ніяких академічних звань і вчених

ступенів. Моє хобі — фантастика. У своїй
уяві я мав змогу зазирнути в надра квазизір�
ки, побачити, як навколо майбутнього Сонця
закружляли його діти — планети... У ній
(книжці — Ю.Г.) ви не зустрінете складних
математичних розрахунків і незрозумілих
формул...Якщо в ній хтось і углядить якусь
недоречність, то це не біда — ХАЙ ШУКАЄ
СВІЙ ШЛЯХ ДО СОНЦЯ”.

Тепер зрозуміло, подумав я (автор стат�
ті): грошовиті і таланисті бізнесмени завж�
ди полюбляли цікаву фантастику, а окремі з
них (для створення іміджу) бралися за пе�
ро. То чому такий малий тираж? І...через аб�
зац читаю:

“Я щиро вдячний виконавчій дирекції прог�
рами “Трансформація гуманітарної освіти в
Україні”, Міжнародному фонду “Відроджен�
ня” (Фонд Дж.Сороса) за гранти, присудже�
ні мені за роботу по створенню нового
альтернативного підручника для за�
гальноосвітньої школи”.

Так ось у чому секрет! Як хороший учи�
тель фізики і астрономії, до того ж ще тоді,
коли остання була окремим предметом, ав�
тор книжки багато читав і добре знав...

Стоп! Стоп! Так чому ж у зверненні до
читача автор пише: “Я не фізик і не астро�
ном”? То хто ж Ви, авторе?

Читаю наступну сторінку книжки. На ній
заголовок: “ПУТЬ К СОЛНЦУ (замість пе�
редмови)”. Цікаво. Стор.5: “Из�за слепого
поклонения многих ученых гипотезе
О.Ю.Шмидта в космогонии бывшего СССР
существовал острый дефицит новых идей и
гипотез. Инертность мышления космогонис�
тов обеспечивала жизнь единственной (пра�
вильной?) гипотезы. ОНА ЖЕ, К СОЖАЛЕ�
НИЮ, ПРИСУТСТВУЕТ ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕ�
МЕНИ В КОСМОГОНИИ УКРАИНЫ, РОССИИ
И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ” (курсив Ю.Г.).

Стoр. 6: “К сожалению, в бывшем Союзе
целые институты подсчитывали пылинки,
из которых якобы образовывались планеты,
а космогонисты “современной космогоничес�
кой теории” захватили монополию на публи�
кацию своих трудов в журналах и не позво�
ляли авторам иных гипотез публиковать
свои работы (хотя бы для их анализа и кри�
тики). В своих ответах автору этих строк
они писали: “Ни в коем случае!.. Чушь!.. Гипо�
теза не состоялась!”. 

Для підтвердження гіпотези О.Ю. Шмід�
та при АН СРСР та республіканських АН
були створені спеціальні відділи; над вини�
каючими проблемами працювали окремі
групи в інших наукових центрах СРСР.
Фундаментальним твердженням вирішува�
ної проблеми був акт гравітаційного захоп�
лення Сонцем холодної газової туманості, з
якої і утворилися планети та їхні супутни�
ки. Але, як виявилося у процесі багаторіч�
них пошуків, ця гіпотеза суперечить зако�
нам механіки, фізики, хімії. 
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Важливим, великим і сміливим кроком Олександра Мат�
війця до розкриття всесвітньої таємниці народження “Звез�
дных детей” є те, про що ми знаємо, часто говоримо, завжди
при нагоді підкреслюємо, але забуваємо у процесі творчих
пошуків, відповідаючи на конкретні питання, котрі задає
нам оточуючий надміру близький (малий) і надміру дале�
кий (великий) ВСЕСВІТ — “ніщо не зникає безслідно і ніщо
не з’являється з нічого, ніщо і ніколи не відбувається поза
часом”.

Саме це поклав в основу своєї гіпотези О.М.Матвієць. 
“В своей гипотезе я не пытаюсь установить границы, опре�
деляющие объем пространства, который могла бы занимать
гипотетическая протосолнечная туманность, а также оп�
ределять произвольно иные постоянные, как это делают ав�
торы других гипотез (в этом просто нет необходимости).
Ибо в своих поисках я не иду по пути эмпирического подбора
параметров, а пытаюсь найти весьма убедительную физи�
ческую интерпретацию происшедшего.

Гипотеза должна рассматривать процессы планетообра�
зования неразрывно как в пространстве, так и во времени.
Только при таком условии можно решать (и решить) все
важнейшие проблемы, касающиеся основ эволюции звездных
планетных систем” [с. 56].

Найбільш вражаючий результат, який однозначно ствер�
джує гіпотезу Людини руху — Олександра Матвійця, — йо�
го “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КОСМОГОНИЧЕСКАЯ ПРОПОРЦИЯ —
ЗАВИСИМОСТЬ РАССТОЯНИЯ ПЛАНЕТЫ (ОТ СОЛНЦА) ОТ
РАЗМЕРА МАССЫ ПЛАНЕТЫ (причем любой из них — 
идет ли речь о планете�гиганте или о планете земной груп�
пы)” [с. 81].

На трьох попередніх сторінках він абсолютно правильно
говорив: “Большая масса — большее количество энергии (од�
ержаної при вибухові — Ю.Г.) — дальше она будет нахо�
диться от Солнца” [с. 78].

“Излагаемая здесь гипотеза имеет преимущества по срав�
нению с другими космогоническими гипотезами, так как ее
автор использует в своей аргументации (опираясь на дан�
ные наблюдений) большее количество физических законов,
чем другие...

Один из этих законов, подтверждающий происхождение
планетной системы от звезды (Солнца), — это закон цент�
робежного ускорения, определяемый формулой:

F = mv2/R“ [с. 79�80].

Не будемо суворо судити О.Матвійця за те, що він фор�
мулу, якою визначається відцентрова сила, назвав законом.
До речі “великі дяді” додумалися викинути відомості про
цю силу із шкільних програм. І це тоді, коли ще І.Ньютон
віддавав цій силі перевагу (як природженій будь�якому ма�
теріальному тілу) навіть у порівнянні з силою гравітаційно�
го тяжіння.

Звернемо увагу ще на одну прикрість, зумовлену недо�
статнім володінням автором книги математичною терміно�
логією. Із речення “Расстояние (удаление) планет от Солн�
ца прямо (?!? � Ю.Г.) пропорционально их массе: чем боль�
ше масса � тем дальше её отлёт при центробежном ускоре�
нии” [с.82] слід виключити слово “ПРЯМО”.

А я вдячний Олександру Миколайовичу, як справжній
людині руху, за те, що він надоумив мене: як однозначно і
до того дуже просто довести, що його “космогонічна про�
порція” є наслідком третього закону Кеплера. А, отже, гіпо�
теза Матвійця щодо народження “зоряних дітей” не підля�
гає сумніву і може бути основою космогонічної теорії ви�
никнення планетних систем у безмежному Всесвіті.

Стoр.7: “ДАННАЯ РАБОТА (КНИЖКА “ЗВЕЗДНЫЕ ДЕТИ” —
Ю.Г.) ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 16�ЛЕТНИХ ПОИСКОВ. ТОЛЬ�
КО В ПЕРИОД С 1979 ПО 1986 ГОД В АКАДЕМИЮ НАУК СССР
МНОЮ БЫЛО ОТПРАВЛЕНО 4 РУКОПИСИ (курсив Ю.Г.). В
Национальную академию наук Украины я представил свою
гипотезу в 1991 году (однако тогда она еще не имела требуе�
мого от гипотез полного научного обоснования). Я критичес�
ки рассматривал все замечания, высказанные в адрес гипоте�
зы, искал и находил более аргументированные объяснения фе�
номена. Но в целом первоначальная идея оставалась без изме�
нений: ПЛАНЕТНЫЕ СИСТЕМЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ РОЖДАЮТСЯ
ЗВЕЗДАМИ! (курсив Ю.Г.)

ИМЕННО ВЫБРОС ВЕЩЕСТВА ИЗ ПРОТОЗВЕЗДЫ (А НЕ
ДИСКООБРАЗНОЕ ОБЛАКО) ВЕДЕТ К ПЛАНЕТООБРАЗОВА�
НИЮ”.

Процитованого з перших сторінок книжки було дос�
татньо, щоб моя (автора цієї статті) ніч (знайомство з книж�
кою почав з вечора) перетворилася у чудовий робочий день!

На сторінках журналу, який Ви, читачу, тримаєте у руках,
немає сенсу переказувати та коментувати усі критичні зау�
важення і космогонічні ідеї автора книжки. Зупинимося на
тому, що (при зовнішній простоті і доступності широким
колам читачів) покорило мене своєю внутрішньою глиби�
ною, доцільністю і викладом того, що варто знати кожному
учителю фізики. Хоча нині у школі на астрономію відво�
диться кілька “обідраних” годин, і це за умови широкої про�
паганди релігійних догматів.

За думкою переважної більшості представників автори�
тетних наукових центрів, в яких працюють над проблемами
планетної космогонії сьогодення, в останній склалася “пато�
ва ситуація”. З огляду на це досить небезпечно стверджува�
ти, що людина руху (якою є Олександр Миколайович Мат�
вієць — учитель іноземної мови!!!) здатна вказати шлях до
виходу із названої ситуації. І все ж це дійсно так.

А щоб Ви, шановний читачу, хоча б частково повірили ме�
ні, авторові цієї статті, кількома реченнями представлюся
Вам: у 1950 р.закінчив Київський університет за фахом “фі�
зик”, за вузькою спеціальністю “астрофізик”. 1950�1953
роки — аспірантура; тема дисертації — “Абсолютна фотомет�
рія і просторова структура планетарних туманностей”. Кан�
дидат фізико�математичних наук, доцент; опубліковав
більше 80�ти наукових праць у вітчизняних та зарубіжних
виданнях, співавтор підручника “Астрономія” для педінсти�
тутів (1971, 1976 років видання). Міжнародним Біографіч�
ним Центром (Кембрідж) занесений до книги “Люди успіху”.

Тепер повернемося до “Звездных детей”.
У першому розділі, який має оглядовий характер, досить

ґгрунтовно і в той же час популярно викладено усі недоліки
гіпотези О.Ю.Шмідта. Основою для цього були 110 літера�
турних джерел [с. 130�143]. Останній абзац розділу одноз�
начно і правильно констатує стан у сучасній планетній кос�
могонії: “Если попытаться определить степень приближе�
ния существующих гипотез к истине (за последние полвека,
после появления гипотезы О.Ю.Шмидта), эта степень не
стала заметно ощутимой, существенной — космогония еще
не достигла своего апогея” [с. 52].

На обкладинці книги вражаюча фотографія спіральної га�
лактики. На чорному фоні неба окремі точки білих зір, які
чітко групуються в спіралі, що закручені навколо білого
круглого диска, до якого входять міліони настільки близько
розміщених зірок, що вони “зливаються” в єдиний світний
диск — ядро галактики.

На думку автора, на фотографії зображена одна із фаз на�
родження (викиду) зір з центрального ядра галактики, за
таким же сценарієм народжуються планетні системи.
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Запишемо третій, так званий неуточнений закон Кеплера
руху планет:

Т2/R3 = 4π2/GM = const (1) 
(до уваги вчителів фізики!),

де Т — період обертання планети (супутника) по коловій
орбіті радіуса R, M — маса центрального тіла, G — гравіта�
ційна стала. Перепишемо (1) у вигляді:

4π2R2/T2 = GM/R =V2,

де V—швидкість обертання навколо притягуючого центра.

Помножимо, як це звичайно роблять, обидві частини рів�
ності на масу планети (супутника) m:

mV2 = GMm/R = –П (2)

У лівій частині: подвоєна кінетична енергія планети (су�
путника), у правій — її потенціальна енергія: 2Еk = –П. А це
добре відома теорема віріала: “Подвоєна кінетична енергія
планети (супутника) дорівнює її (його) потенціальній 
енергії, взятій з протилежним знаком”.

Поділимо ліву і праву частини рівності (2) на R:

mV2/R = GMm/R2 (3)

У лівій частині — відцентрова сила інерції, у правій — си�
ла гравітаційного тяжіння. Отже: в планетних системах рух
планет (супутників) по коловим орбітам відбувається за
умови рівноваги відцентрової сили інерції і сили гравітацій�
ного тяжіння (тобто за умови стану невагомості).

Ці ж закони діють і при рухові по еліптичних орбітах, але
при цьому швидкість і радіальна віддаль усереднюються за
період.

Тепер кілька слів щодо досліджуваних мною планетарних
туманностей. Це газові, а мабуть, і пилові оболонки (“шу�
би”), серед яких переважна більшість досить правильної 
еліптичної (NGC 6720), а то і кругової форми, вздовж яких
розміщуються яскраві і темніші ділянки. У туманності NGC
7662, крім “шуби”, спостерігаються зовнішні дугові площі
підвищеної яскравості.

У центрі кожної планетарної туманності обов’язково зна�
ходиться високотемпературна зоря (до 50�ти тисяч і вище
градусів), яку називають ядром планетарної туманності.
Спектральні дослідження цих зір показують, що з їхньої по�
верхні стікає в оточуючий простір високотемпературна ре�
човина (плазма). Такі радіальні стоки, але з меншими швид�
костями спостерігались і в зовнішніх ділянках планетарних
туманностей.

У тому, що ці небесні об’єкти утворилися внаслідок над�
потужного вибуху у верхніх шарах зорі, не викликає ні у ко�
го ніяких сумнівів. Проте не доводилося чути про їхній без�
посередній зв’язок з планетними системами.

Коротко про співзвучність у назвах: “планетні системи” і
“планетарні туманності”.

Термін “планета” походить від грецького слова “планетао”
(слово написано слов’янськими літерами, воно у перекладі
на українську мову значить ”блукаюча”). Оскільки усі пла�
нети бачаться як круглі диски, що переходять з одного су�
зір’я до другого, рухаючись то за, то проти добового обер�
тання зоряного неба, термін “планета” означає: протяжний
блукаючий по небу об’єкт.

Після винайдення телескопа на зоряному небі виявили
багато світлих дисків, схожих на диски планет. Але на відмі�

ну від планет ці диски не змінювали своїх положень серед
зірок і були туманними, схожими за цією ознакою на ділян�
ки Молочного Шляху. Звідси і назва — планетарні туман�
ності.

Але тепер, після того, як я прочитав і осмислив книжку
О.М.Матвійця, у мене немає ніяких сумнівів у тому, що
планетарні туманності — це початковий етап розвитку пла�
нетних систем. 

Олександр Миколайович у книжці викладає своє бачення
не лише походження дітей Сонця, а і пропонує кілька тех�
нічних проектів. Зокрема, це запуск полярних автоматич�
них дослідницьких геліоцентричних станцій (ПАДОГЕС),
котрі рухатимуться у площині, що проходитиме через по�
люси Сонця і в дні рівнодень перетинатиме площину орбіти
Землі. Коли таку станцію вивести на орбіту, період обертан�
ня якої дорівнюватиме періоду обертання Землі, то така ПА�
ДОГЕС двічі на рік (у дні весняного і осіннього рівнодення)
повертатиметься до Землі, щоб “відрапортувати” про вико�
нану роботу і полетіти знову до Сонця з новими завдання�
ми.

Прекрасна пропозиція (і, в принципі, не нова), котру вар�
то було б виконати хоч би один раз. Чому один? Тому, що
вартість запуску ПАДОГЕС значно перевищуватиме вар�
тість багатьох разом узятих сучасних автоматичних міжпла�
нетних станцій (АМС), оскільки для запуску першої необ�
хідно “погасити” орбітальну швидкість Землі, надати необ�
хідну швидкість станції, весь час польоту вести корекцію її
додаткового руху під впливом інших планет і тіл Сонячної
системи. До всього ж: чи “погодиться” Сонце (та інші пла�
нети) на створення такої “дитини” (та “сестриці”)? Адже в
нашій планетній системі (і в атомному світі) площини обер�
тання тіл�супутників нахилені до площини екватора цент�
рального тіла на кути, близькі до 0o, 60o, 90o (це стосується і
супутників); аналогічна ситуація в атомному світі (спінові
явища). Чи потерпить природа будь�яких інших “лежебок”?

Закінчуючи свій коментар “Зоряних дітей”, не можу не
згадати ще одну людину руху і не тому, що вона, не маючи
вищої спеціальної освіти, проектувала і будувала прекрасні
елеватори у Сибіру, і не тому, що її “діти” — вітрові елект�
ростанції, і не тому, що її ідеї і розробки використані при бу�
дівництві Останкінської телевізійної вежі, і не тому, що її
діяльність теж пов’язана з космосом, і не тому, що її забули
(вона уславлена на віки), і не тому, що вона, як і Матвієць,
Олександр, — а тому, що вона теж з Полтавської землі: це
Олександр Гнатович Шаргей, якого увесь світ знає як Юрія
Кондратюка. Про цю людину розповідається коротко у
“Постметодиці” №2(12), 1996 р. Про цю людину знає увесь
світ. Захоплююче про неї розповідає його двоюрідний брат
Анатолій Володимирович Даценко у книжці “Я полечу ту�
да...” (Харьков: Прапор, 1989).

Звертаюся до усіх нинішніх і майбутніх людей руху сло�
вами Олександра Матвійця:

“Гипотезы не придумывают!!! Они рождаются в поле не�
доверия и запущенности, на пустырях (среди действи�
тельно бумажных цветов). От “классических” они отли�
чаются упорным желанием жить. И, без сомнения, если они
правы, они выживают!” [c.137].

“Эврика!” (или проще: “Я придумал!”) может воскликнуть
любой из живущих на этом свете. И в этом радость откры�
вателя. Такие двигают прогресс. И пусть больше будет та�
ких озарений! В упорной работе они будут искать и нахо�
дить, предлагать и творить!” [c.138].

Учителі (у першу чергу фізики) і вихователі, батьки, які
хочуть виховати у своїх дітей не лише “потяг до бізнесу”!
Поцікавтеся самі названими вище книжками і зацікавте ді�
тей — майбутніх ЛЮДЕЙ РУХУ! 

ЛЮДИНА В РУСІ: Я знаю, про що говорю

10
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ДИТИНА — НЕ ШМАТОК ГЛИНИ
Останні десятиліття

центрують увагу багатьох
суспільств нашої планети на
проблему гуманізації освіти. Це
пов’язано передусім з еволюцією
сучасних педагогічних
світоглядів, згідно з якими
серцевиною наукової картини
світу стає людина. Впродовж
століть у науці панувала система
мислення, релевантна ньютоно"
картезіанській парадигмі. В її
основі — праці британця Ісаака
Ньютона та французького
філософа Рене Декарта. Науку
вони вважали, ця думка живе і
нині, тим об’єктивнішою й
значущою для суспільства, чим
більше вона віддалена, а то й
зовсім очищена від суб’єкта, від
індивідуальності. Це
стосувалося й стосується не
лише наук природничого,
фізико"математичного циклів,
але й усіх без винятку
гуманітарних наук, зокрема й
педагогіки та психології.
Відповідно до цього традиційна
система освіти і виховання була
й залишається
безособистісною, “бездітною”,
“безлюдською”.

“Безособистісна методологія”
освітньої системи виробила й
власні основоположні категорії.
Так, той, хто навчається,
підпадає під поняття “об’єкт” з
чітко окресленими змістовими,
поведінковими, технологічними
навантаженнями. Людина у цих
взаємостосунках постає якимось
інженерно"технологічним
об’єктом, яким можна керувати
за допомогою зовнішніх впливів,
загальних стандартів та
нормативів. З цим пов’язані
уявлення про певні універсальні
педагогічні технології, які ось"
ось будуть винайдені й запущені
в ужиткування і вирішать будь"
які соціальні проблеми. На рівні
здорового глузду зрозуміло, що
таких технологій бути не може.

Відсутнє елементарне розуміння
того, що дитина — не шматок
глини, з якого можна виліпити
абсолютно все: вона активна
особистість, яка бере з освітньо"
виховних впливів лише те, що
забажає [С.4].

ІЛЮЗІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ
НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

НАВЧАННЯ
...Традиційна система освіти

грунтується на
соціоцентричному підході, в
межах якого мета розвитку
особистості — її соціалізація і
професіоналізація з позицій
максимальної суспільної
корисності. У межах даної
моделі реалізуються уявлення
про те, що основною метою
освіти (навчання, учіння) є
оволодіння певними знаннями,
уміннями і навичками, тобто
зовнішньо заданими
нормативами. При цьому якість
засвоєння знань визначається
переважно тим, що дитина
запам’ятала, відтворила, зробила
за визначеним зразком. Однак
відомо, що в науці, в
гуманітарній особливо, ці
нормативи суб’єктивні і тому
змінні.

...В основі цього — ілюзія, що
зовнішнє безпосередньо формує
внутрішнє. Зрозуміло, що
особлива увага в досягненні цієї
мети приділяється кінцевому
результату. Таке навчання не
орієнтоване на формування
механізмів саморозвитку
особистості, оскільки ігнорує
фактор спонтанності.
Пізнавальна активність людини
при цьому залишається поза
увагою педагогів.

Вийшли у світ перший  та
другий номери науково"
методичного
інформаційно"
пізнавального освітнього
часопису “Світло”. Це
видання управління освіти
Київської обласної
державної адміністрації,
Київського
міжрегіонального інституту
удосконалення вчителів
імені Бориса Грінченка.
Символом часопису є
традиційна свічка,
“засвічена” в назві журналу,
що є уособленням світла
знань.
Видання має на меті
продовжити славні справи,
започатковані одноіменним
дореволюційним
українським педагогічним
журналом, перша книжка
якого вийшла в далекому
1910 році. Біля його
витоків стояли 
М. Грушевський, Дніпрова"
Чайка, 
Д. Дорошенко, І. Огієнко,
О. Русов, С. Русова та інші
сподвижники освіти в
Україні.
Змістове наповнення
часопису визначається уже
з перших номерів такими
рубриками, як “Теорія”,
“Влада”, “Зміст”,
“Управління”, “Економіка”,
“Портрети”, “Зарубіжжя”,
“Антологія”. Журнал
покликаний стати
теоретичним, практичним,
методологічним
порадником для кожного
освітянина, дбати про
підвищення загальної
культури нашого
вчительства, дати дорогу
новим ініціативам,
педагогічній творчості.
Сподіваємось, що новий
журнал віднайде свого
читача і на Полтавщині.
Вашій увазі пропонуються
фрагменти статті відомого
діяча освіти І. А. Зязюна
“Освітні технології у
вимірах педагогічної
рефлексії”, надрукованої у
новому часописі (Світло.
1996. №1, 
—С.4"9). Гадаємо, що ці
фрагменти викличуть
зацікавленість прочитати
усю статтю І.А. Зязюна.
Вона того варта.

Підзаголовки і виділення в
тексті — редакції
“Постметодики”.

“ПМ”

ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
У ВИМІРАХ
ПЕДАГОГІЧНОЇ

РЕФЛЕКСІЇ
І.А. Зязюн
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реконструкцією давніх смислів освіти.
Історія дає нам розуміння того, що в будь"
яку епоху освіта була невід’ємним
механізмом зв’язку обов’язків людей і
досвіду їхнього життя. Підростаючі
покоління засобами освіти включались у вже
існуючі обов’язки і ставали носіями певного
способу життя. Освітою молодь прилучалась
до життєдіяльності старших поколінь за
допомогою тих здібностей, які підтримували
і зберігали норму загального життя в часі
[С.6].

...Виросло вже декілька поколінь, повністю
відчужених від української духовності і,
більше того , вони перестали знати і
шанувати українську історію, звичаї, мораль

свого народу, бо національні
традиції зникли зі способу
життя, зі шкільної освіти і
виховання. Можна з
достатнім підгрунтям
говорити про виникнення
нової етнічної спільноти, яка
з великою умовністю може
називатися спадкоємницею
української 
духовності [С.6].

...Як би зараз прискорено6
перебудовно не
формувався стереотип
удосконаленого
капіталістичного раю, усім
зрозуміло, що
прийдешність — це
безробіття, соціальна
нерівність, майнове
розшарування, маніпуляція
суспільною свідомістю і
сподіванням людей.

Виживе найсильніший —
ось реальна проблема, яка ні

до духовності, ні до моралі, ні до історичного
смислу державно"національного життя
відношення не має.

...Уможливлюється повне знищення
системи освіти, якщо достеменно школа і
вчитель загублять той тендітний духовний
стержень, який чудом ще теплиться в системі
освіти, яка ледь"ледь дихає і видихає останні
соціальні й ціннісні орієнтири [С.7].

ДИДАКТИЧНІ ПОШУКИ
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

...Особливої уваги заслуговують
дидактичні пошуки сучасної зарубіжної
педагогіки, які відображають і водночас
слугують простором для розгортання двох
типів освітніх технологій... Перший,
сцієнтисько"технократичний, проектуючий
соціально"інженерну ідеологію на сферу
дидактики, розглядає освіту як тотально
конструйований процес з жорстко

Відомо, що важливим джерелом
пізнавальної активності є досвід творчої
діяльності. У сучасній системі освіти він
зведений до мінімуму. Основна увага —
засвоєнню заданого, виконаного за зразком.
Творча ж діяльність не стала критерієм
навченості [С.4].

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

...Принципово інший підхід до проблеми
розвитку особистості розробляється у
площині парадигми гуманізації освіти...
Гуманістичний пафос нового напрямку
полягав у тому, що він цілеспрямовувався у
майбутнє людини, яке цілком і повністю
зумовлювалось її власними
зусиллями, власною
активністю, розумом і
почуттям, а не сферою
ірраціонального.
Гуманістична концепція
освіти холістична, оскільки
виключає статистичний,
безособистісний підхід до
людини, яка постає при
цьому не як сукупність
окремих пізнавальних
процесів і психічних
властивостей, а як цілісна
особистість.

...Відомо, що
гуманістичний підхід не
зводиться до якихось
конкретних технологій чи
методів навчання — це
цілісна орієнтація, в основі
якої — перебудова
особистісних установок
педагога. Підкреслюється,
що, якщо перша парадигма
освіти грунтується на універсальності
навчальних програм, фронтальному
спілкуванні, стандартних оцінках знань,
умінь і навичок, примусовості,
трансляційній формі передачі інформації
вчителем і пасивності учнів, то
гуманістичний підхід в освіті апелює до
індивідуалізації і диференціації навчання,
що передбачає використання нормативів і
відповідно програм розвитку, до радості
учіння, до процесу творчості. Найважливіше
в даному підході — не формування в учнів
якихось нормативних знань, а механізмів
самонавчання і самовиховання з
урахуванням максимального включення
індивідуальних здібностей кожного учня
[С.5].

НЕОБХІДНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
ДАВНІХ СМИСЛІВ ОСВІТИ

...При виробленні освітньої політики
певного краю слід керуватись історичною
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передбачуваними, фіксованими
результатами і орієнтує суб’єкти освіти на
засвоєння еталонів, передбачуваних зразків.
Другий, гуманістичний, реалізує у сфері
освіти самостійне засвоєння учнями нового
досвіду з неочевидними результатами,
саморозвиток власних пізнавальних і
особистісних спроможностей.

...Інноваційні дидактичні пошуки побудови
і реалізації навчального процесу
грунтуються на своєрідній пошуковій
навчальній діяльності в контексті
вироблення самим учнем власного досвіду.
Видові напрями такої пошукової діяльності:

— дослідницький теоретико6пізнавальний
(постановка проблеми, висування і
перевірка гіпотез, генерація
ідей, проведення чи
моделювання експерименту
тощо);

— дискусійний (вияв і
зіставлення точок зору,
позицій, підбір і
пред’явлення аргументації
тощо);

— моделюючий — у
предметно"змістовому
(імітаційно"ігровому) і
соціально"психологічному
(рольовому)
цілеспрямуванні;

— рефлексивний — у
гносеологічному і емоційно"
почуттєво"особистісному
цілеспрямуванні
(інтелектуальна і емоційно"
почуттєва рефлексія) [С.7"
8].

...Найпередовіша,
найпрогресивніша
педагогічна ідея стає “матеріальною”,
організуючою і результативною силою
лише тоді, коли набуває певних соціальних
можливостей здійснення і технологічного
втілення. У цьому випадку формується і
сама конкретна педагогічна новація, і її
позиція в ринкових умовах вдоволення
послуг. Очевидно, в цьому найзагальнішому
вигляді постає проблема педагогічного
менеджменту чи в реалізації нової освітньої
парадигми, чи у вияві оригінальної методики
вивчення нескладної теми шкільної
програми [С.8].

...Так, ідея безперервності педагогічної
освіти — від спеціалізованих класів до служб
удосконалення (підвищення кваліфікації)
вчителів, — піднята до рівня сучасної
парадигми, виводить із меж усталених
механічної послідовності і формалізованого
концентризму. Вона і орієнтує на творчість
як на найважливіший із факторів змісту
професійної підготовки вчителів, поряд із

природовідповідністю, соціокультурною
орієнтацією тощо [С.8].

ТВОРЧІСТЬ НЕМОЖЛИВА БЕЗ РЕФЛЕКСІЇ

...Звичайно, було б глибокою помилкою
огульне заперечення позитивного значення
зразків: вони можуть виступати не лише
провокацією сліпого копіювання, але й
стимулом позитивним, збуджуючим
створення особистісного досвіду. Для цього
суто професійне, усталене і повторюване
(знання, уміння, досвід) має наповнюватись,
збагачуватись людським — здатністю
думати, усвідомлювати, почувати, нарешті,
сумніватися, шукати нові рішення. Інакше

кажучи, ніяка творчість
неможлива без рефлексії,
зокрема й педагогічна:
професійна рефлексія —
пошук, оцінка, обговорення
з собою власного досвіду,
реального і уявного [С.8"9].

...Досить складною є
проблема ефективності як
самої рефлексії, так і
управління нею. Можна з
переконаністю,
зацікавленістю рефлексивно
вибудовувати будь"яку
педагогічну проблему чи
педагогічну дію (вони
завжди рефлексивні).
Зворотна ж інформація про
наслідки рефлексії...
отримується відстрочено —
на наступному етапі. Справа
ускладнюється й тим, що
плинні чи підсумовуючі
результати широкої будь"
якого рівня безперервної

педагогічної освіти — завжди результати
взаємодії широкого кола
найрізноманітніших факторів, а не лише
однієї професійної рефлексії. А результати
часто"густо бувають і всупереч... [С.9].

ПІСЛЯМОВА

Найжахливіше для управління
педагогічною рефлексією — опинитися під
впливом людини, не здатної на ефективну
рефлексію самої себе. Серед мудрих
афоризмів Г.Гурджієва подибуємо такий:
“Суди інших по тому, що ти є, тоді рідко
помилятимешся”. Ще точніше:
“Справедливим може бути лише той, хто
знає, як поставити себе на місце інших”
[C.9]. 
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предоставления части населения знаний, предназна"
ченных для пожизненного использования. Во все
большем числе стран образование превращается в са"
мую существенную часть всего производственно"со"
циального комплекса, занимая особо привелигиро"
ванное положение среди тех немногих средств, кото"
рыми располагает человечество для предотвращения
всеобщего коллапса, для сохранения шансов на вы"
живание и, возможно, гарантирование дальнейшего
устойчивого прогресса.

2. Обобщая развитие человеческого социума за по"
следние тысячелетия, приходим к выводу, что в хаосе
войн, восстаний и революций, стремления людей га"
рантировать необходимое им материальное и постичь
через опыт и размышления первопричины и истину
возникли лишь три вида обществ, создавших в ответ
на свои нужды системы образования со всеми уровня"
ми. Глубинные причины параллельного развития
производства и образования были гораздо сложнее и
могущественнее такого второстепенного фактора, как
“борьба классов”, на роли которого зациклились осно"
ватели “научного коммунизма”.

Автор вынужден ограничить изложение этого
сверхважного вопроса предыдущими двумя предло"

Термин “мировое образование”, вынесенный в за"
главие, обозначает всю совокупность многоуровневых
систем воспитания, обучения и профессионального
формирования граждан всех стран мира. В статье сде"
лана попытка общего анализа состояния и тенденций
изменения мирового образования через призму
влияющих главных внешних факторов и сил, что по"
зволяет составить прогноз его развития.

1. Kонец XX столетия войдет в историю не только
конфликтами, распадом последней империи, но и ус"
корением тенденции понимания важности и глубины
общей взаимозависимости и началом перехода к по"
строению нового мирового порядка на более цивили"
зованной основе. В последующем исследователи на"
шего времени укажут и на пересмотр все большего
числа старых парадигм: принципов безопасности, це"
лей государственной и индивидуальной деятельно"
сти, а также воспитания и образования.

Образование названо в конце этого краткого спи"
ска, но его роль далека от второстепенности и посто"
янно возрастает. Впервые она намного превосходит
старые рамки вспомогательного инструмента непро"
изводственной сферы, приспособленного для нацио"
нально"патриотического воспитания и однократного

МИРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕШНИЕ ФАKТОРЫ
Как и почему изменяются системы образования развитых стран?

K.В. Kорсак

  ò è ï  î á ù å ñ ò â à 
 Õ à  ð à ê ò å ð è ñ ò è ê è “ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîå” 
“èíäóñòðè-

àëüíîå” 
“èíôîðìà-
öèîííîå" 

1 Ðîëü îáðàçîâàííîñòè âñåãî íàñåëåíèÿ ìàëàÿ áîëüøàÿ î÷åíü áîëüøàÿ 
1à ×àñòü ÂÍÏ, óõîäÿùàÿ íà âñå óðîâíè îáðàçîâàíèÿ <1% 3-5% >7% 
1á Íåîáõîäèìîñòü â âûñøåì îáðàçîâàíèè ãðàæäàí î÷åíü ìàëàÿ ñðåäíÿÿ î÷åíü áîëüøàÿ 
2 Õàðàêòåð îáðàçîâàíèÿ êðàòêîå ñðåäíåå íåïðåðûâíîå 

2à Ïðîäîëæèòåëüíîñòü î÷íîãî îáðàçîâàíèÿ 2-7 ëåò 10-15 ëåò >18 ëåò 
3 Çíà÷åíèå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ìàëîå ñðåäíåå î÷åíü áîëüøîå 

3à ×àñòü ÂÍÏ, óõîäÿùàÿ íà íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ <<1% 1-1.5% 2-3% 
4 Ðîëü ñâÿçè, õðàíåíèÿ è äâèæåíèÿ èíôîðìàöèè î÷åíü ìàëàÿ ñðåäíÿÿ î÷åíü áîëüøàÿ 

4à ×àñòü ÂÍÏ, óõîäÿùàÿ íà ñâÿçè è èíôîðìàöèþ <<<1% 2-3% >8-9% 
 Ðàñïðåäåëåíèå àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ ïî ñôåðàì:    
 — â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå >40% 10-20% <10% 

5 — â ïðîìûøëåííîñòè 15-20% >40% <20% 
 — ñåêòîð-3  

(óïðàâëåíèå, îáðàçîâàíèå, ñåðâèñ, èíôîðìàöèÿ) 
äî 12% 15-20% >50% 

6 Óðîâåíü óðáàíèçàöèè <25% 60-70% óìåíüøåíèå 
7 Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 32-40 ëåò 60-70 ëåò >70 ëåò 
8 Ñâîáîäíîå âðåìÿ (ëåò) 3 12 19 
9 Ðîñò íàñåëåíèÿ áûñòðûé  ìåäëåííûé î÷åíü ìåäëåííûé

10 Âçàèìîçàâèñèìîñòü ó÷àñòíèêîâ äàííîãî  
è äðóãèõ ñîöèóìîâ 

ìàëàÿ áîëüøàÿ î÷åíü áîëüøàÿ 

11 Îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâà ïðîñòàÿ ñëîæíàÿ î÷åíü ñëîæíàÿ 
12 Ðîëü ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìàëàÿ áîëüøàÿ ðåøàþùàÿ 

Основные характеристики трех видов обществ с полными системами образования
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жениями, предоставляя уважаемым читателям воз"
можность самостоятельно выполнить сопоставление
трех  видов обществ со сложными многоуровневыми
системами образования, используя следующую таб"
лицу, идея которой заимствована из работы [1]:

Впрочем, следует уточнить, что в мире пока нет ни
одной страны, завершившей построение настоящего
“информационного” общества, но каждый из нас лег"
ко может указать ту небольшую группу стран, кото"
рая в силу игры исторических судеб опережает миро"
вое большинство, постепенно удаляясь от “индустри"
альной” фазы, с его массовыми социально"доктри"
нальными эпидемиями.

В статье [2] мы находим некоторые данные, позво"
ляющие определить наше положение на лестнице об"
щественной эволюции: в сельском хозяйстве на нача"
ло 90"х годов было занято 19.8% активного населения
Украины, в промышленности — 53.8%, в сфере услуг
— 26.4%.

3. Система образования каждой страны, как и куль"
тура ее народа, является уникальным явлением, не"
сравненно более сложным, чем другие “системы”
(транспортная, национальной безопасности), множе"
ством корней и связей соединенная с духовными и
материальными аспектами всего прошлого и настоя"
щего. Поэтому самыми мощными и влиятельными
инициаторами изменений в системе образования вы"
ступают не ее внутренние проблемы и сложности
(системные факторы), а существующие извне при"
оритеты и требования ко всему воспитанию и форми"
рованию, связанные с включением страны в общий
поток генерального движения мирового сообщества в
будущее, изменениями в производстве, культуре и по"
ведении (внесистемные факторы).

Kонечно, в одной отдельно взятой стране ее руково"
дители при принятии решений в области образования
не раз руководствовались (и, к сожалению, продолжа"
ют так поступать и сейчас) лишь суженными едва не
до индивидуальной точки зрения интересами и кри"
териями. Но в стратегическом планировании и выбо"
ре парадигмы они все больше вынуждены считаться с
глобальными связями и процессами.

Особенно существенно будут влиять на изменения
в системах воспитания и образования следующие вне"
системные факторы:

— политические изменения центров силы и влия"
ния, переход от “двулагерного” мира с простой струк"
турой к первой стадии зарождения “мирового прави"
тельства” и “упорядочивания” процесса окончатель"
ного формирования динамически устойчивой систе"
мы демократических мононациональных стран со все
более приемлемыми и цивилизованными формами
взаимодействия для исключения эпидемии быстрого
расширения локальных конфликтов, возникающих на
остатках питательной почвы в виде воинственного на"
ционализма и шовинизма;

— формирование новой концепции национальной и
мировой безопасности, принципиально отличающей"
ся от все еще не исчезнувшей старой, в рамках кото"
рой воспитаны и действуют многие современные по"
литики (особенно в странах третьего мира и в части
экc"социалистических стран), не понимая, что в со"
временных условиях опора на ретросистему приори"
тетов наносит вред их собственными странам;

— сравнительно быстрое и неожиданное для многих
нарастание императива всеобщего выживания и неиз"
бежной необходимости коллективных и согласован"
ных действий перед угрозой обострения серии гло"
бальных экологических проблем в виде исчерпания
ресурсов в условиях деградации биосферы. Преодоле"
ние этих всеобщих преград невозможно ни в локаль"
ных, ни в региональных рамках и масштабах;

— постепенный пересмотр системы индивидуаль"
ных приоритетов и целей деятельности (в смысле це"
ли жизни), признаки осознания необходимости введе"
ния разумных ограничений и появления рациональ"
ной совокупности личных потребностей, переход к
процессу формирования нового типа личности XXI
столетия, интересы и представления которой выходят
за узкие рамки системы локальных целей и приорите"
тов;

— усиление взаимозависимости и углубление взаи"
модействия всех стран мира, полный отказ от эконо"
мической и культурной самоизоляции как от крайне
вредного анахронизма.

4. Большая часть современных и возможных в бли"
жайшем будущем изменений в системах воспитания
и образования, вызванных этими глобальными явле"
ниями, заслуживают отдельного изложения, а здесь
обратим внимание на их возможное влияние на со"
держание воспитания и образования, их цели, особен"
но на низших уровнях образовательной системы.

А. Смена политических и социальных приоритетов
вынудит в ближайшие годы приступить к пересмотру
главной цели образования и перейти от нынешнего
воспитания патриота определенной страны к форми"
рованию гражданина мира, или “человека ответствен"
ного”, образовательный, этический и моральный уро"
вень которого будет соответствовать необычной слож"
ности задач, ждущих от него правильного решения.
Пока этот процесс лишь в зародыше и четко проявля"
ется на международных форумах, а также в виде ре"
гиональных планов и образовательных проектов [3]
типа “европейского” или “североамериканского” вос"
питания, но не так далеки те времена, когда приорите"
том ООН станет именно этот вопрос, а не силовое
вмешательство в “горячих точках”.

Б. Новая реальность в сфере политической и эконо"
мической безопасности уже успела существенно по"
влиять на изменение приоритетов в научных исследо"
ваниях, в меньшей мере на изложение наук в школах
и вузах. Если уже не одно столетие максимальным
вниманием со стороны правительства развитых стран
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действий в сложном современном демократическом
обществе.

Не будет излишней смелостью утверждать, что вско"
ре исследователи проблем воспитания и обучения про"
ведут инвентаризацию достижений упомянутых точ"
ных наук и приступят к экспериментам по их примене"
нию в системах воспитания и образования. Небольшой
личный опыт автора по использованию достижений
этологии, генетики и нейрохимии эмоций свидетельст"
вует, что эти открытия дают более чем ощутимый вы"
игрыш в повышении эффективности передачи молоде"
жи (и восприятия ею) этики и морали, гуманистиче"
ских принципов поведения и деятельности.

В. Среди типичных для развитых стран проблем
выделяется стремление повышения “качества жизни”.
В целом, это очень широкая и многоплановая про"
грамма, существенным элементом которой является
сочетание развития экологических исследований и
экологизации воспитания и образования. Экология
из малозаметного раздела биологии успела превра"
титься в особо важную науку в исследовании нынеш"
него состояния системы “человечество и окружаящая
среда” и обещающую стать центральным звеном сис"
темы планирования и управления глобальными и ло"
кальными уровнями деятельности человека на плане"
те и в космосе. От систем образования во многом за"
висит, чтобы человечество успело “осознать и изме"
ниться” до того, когда будет пройдена точка бифурка"
ции в развитии биосферы"1 (нынешей).

Г. Глобальным является не только процесс удлине"
ния периода начального накопления знаний новыми
поколениями с выходом на непрерывность и единство
образования и продуктивной деятельности, но и
трансформация методов и средств получения этой
информации. Системы образования даже развитых
стран пока не успели адаптироваться к потоку техни"
ческих достижений в накоплении, переработке и
трансляции информации как “воспитательного воз"
действия”. Считанные годы отделяют нас от начала
работы “глобального (электронного) университета”, а
в деятельности современных средств информации —
более чем достаточно темных сторон. Остается лишь
надеяться, что первые попытки создания междуна"
родного кодекса журналистской этики [6] в сочета"
нии с другими акциями приведут к быстрым и поло"
жительным результатам. 
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пользовалась группа “военно"технологических” наук
(физика, химия, материаловедение и др.), то уже пер"
вые признаки снижения остроты военного соперниче"
ства привели к переходу лидерства к наукам о живой
природе и человеке (биология, генетика, многие раз"
делы и отрасли медицины, экология и др.). Хоть их
достижения и оказывают некоторое влияние на обра"
зование, но, по убеждению автора, слишком незначи"
тельное и недостаточное. Учитывая высокую потен"
циальную важность этой проблемы, изложим вопрос
детальнее.

До середины XX столетия духовная сущность чело"
века и его индивидуальное и социальное поведение
были объектом наблюдения и анализа группы гума"
нитарных наук и большинства видов искусства.
Сложность человека"объекта намного превышала
возможности естественных (“точных”) наук. Накоп"
ленный океан информации о человеке и его развитии,
мотивах и причинах реакции, действий и поступков
содержал немало гениальных прозрений и догадок, но
существовал в словесном виде как сумма высказыва"
ний, мнений, соглашений, среди которых зерна исти"
ны почти ничем не отличались от плевел, чисто субъ"
ективных, неправильных взглядов, идей и предложе"
ний. Информацию такого плана гораздо сложнеее ис"
пользовать в процессе воспитания и обучения, чем
нейтральные и совершенно объективные “законы
природы”, формирующие содержание естественных
наук. В несколько упрощенном виде это обстоятель"
ство можно проиллюстрировать на примере легкости
восприятия даже самой трудной (подростковой) ау"
диторией теорем геометрии или законов гравитации
на фоне удивительно низкой результативности пере"
дачи еще более важной информации гуманитарного
плана в виде системы моральных ценностей и этики
поведения в демократическом обществе. Если естест"
веннонаучная информация воспринимается как неру"
шимая и объективная данность, с которой следует
считаться и не оспаривать, то содержание этики, мо"
рали и всех других гуманитарных наук воспринима"
ется почти как “мнение некоторых представителей
предыдущего поколения” со всеми вытекающими не"
гативными последствиями.

В наши дни ситуация в совокупности информации
о человеке успела существенно измениться: за четыре
десятилетия группа точных наук (генетика, нейрохи"
мия, нейро" и гормональная биология, этология, си"
нергетика и др.) фактически трансформировала в раз"
ряд законов природы часть лучших прозрений гума"
нитариев, одновременно доказав ошибочность боль"
шого количества положений и предположений социо"
ники, социологии, психологии, и, увы, педагогики
(см. напр. [4,5]). Едва ли не самым важным выводом
из этих научных открытий является понимание того
факта, что процесс воспитания с первого момента не
является “записью на чистый лист”, так как “лист”
(ребенок) довольно густо “исписан”, и вовсе не тем,
что требуется для уравновешенных и эффективных



розглядається як поле прикладення науко�
вих зусиль.

Питання про недостатню увагу до філо�
софського осмислення значення методики
у процесі втілення знань у дійсність пору�
шив у галузі філософії науки В.А.Рижко,
справедливо вказавши на деяку заангажо�
ваність науковців щодо методичної літера�
тури. Визначаючи у широкому розумінні
методику як сукупність певних положень,
за допомогою котрих здійснюється раціон�
альна організація людської діяльності у
будь�якій сфері, він підкреслює, що поряд
із філософським дослідженням людської
діяльності — методологічною рефлек�
сією — важливим чинником є методика як
система знання, що функціонує у вигляді
зразків, норм, алгоритмів розв’язку відпо�
відних питань. Методика постає у логіко�
гносеологічному аспекті як технологія нау�
кової концепції, спосіб, за допомогою яко�
го теорія реалізує свою концептуальну сут�
ність.

Проблема методичного знання — пе�
реклад теоретичних висловлювань в опера�
ційні висловлювання, тобто такі, що опи�
сують практичні операції. Наукова мето�
дика — це система перекладу теоретичних
висловлювань у способи, рецепти практич�
них дій [5].

Я зупиняюсь на цих загальновідомих
положеннях, оскільки серед педагогів та й
самих методистів ведуться суперечки про
взаємозв’язок методики і технології, ве�
дуться спроби визначити в них загальні
або відмінні риси. Однак такі суперечки
непродуктивні. На сучасному етапі роз�
витку педагогіки потрібно і достатньо пос�
тавити знак рівності між методикою і тех�
нологією хоча б так, як це зробив
В.А.Рижко: “В усіх випадках концепція є
контекстом для методики, а методика —
текстом практичної діяльності, технологією
концепції” [там же, c.22].

Виникає питання: Яка концепція сьог�
одні в Україні є контекстом для педагогіч�
них методик? Такою концепцією є декла�
ративна гуманізація і гуманітаризація, яка
зводиться до індивідуалізації навчального
процесу. Проте остання стикається з не�
можливістю її здійснення в реальних еко�
номічних умовах. І взагалі, до тих пір, по�
ки існуватиме клас як навчальне середови�
ще, повноцінна, дійсна індивідуалізація є
fata morgana педагогіки. Навіть “ідеаліст”
Гегель писав: “Мнение, что наставник
должен тщательно изучать индиви�
дуальность каждого ученика и развивать
ее, ни на чем не основано. Для этого у него

Людина зазвичай прагне відшукати
прості рішення складних питань, легкі ме�
тоди розв’язання важких проблем. І в
цьому її не треба звинувачувати. Але є си�
туації, коли такий підхід не сприяє вирі�
шенню проблеми, а, навпаки, її ускладнює.
Саме така ситуація в освіті. Розроблено ве�
лику кількість теорій, методик, педагогіч�
них технологій, у яких ніби�то міститься
відповідь на усі питання практичної
діяльності вчителя, але кожна його зустріч
з учнями породжує безліч нових питань, на
які відповіді не так легко (чи й можливо!)
знайти. Одне із таких питань — чому і як
учити, щоб максимально ефективно вико�
ристовувати час, відведений на освіту. На
ці питання ніби�то є відповіді у розробле�
них педагогічних технологіях, про які читач
може скласти уявлення, ознайомившись із
планом�проспектом “Педагогічні техноло�
гії” [цей номер “Постметодики”, С. 31].
Але пошук більш ефективних педагогічних
засобів триває. Автор не стільки прагне
віднайти відповіді, скільки розкрити склад�
ність цих пошуків і застерегти вчителя від
захоплення простими рішеннями.

Вивчення Нічого, або Методика

Відомий теоретик бюрократії Паркінсон
в одній із своїх робіт піддав нищівній кри�
тиці чоловіків�учителів, указавши, що вони
належать до найменш інтелектуальних
представників серед тих, хто здобув вищу
освіту. Паркінсон критикує вчителя за те,
що той засвоює лише “як викладати”, не
знаючи смислу предмета. Ще більше діс�
тається від Паркінсона теоретикам освіти,
оскільки, за його думкою, їхнє мистецтво
полягає в нагромадженні претензійної нісе�
нітниці, затуманеної термінами і психоло�
гічним базіканням.

Наукові дослідження в галузі методики
викладання, за Паркінсоном, нехтують
необхідністю глибоких знань у вчителя про
складний предмет і обмежуються приско�
реним оволодінням професійними прийо�
мами викладання. “Те, кто могут препода�
вать, преподают, те же, кто не может,
учат учителей, как учить других учителей
искусству обучения. Это братство уче�
ных�методологов есть своего рода госу�
дарство в государстве, где собрались люди,
посвятившие себя изучению Ничего”[1,
с.279].

Звичайно, Паркінсон багато в чому має
рацію — досить звернутися до порожнечі
багатьох методичних книжок, або, що
значно переконливіше, згадати постійну
непевність у своїй долі методичної служби,
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яку повсякчас намагаються різні реформа�
тори чи скоротити, чи навіть винищити.

Ці спроби здійснюються через одну
причину �непомітність, а нерідко й неефек�
тивність методичної роботи. І не можна
спростувати її тоннами методичної літера�
тури, десятками фестивалів чи ярмарків
педагогічних ідей. Але чи не найбільше ли�
ха методистам завдає їхня власна позиція.

Людина до цих пір не знає, що таке
знання [2], але методисти не визнають
цього “незнання”, у них є здорова впевне�
ність, що хтось має це знати або вже знає,
а для відправи методичних функцій це
знання, чесно кажучи, зайве. Методист
переважно заявляє, що він знає, про що
він говорить, але рідко відчувається його
стурбованість власним незнанням. Це й
призводить до невизнання вартості мето�
дичної праці в наукових колах і серед
практиків, управлінців.

В енциклопедіях навіть немає тлумачен�
ня слів “методист”, “методика” у звичному
для освітян значенні, окрім довідки про
методистів�протестантів, що проповідують
покірливість та терпіння.

Тим більше не віднайти в словниках тер�
міна “постметодика”. Назвавши так жур�
нал, його редакційна колегія мала на увазі,
що оскільки префікс “ПОСТ” (від лат.
РОST — ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ) означає
наступність, то буде виправдано продекла�
рувати положення редакційного маніфесту,
що друкується на обкладинці кожного но�
мера.

Реалізація такої стратегії протягом чо�
тирьох років у 14 номерах журналу, відна�
ходження редакцією однодумців і разом з
тим відвертих чи прихованих противників
такої позиції переконує, що ми є свідками
зародження й пошуку філософії постмето�
дики на українському грунті пост(не�
до)модерну [3].

Проковтнута Метіда

Слово “методика” давньогрецького по�
ходження. За грецькою міфологією, Меті�
да (гр. Metis — мудрість, порада) — пер�
ша дружина Зевса. Коли Зевсові провіс�
тили, що Метіда народить сина, який поз�
бавить його влади, Зевс проковтнув дру�
жину�порадницю, а згодом із його голови
народилася озброєна Афіна. Цей міфоло�
гічний сюжет, оригінально витлумачений
свого часу Ф.Беконом [4], забувся, ніхто
не згадує про долю проковтнутої Зевсом
Метіди, яка продовжує час від часу пода�
вати Зевсові поради, а методика взагалі не

У статті розглядаються актуальні питання філософії освіти, пов’язані з пошуком пара�
дигми реформування освіти в Україні. Аналізуються принципи інтегративної освіти —
політемпоральність, орієнтація на повсякденність та “технологоцентризм”. Обгово�
рюються принципи реконструкції освіти, відбору змісту освіти і конструювання педаго�
гічних технологій у контексті постмодерністської та синергетичної парадигм.

У ПОШУКАХ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМЕТОДИКИ

С.Ф. Клепко



нет времени. Своеобразность детей тер�
пима в семейном кругу, но в школе... прихо�
дится заботиться о том, чтобы дети от�
выкли от своей оригинальности”. Мені не
подобається це висловлювання Гегеля, але
я йому довіряю, бо він мав практичний
досвід директорування і викладання філо�
софії у гімназії [6]. Проте потрібно пого�
дитися, що Гегель поставив важливу
проблему освіти. Сьогоднішня освітня ри�
торика насправді забуває, що у педагога
“не вистачає часу” на індивідуалізацію.
Традиційна педагогічна теорія (як кон�
текст для щоденної методики) не бачить
або не хоче бачити цю проблему (за ви�
нятком робіт В.П.Безпалька [7]).

Постметодика цю проблему ставить, бо
для неї постмодернізм як найширший кон�
текст — це, передусім, дозвіл ставити ра�
ніше заборонені питання (для  ознайом�
лення з поняттям постмодернізму реко�
мендую [8,9,10]).

В освіті постмодерністська парадигма
дає шанс породження нового, оскільки во�
на загострює нашу увагу на трьох ключо�
вих моментах навчального процесу — ча�
сові як основному ресурсі, світові повсяк�
денності як верховній реальності життя та
проблемі забезпечення технологічної озб�
роєності особистості. Отже, методика, яка
трансформується в постметодику, зай�
мається вивченням досить серйозних пи�
тань, нерозуміння яких гальмує розвиток
освіти.

Час як міра інтеграції в освіті

Головна суперечність, яку досліджує фі�
лософія освіти, — необмеженість знання і
обмеженість часу, що відводиться на осві�
ту.

Проблема часу має безпосередній стосу�
нок до навчання. Це, передусім, економіч�
не питання, а також питання співвідношен�
ня логічного та історичного. Іншими слова�
ми, час щільно пов’язаний із проблемою
мінімізації, інтеграції знань, тобто змен�
шенням тривалості сукупності певних вис�
ловлювань при збереженні її інформатив�
ності, зрозумілості та операційної ефектив�
ності. Для цього необхідно вдатися до від�
повідного компонування матеріалу навчан�
ня, враховуючи мету навчального процесу.

Час — ключовий ресурс навчання. У
більшості випадків спостерігається точна
кореляція між часом і здобутими знання�
ми. Це пояснює широке використання
одиниць часу в навчанні: урок, навчальний
день, чверть, семестр, навчальний рік, се�
редня освіта, вища освіта. Основний прин�
цип формулюється дуже просто: чим три�
валіший час навчання, тим більше здобу�
тих знань.

Незважаючи на це, час, який відводить�
ся для навчання протягом перших вісімнад�
цяти років життя, дуже обмежений. Розра�
хунки, проведені ізраїльським ученим�пе�
дагогом Д.Хеном, показують, що лише
12% активного часу відводиться на регу�

женістю часу вбачається в іншому, аніж це
існує, підході до питання часу в педагогіці
[7]. В.А.Рижко пропонує вслід за Д.Хар�
веєм тлумачити у методичних пошуках час
не лише як фізичну величину, але й як па�
раметр, котрий підлягає оцінці, а не є не�
залежною змінною [5, 12, с.411].

Постановка цих проблем, намагання їх
розв’язати й породжує постметодику.

Філософія постметодики
та історична реконструкція часу

Педагогіка завжди багато запозичує від
естетичних концепцій, і цього разу зрозу�
міти особливість філософії постметодики
допоможе виявлення співвідношення реал�
ізму та постмодернізму як мистецьких те�
чій.

При всій багатозначності цих термінів
основою і реалізму, і постмодернізму є їх
відношення до історичної реконструкції
часу. Історична реконструкція часу вбудо�
вує минуле в структуру тих значень, які
створюють інформацію для сьогодення і
майбутнього і тим самим робить можливим
ті визначення і ту практику, які ми прий�
маємо як щось дане.

Реалізм користується концепцією істо�
ричного часу, у якій простір�час розгля�
дається як нейтральне гомогенне (однорід�
не) середовище, де можливе спільне вимі�
рювання інформації, а отже, звичні для ус�
іх нас концепції ідентичності, простої лока�
лізації, структури, свідомості, суб’єкта, де�
термінізму. Історичний час — це зображу�
вальна умовність, аналогічна перспектив�
ним побудовам у живописі, що одночасно і
раціоналізує свідомість, і робить час одно�
рідним.

Постмодернізм користується іншою
системою зображувальних умовностей.
Подібно до того, як образотворче мистец�
тво ще із часів кубізму відмовилося від
нейтрального гомогенного простору реаліс�
тів, трактуючи його як саме в собі суще
явище, так і літературний постмодернізм
відмовився від нейтрального гомогенного
часу реалізму, розглядаючи час як в само�
му собі суще явище. У постмодерністсько�
му викладі час вже не є ні часом історії, ні
часом проекту, ні часом Ньютона і Канта,
ні часом годинників або капіталу. Опові�
дання вже не реєструє час, який робить
можливим сприйняття таких інваріантних
сутностей, як суб’єкт або об’єкт. Замість
цього воно концентрує увагу на тому, що
відбувається з читачем, знищує дистанцію
між об’єктом і суб’єктом, зовнішнім і
внутрішнім. У постмодерністському опові�
данні час не нейтральний і не абсолютний,
він перетворюється у функцію позиції чи�
тача. Постмодернізм розглядає час як час�
тину системи цінностей. Прочитане речен�
ня — це час, а час — це речення, певна
частина певної послідовності, яка закін�
чується значно раніше, ніж бере початок
нова послідовність. Відстань чи перспек�
тива, необхідні для збереження історично�
го часу, тут просто не потрібні. Постмо�
дерністський час здійснюється разом із
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лярне і контрольоване навчання в школах.
Протягом 88% свого часу молоді люди
знаходяться в ситуаціях, які не можна вва�
жати запланованим навчанням, — вдома,
на вулиці, перед екраном телевізора або в
компанії своїх ровесників, здобуваючи так
званий “соціальний запас знань”. Без сум�
ніву, однією із причин низької ефективнос�
ті шкільної освіти є непродумане викорис�
тання часових ресурсів. Будь�які плани,
розробки альтернативної системи освіти
повинні враховувати цю обставину [11,
с.102].

Проте філософія освіти, педагогіка, ди�
дактика, предметні методики, досліджую�
чи освіту, стурбовані переважно лише дво�
ма аспектами: що вчити і як треба вчити.
При цьому проблема використання часу
відходить на інший план. Педагогічні ре�
комендації, навчальні програми фактично
не враховують фактор часу, ніби для її зас�
воєння учень, студент має необмежений
час. Проблема часомісткості вивчення того
чи іншого фрагмента знань і перетворення
його у навичку, звичку, уміння зали�
шається на периферії педагогічної науки.

Звичайно, це складна проблема. Час
засвоєння учнем певного знання залежить
від багатьох факторів, вплив яких в умовах
невизначеності роботи вчителя (для нього
невідомі ментальні структури школярів, їх�
ні психофізіологічні можливості, секрети
мотивації учнівської діяльності і багато чо�
го ще) майже не вивчений. Тому проблема
часу стає сьогодні у педагогіці найфунда�
ментальнішою. Як учителеві й авторам по�
сібників ущільнювати, зберігати, витрача�
ти власний час та час своїх учнів — ось ос�
новне питання, яке найбільш цілеспрямо�
вано намагається розв’язати сучасна інтег�
ративна освіта. Проте концепція інтегра�
тивної освіти не має сьогодні переконливих
доказів, що її здійснення більш ефективне
порівняно з традиційними педагогічними
концепціями щодо озброєння учнів техно�
логічними вміннями.

Відомо, що будь�яка теорія вбирає різ�
номанітні елементи, котрі з часом вияв�
ляються надлишковими, хоча вони і були
необхідні на певному етапі. Вважається, що
коли їх позбутися, то знання стане логічно
стрункішим, “інтегрованішим”, але зрозу�
міло, що таке знання втрачає в історичному
плані якісь “сліди”, котрі мають значення
для повного оволодіння ним.

При навчанні завжди існує спокуса роз�
глядати якусь теорію як об’єктивне, істин�
не “систематизоване знання” без будь�як�
их манівців, котрими неодмінно рухається
реальний історичний процес пізнання. Це
безпосередньо чи опосередковано, — вка�
зує В.А.Рижко, — виправдовується “пе�
дагогічними міркуваннями” про економію
людських сил та часу. Насправді ж втра�
чається істотна частка теорії, власне, те,
без чого предмет пізнання перетворюється
в абстракцію, у якій відсутні суперечності,
парадокси, історичні колізії пізнання тощо.
Один із можливих шляхів виходу із супе�
речності між необмеженістю знань і обме�



Чи є принципова можливість організації
нетрадиційного навчання, коли час стає
функцією учня, параметром освітнього
процесу, котрий підлягає оцінці, а не є не�
залежною змінною? Так, школа “діалогу
культур” наближає “тут” і “тепер” учня до
“там” і “тоді” вчителя, трудова школа
Г.Кершенштайнера вивела зі школи несут�
тєві для учня проблеми, піднесла його до
рангу творця свого життєвого шляху; усі
вони, певною мірою знищуючи дистанцію
між об’єктом і суб’єктом освітнього прос�
тору (педагогом і учнем, світом і учнем,
“третім світом” Поппера і учнем), ба�
зуються на філософії постметодики, яка
відмовляється від “спокійного згадування
про світ” на уроках у школі. Стенограми
уроків С.Курганова дають яскраве відчут�
тя уроку в постмодерністських вимірах,
зазначених вище [16].

Ця сфокусованість на події в постмодер�
нізмі й аналогічно у філософії постметоди�
ки знищує відмінність між вигадкою і
реальністю, яка є іншою формою нашої
звички переступати через межі моменту й
частковості, вихованої у нас історичним
мисленням. Як і оповідання в ХІХ ст., так
і традиційна педагогіка не вимагають від
читача (учня) розглядати свій відгук як
текст, скоріше вони закликають читача
(учня) проводити паралелі із життям.

Такий тип читання і навчання є спосо�
бом підтвердження існування й дієвості іс�
торичного часу.

А тепер, запозичивши основні характе�
ристики постмодерністського оповідання у
Л.Феррі [17], уявімо учня на місці читача.

Постмодерністське оповідання (як і фі�
лософія постметодики) заперечує відок�
ремлення мистецтва (школи, навчання) від
життя, роблячи акт прочитання й інтерпре�
тації змістом книги (змістом освіти). Акти
прочитання й інтерпретації (розуміння,
засвоєння) створюють для читачів (учнів)
нові значення; читачі (учні) повинні пос�
тійно усвідомлювати, що навіть коли вони
читають (вчаться), їхня свідомість актив�
на, а не пасивна — як у тих випадках, ко�
ли вони роблять ще щось; що час читан�
ня — це не нейтралізоване життя, а життя
повноцінне. Читаючи який�небудь текст
(вивчаючи якийсь фрагмент), кожний ін�
терпретатор (учень) продовжує зазнавати
тиску і деформацій, які продукує життя,
ніколи не буваючи нейтральним. Коли ми
читаємо і розшифровуємо (навчаємося),
ми творимо спільно з автором (педагогом),
і це активне звернення до свідомості чита�
ча (учня) включається в широке визначен�
ня того, що становить текст (педагогічний
процес). Ми завжди розшифровуємо
якийсь текст, хай це політична подія, намі�
ри друга, повідомлення засобів масової ін�
формації, поведінка родичів, живопис того
чи іншого художника, все суть — тексти,
конструкти, прочитувані замисли. Ми весь
час прочитуємо та інтерпретуємо
конструкції, якими ми займаємося і, отже,
до винаходу яких ми співпричетні.

подією, а не є засобом спокійного згаду�
вання про неї.

Постмодернізм і синергетична 
парадигма

Невідомо, чи фізиків надихають постмо�
дерністські романи, чи письменники за�
хоплюються читанням фізичних трактатів,
але погляди на час з точки зору постмо�
дернізму і синергетичної парадигми (дина�
мічної, нелінійної, цикло�причинної, холіс�
тичної) на противагу старій вікторіанській
науковій парадигмі (статичній, детермі�
ністській, лінійно�причинній, редукціон�
істській) тотожні. Перехід від вікто�
ріанської парадигми до синергетичної за�
хоплює сьогодні основи філософського сві�
тоосягнення. Визнання активної ролі часу
поряд з активною роллю матерії стає зна�
ком нової парадигми. “Значимість нової
концепції часу не зводиться тільки до тео�
рії самоорганізації, а дає розуміння інших
проблем природничо�наукових і гуманітар�
них теорій” [13, с.76]. Наведемо роз’яс�
нення цієї тези М.В.Кузьміна:

“Володіючи індивідуальною саморефлек�
тивною свідомістю і пам’яттю, людина
живе в найбільш політемпоральному із сві�
тів, який вона чомусь спростила, звела до
односкладного дескриптивного часу. А від�
ношення людини із часом насправді дуже
багаті: завдяки події, власному і соціально�
му досвідові, “багажу знань”, природним
циклам, фізичному старінню (власному й
оточуючих), фізичному зносу і моральному
старінню речей. Тому, перебуваючи у своє�
му внутрішньому потоці часу, людина
оточена різнонаправленими часовими век�
торами, різними часовими фазами та часо�
вими темпами. Наприклад, якщо взяти
такий аспект, як старіння, то не можна не
відзначити, що почуття часу формується
у людини за допомогою джерел, які мають
різний темп і фазу: старіння батьків, своє
особисте становлення і потім старіння, ві�
кові зміни ровесників, дорослішання дітей,
швидкоплинність життя домашніх тва�
рин. Цікавий феномен “правильного став�
лення до часу” можна виявити, як описує
М.Мід, у так званих префігуративних сус�
пільствах, коли дорослі навчаються нового
(соціальної поведінки, мовних елементів,
навичок) у своїх дітей [14]. З погляду си�
нергетичного підходу до проблеми часу це
видається цікавим феноменом, бо діти,
пройшовши через “біфуркацію народження”
пізніше за своїх батьків, мають більший
екстатичний час (культурний, історичний
та сучасний досвід завдяки генному меха�
нізмові, більш просунутий менталітет, а
значить, більш розкриті архетипні пат�
терни) у чистому вигляді, не порушене ще
дисипативними тенденціями...

У рамках нової синергетичної парадигми
час перестає бути надхарактеристикою, а
становить собою внутрішню властивість
системи, її історизм, — час із параметра
перетворюється в оператора. Це означає,
що система описується спектром ключових
моментів, біфуркацій, у точках яких сто�
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хастично йде вибір одного з можливих стій�
ких відгалужень подальшого розвитку” [13,
с.77�78].

Ці аналогії щодо особливостей часових
напрямів у педагогічному процесі і постмо�
дерністським описом у літературі та розу�
мінням категорії часу в синергетичній па�
радигмі, які ми намагалися описати, пере�
конують, що нагальною потребою стає
застосування постмодерністського катего�
ріального апарату для адекватного опису
освітнього процесу. Адже урок у класі,
навчальний процес у цілому — це політем�
поральна система, яка не має поки що в
педагогіці й методиці адекватного опису. У
цьому легко переконатися з різноманітних
методик, які на кожному кроці рекомен�
дують учителеві, що і як робити, але не
пов’язують ці поради із ситуацією в класі.
Кожний учень (“дзеркало універсуму” —
за лейбніцівською термінологією, “жива
голограма світу” — за сучасною) — це
складний світ з багатьох Я і зі своїм внут�
рішнім часом. Як приклад згадаємо спо�
відь письменника Анатолія Корольова про
своє навчання у школі, коли він прагнув
романтичного знання, а натомість одержу�
вав засушені системи, внаслідок чого втра�
тив інтерес до навчання [15].

Навчання як читання 
постмодерністського оповідання

Навчання, згідно з традиційною пара�
дигмою, при всіляких хитруваннях насп�
равді є засобом спокійного згадування про
реальність та історичне минуле за стінами
школи. При навчанні постійно існує відс�
тань, дистанція між “тут” і “там”, між
“мною” і “ним”, між предметом і уявлен�
ням про нього. З таких умов  час не є фун�
кцією учня. Останній швидше втягується в
гру по витрачанню часу: його змушують
слухати оповідання вчителя про події, свід�
ком яких не був і сам учитель, викладення
концепцій якихось явищ, суть яких не ро�
зуміє і сам учитель, нотації вчителя, не
призначені для нього, геніальні здогадки
співучнів, які не відповідають його внут�
рішньому настрою. Учень втягується в гру
жонглювання поняттями, наприклад по�
няттям електрона, якого ніхто ніколи не
бачив, завчає етапи Великого вибуху, про
достовірність якого певно ніхто не знає,
зазубрює таблицю Менделєєва, до якої
потім протягом усього життя ні разу не
звернеться, читає понад силу художні тво�
ри, які йому нудно читати, пише твори на
визначені вчителем теми, які його не хви�
люють, розв’язує задачі, які, на його дум�
ку, й не варто розв’язувати, бо від цього
нічого не зміниться.

Лише ті елементи шкільного життя за�
хоплюють учня, час яких є функцією пози�
ції учня — таємниця, казка, театр, малю�
вання, урок серед природи... Книга М.Но�
сова розпочинається із сновидіння Нез�
найка в класі, тобто вільного переживання
часу.



Не можна казати, що проблема часу не
турбувала педагогів. Діалектику політем�
поральності освітнього процесу найбільш
вдало описав Ф.Ніцше [18]. Л.С.Ви�
готський досліджував школу як певну
форму структурування часу та простору
[19]. Американський філософ А.Орнстейн
вживає у філософії освіти параметр “спря�
мованості у часі” освітньої парадигми. Як�
що за традиційного підходу цей параметр
виявляється у приматі минулого, а освіта
відповідно розглядається як засіб збере�
ження минулого, то в сучасних підходах
спрямованість освіти в часі націлена на
реалізацію освіти як зростання, на перет�
ворення існуючого досвіду, на турботу про
майбутнє та його підготовку, словом, на
зміну суспільства [20]. Найближче до
постметодичного розуміння часу з відомих
нам авторів підійшов В.П.Безпалько, ус�
тановивши закон збереження у дидактиці
[7, c. 136].

Неоднозначне сприйняття ідей постме�
тодики в педагогічній науці викликане,
безперечно, труднощами врахування прос�
торово�часових структур у методичних
висловлюваннях.

Це зумовлено, передусім, тим, указує
В.А.Рижко, що просторово�часові влас�
тивості мисляться як абсолютні значення.
Це відлуння ньютонівського розуміння
простору та часу, але не лише його. Адже
концепція Ньютона має сенс у певних ме�
жах. Вона нехтує тим, що просторово�ча�
сові властивості є продуктом відповідних
матеріальних взаємодій, руху і мають істо�
ричний характер. Уявлення про них — це
продукт культури, а не щось абсолютне,
що нічим не зумовлюється. Слушно зау�
важив Д.Харвей: “Ніщо не заважає нам
уводити час у наші рівняння, але при
цьому треба пам’ятати, що час — це па�
раметр, котрий оцінюється з урахуванням
соціальних умов, а не просто величина, що
вимірюється годинником за Грінвічем”
[12, с.402].

Труднощі врахування часово�просторо�
вих характеристик у методичних вислов�
люваннях викликані, передусім, тим, що в
такому разі вже йдеться не просто про
певні рекомендації (рецепти) дії, а й виз�
начаються, окреслюються конкретні кро�
ки, порушувати які заборонено. Це вже не
лише методичні висловлювання, а певний
план діяльності, значення якого особливо
важливе, коли йдеться про соціально�еко�
номічні процеси [5, с.175].

Орієнтація освіти 
на повсякденність 
як верховну реальність

Соціокультурна ситуація в Україні ха�
рактеризується тим, що реальність повсяк�
денності нарешті стає верховною реальніс�
тю. Суспільство позбувається химер жер�
товного існування, освіта усвідомлює, що її
покликання — насамперед готувати мо�
лодь до життя у світі повсякденності. Пе�
дагогічний романтизм, мрійливість батьків,
спотворене уявлення про категорію пов�

ції Г.Кершенштайнера про трудову школу.
До речі, ця концепція мала великий вплив
на українське шкільництво, доки не була
витіснена макаренківською концепцією
трудової колонії [22]. Очевидно, тут ши�
роке поле наукових пошуків, які слід зосе�
редити навколо проблеми входження тех�
нології в зміст освіти.

Технологія як центр 
інтеграції освіти

Сьогодні дискутують про шлях уведен�
ня технології як окремого предмета в
шкільний зміст освіти.

Відомо, що, починаючи від Платона,
людське мислення прагнуло знайти єдність
у якійсь ідеалістичній культурній су�
перструктурі, а множинність — у різнома�
нітності виявів її основи, тобто у “видимос�
тях”. Але при переході до технологічної
ери постмодерну в культурі відбулася ін�
версія традиційного співвідношення між
одиничністю і множинністю, яку назвали
як “антиплатонівський поворот” [23].
Культура постмодерну об’єднується тех�
нологією і виражає у своїй інтелектуальній
суперструктурі ті елементи множинності,
які за традицією вона повинна була б
об’єднати. Це призводить до множинності
цінностей, різноманітних стилів у науці і
мистецтві, втрати традиційної ідентичнос�
ті. Все це — показники якоїсь в минулому
об’єднуючої, а нині втраченої суперструк�
тури. Тужити за нею — пуста сентимен�
тальність: її місце займає технологія.

Традиційно, хаотична множинність ви�
димостей структурується єдністю культу�
ри, яка й визначає нашу орієнтацію. Сьог�
одні ж пошук орієнтації завдяки культурі
змінюється повною втратою орієнтації,
множинністю і різнобарвністю. Навіть
мистецтво не може запропонувати ніякого
надійного канону. Довгоочікувана єдність
знаходиться не у всеосяжній філософській
теорії, не в релігії чи в поезії, тобто не в
“другій культурі”, а в “першій” — у тех�
нології. Технологія — єдність множинного
світу, яка пронизує його й управляє ним як
однаковість. Це не “техніка” в класичному
розумінні слова, не яке�небудь знання у
формі “ноу�хау”: той тип технології, про
який ведемо мову, — це нова форма
“об’єднання” (“Снікерс”, “Панасонік”,
“Вольво” — лише поодинокі приклади
технологій такого типу), деякий “гібрид”,
у якому мистецтво, відрізане у далекій
давнені від техніки і в результаті чого
втратило свою об’єднуючу функцію, здо�
буває нові сили.

Здійснення “антиплатонівського поворо�
ту” у соціокультурному розвитку вимагає
переорієнтації принципів формування зміс�
ту освіти зі структури науки на структуру
технологій як на об’єднуючому, інтегруючо�
му елементі людства і суспільств.

Формування змісту освіти повинне здій�
снюватися під гаслом: “Що потрібно знати
для ефективного використання своїх уні�
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сякденності як щось “недостойне” переш�
коджають переорієнтації системи освіти в
напрямі повсякденності, для вирішення
проблем якої замало абстрактних курсів із
вкрапленням “зв’язків із життям” тради�
ційних дисциплін, чи довгого “правдивого”
курсу історії, чи оновлених курсів ритори�
ки, культурології.

Поворот до повсякденності в освіті не
може бути витлумачений як її дефундамен�
талізація, навпаки, фундаменталізацію
треба розуміти як наповнення змісту освіти
за критеріями відповідності його вирішен�
ню найбільш нагальних, найчастіше повто�
рюваних, проблем життя.

Якщо для України поворот освіти до
повсякденності є завданням філософії пос�
тметодики, то для Німеччини — це пріо�
ритетна тенденція в освіті, що спостері�
гається із 70�х років.

У Німеччині, зауважує дослідниця цих
проблем Н.В.Абашкіна, “технократичні
установки позитивістського характеру
втрачають свою актуальність і посту�
паються місцем концепціям, у центрі уваги
яких є суб’єкт, котрий навчається, й со�
ціальна взаємодія у навчальному процесі...
Завдяки зверненню до проблем щоденного
життя виникає міцніша основа для здо�
буття освіти, яка зорієнтована на суб’єк�
та і спрямована на ліквідацію відчуження
від процесу навчання. Унаслідок цього на пе�
редній план виходять ті освітні процеси, які
покликані допомогти розв’язанню повсяк�
денних практичних проблем того, хто нав�
чається. Поворот педагогіки до повсякден�
ного життя зумовив появу і розробку нових
педагогічних концепцій, серед яких слід наз�
вати педагогіку цілісного виховання, комуні�
кативну педагогіку, педагогіку повсякденно�
го життя, контекстуальну педагогіку. Ав�
тори нових педагогічних концепцій прагнуть
до переорієнтації всієї діяльності школи,
одним із пріоритетних завдань якої вони
вважають гуманізацію її середовища. На їх�
ню думку, школа повинна стати місцем ра�
дості для дитини, світом спокою і захище�
ності, співпраці й взаєморозуміння. З огля�
ду на це нову школу необхідно переорієнту�
вати щодо всіх параметрів педагогічного
процесу і суб’єктів пізнання, форм і методів
подачі знань, навчального матеріалу, органі�
зації шкільного середовища” [21, c.4].

На основі цього, окреслюється наступ�
ний після часу вимір інтегративності сучас�
ної освіти: знання, що даються у школі,
мають інтегруватися насамперед із со�
ціальним запасом знань учня, котрий є
найбільш вагомим чинником вирішення
проблем повсякденності. А це завдання
породжує нетривіальні проблеми як для
філософії освіти, так і для системи управ�
ління освітою, для підготовки педагогічних
кадрів.

Поворот в освіті до повсякденного жит�
тя відбувся в Німеччині на добре підготов�
леному філософсько�соціологічному ґрунті
— професіонально розробленій філософії і
соціології повсякденності, на давніх тради�
ціях німецької педагогіки, зокрема концеп�
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кальних здібностей?”. Оскільки універ�
сальної відповіді на це питання не може
бути, необхідно проаналізувати різнома�
нітні науки як специфічні “істиннісні ігри”,
пов’язані з особливими технологіями, за
допомогою яких люди починають розуміти
самих себе.

М.Фуко виділив 4 типи таких техноло�
гій, кожний із яких є матрицею практично�
го розуму:

1) “технології виробництва”, які дають
можливість виробляти, перетворювати речі
і маніпулювати ними;

2) “технології знакових систем”, що
дозволяють уживати знаки, значення,
символи, системи позначень;

3) “технології влади”, які визначають
поведінку індивідів, підкоряють їх певним
системам влади (панування) і об’єкти�
вують суб’єктів;

4) “технології самого себе” дозволяють
індивідам здійснювати певні дії над своїм
тілом і душею, думками, поведінкою, спо�
собом життя, перетворюючи себе для до�
сягнення щастя, мудрості, досконалості
[24].

Педагогічна думка сьогодні рухається
переважно в напрямі визначення змісту і
стандартів освіти за традиційними нав�
чальними предметами або (у кращому ра�
зі) за освітніми галузями. У цьому випадку
стандарт зводиться до пошуку єдиного
зводу знань, єдино правильної теорії.
Хибність такого шляху в контексті сучас�
ної філософської думки вже не викликає
заперечень.

Ураховуючи “антиплатонівський пово�
рот” у культурі, необхідно зміст освіти ви�
будовувати на основі системи технологій і
за відправну точку у визначенні стандартів
брати сукупність тих чи інших навичок та
знань, які є основою певної технології. Тех�
нологія має увійти в школу не лише як но�
вий предмет, а як організуючий, інтегруюч�
ий принцип для усього змісту освіти. “Тех�
нологоцентризм” освіти не витісняє прин�
ципи антропоцентризму чи біоцентризму, а
є передумовою їхньої дійсної реалізації.
Попереду ще багато досліджень
конструювання змісту освіти на таких заса�
дах педагогічних технологій і створення від�
повідної системи стандартів.

Висновки

Як легко переконатися, основні ознаки
постмодернізму (політемпоральність; ви�
користання культур минулих епох як “бу�
дівельного матеріалу” для формування
особистості; багаторівнева організація
змісту; прийом гри (технологія гри); тех�
нологія як “цемент” множинності світу)
співзвучні якостям сучасної альтернатив�
ної(авангардистської) педагогічної практи�
ки.

Підкреслю, коли йдеться про філософію
постметодики, то це не означає експансії
постмодерністських цінностей на освіту,
мається на увазі використання нап�
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рацьованих у рамках постмодернізму (як
способу осмислення протиріч сучасного
світу) методологічних підходів до вироб�
лення категоріального апарату для адек�
ватного опису педагогічної діяльності, як�
ий, на мою думку, може бути досягнутий
лише за умови відмови в методиці та філо�
софії освіти від тези про лінійність часу, від
часу як параметра, а розуміння його як
оператора, як функції від змісту, форм і
методів педагогічної дії.

Розробити, сконструювати педагогічні
технології, освітні стратегії на основі розу�
міння часу як основного ресурсу освіти —
завдання сучасної педагогіки і методики.
Поки що практика і психолого�педагогічна
наука це найосновніше питання обходить.
Так само несміливо звучить у педагогічній
літературі й думка про те, що українську
освіту потрібно з “теоретичного неба” пе�
реорієнтовувати на “землю повсякденнос�
ті”.

Розвиток освіти, як показав В.І.Гіне�
цинський, здійснювався через такі її типи,
як магіко�ритуалістський, калакога�
тійський, теологістський, гуманітаристсь�
кий, пансофістський, раціоналістський, ін�
телектуалістський, ергономістський, комп�
лексистський, культурологістський, кож�
ний з яких мав свій особливий центр інтег�
рації культури і світу знань [25]. Як відо�
мо, з потреб освіти в інтеграції знань про�
росла метафізика як універсальне інтелек�
туальне супероповідання, в яке нібито
можна буде включити усі людські надбан�
ня.

Проте сьогодні все переконливіше ми
пересвідчуємося у неможливості як мета�
фізики, так і інших типів “теорій усього”.
Загострюється основна суперечність нав�
чального процесу — між необмеженістю
знання й обмеженістю часу. Рівень філо�
софської культури педагогічних кадрів є
нині визначальним фактором у справі їх
переорієнтації з парадигми утопічного все�
бічного вишколення, псевдофундаменталі�
зації та псевдореалізму на парадигму філо�
софії постметодики, пріоритету “світлого”,
“аполлонівського” у педагогічному проце�
сі, спрямованого на істинні потреби люди�
ни і скороминущість її життя.

У цьому зв’язку педагогам треба зайня�
тися філософією освіти як дисципліною,
що реконструює практику освіти, педаго�
гічні дослідження і понятійний апарат кла�
сичних галузей знань. Тобто тим, чим зай�
малися свого часу Сковорода, Кондорсе,
Монж, Гумбольдт, Остроградський, Ніц�
ше, Кершенштайнер та інші “100 мислите�
лів освіти”, щиро вболіваючи за долі своїх
неосвічених народів. Бо предмет їхнього і
нашого піклування — наше сучасне та
майбутнє дітей — винятково серйозний і
вимагає діалогу, сміливих політичних та
наукових рішень, основу для яких прагне
віднайти і філософія постметодики. 
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Багато років письменник Юрій
ДМИТРЕНKО�ДУМИЧ збирає та вив�
чає матеріали про події 1917�1921
років в Україні. Численні публікації,
кілька книжок присвятив літератор цій
темі. Історичне дослідження вилилося
в публіцистичний документально�ху�
дожній роман�хроніку в трьох книгах.

Історичні особи, фак�
ти, дати, переважна
більшість подій у романі
— достовірні. Чіткий по�
рядок реалій зафік�
совано хронологічно.
Новаторська, оригі�
нальна структура й архі�
тектоніка книги: ху�
дожні, документальні, та
х у д о ж н ь о � д о к у м е н �
тальні лінії сюжетів до�
повнюються спогадами
реальних дійових осіб,
їх нотатками, хронікою
подій.

“УKРАЇНСЬKИЙ ВУ�
ЗОЛ” — це хроніка
подій у Росії та в Україні
з лютого 1917 по сер�
пень 1921 року. Автор спробував пе�
редати ці події очима вихідців з Ук�
раїни та українців. Це перша така
спроба в літературі.

Серед героїв роману — Володимир
Винниченко, Владімір Ульянов�Лєнін,
Михайло Грушевський, Лєв Брон�
штейн�Троцкій, Микола Міхновський,
Гєоргій Львов, Лавр Kорнілов, Павло
Скоропадський, Джон Рід, Ніколай
Романов — Ніколай II, Симон Петлю�
ра, Нестор Махно, Віталій Примаков,
Михайло Родзянко, Алєксандр Kєрєн�
скій, Микола Скрипник, Володимир

Овсієнко, Микола Подвойський, Сергій
Kозюра, Володимир Затонський, Боріс
Савінков, Маруся Нікіфорова, Микола
Григор’єв, Павло Дибенко, Євгенія
Бош, Андрій Полупанов, Юрій П’ята�
ков, Павло Ткаченко та інші.

Перша книга — “ЗАГИБЕЛЬ ІМПЕ�
РІЇ” — побачить світ у ви�
давництві “Полтавський
літератор” наступного ро�
ку. В ній охоплено події в
Петрограді,Kиєві, Парижі,
Полтаві, на Kатерино�
славщині, Єлисаветград�
щині та фронтах імперіа�
лістичної війни з 20 люто�
го по 3 жовтня 1917 року.
Дається розгорнута пано�
рама подій, вміщено ціка�
ві документи.

Тираж книжки невеликий,
тому, щоб придбати її для
бібліотек, учителів,
краєзнавців та й всім, хто
хоче знати правду й под�
робиці подій у Росії та Ук�
раїні в двадцяті роки, слід
заздалегідь подбати про

замовлення.

Орієнтовна передплатна ціна першої
книги — 10 гривень. Щоб її отримати,
вказану суму слід перерахувати видав�
ництву “Полтавський літератор”
(314000, м. Полтава, вул.Жовтнева, 45,
Kомітет у справах преси та інформації,
ОДГВ “Полтавський літератор”) на роз�
рахунковий рахунок №363601, в РУ
Промінвестбанку м. Полтави, код
13960026, МФО 331069.

“УKРАЇНСЬKИЙ ВУЗОЛ” — СВІЖИЙ ПОГЛЯД НА ІСТОРІЮ

До уваги бібліотекарів, учителів, 
краєзнавців, любителів історії
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— духовний імператив — мрії про людину
як суб’єкта культури і власної життєтвор�
чості, про пізнання самого себе, про прек�
расний гармонійний світ, про вічні етичні
норми, доброчинність; духовний імператив
— це система ідеалів, які породжують праг�
нення і волю до життя за законами краси;

— гуманістичний і демократичний імпе�
ратив, який передбачає розкриття людської
суті в кожному, хто має здібності і бажання.
Цей імператив передбачає розвиток здіб�
ностей, творчого потенціалу, волі учня в
ім’я життєздійснення, реалізації сутнісних
сил;

— комунікативний імператив, спрямова�
ний на розуміння себе, іншого, культури,
природи, космосу, себе у світі;

— особистісно�діяльнісний імператив, що
вимагає реалізації себе як мікрокосму.

Власне, ці імперативи задають парадиг�
му особистісно�зорієнтованого навчання,
що базується на вічних цінностях, невичер�
пності і привабливості пізнання. Школи
набувають нової компетенції і реалізують
принцип автономності освітніх закладів.
Багато колективів створили авторські пе�
дагогічні системи, будують свою діяльність
на прогностичних засадах.

Однак не всі зміни можна оцінити пози�
тивно. На практиці ми часто бачимо повер�
хові, формальні нововведення, які не тор�
каються глибинних аспектів удосконалення
навчально�виховного процесу. Мода на ін�
новації, експериментальний бум призвели
до виникнення десятків псевдоексперимен�
тів, що не мають нічого спільного зі
справжньою новаторською діяльністю. Ін�
коли в гімназіях недооцінюється значення
духовного саморозвитку особистості, абсо�
лютизується лише інтелектуальний розви�
ток дитини. Простежується тенденція “фак�
торного” підходу до навчально�виховного
процесу, коли об’єктом змін стають лише
певні аспекти діяльності навчального закла�
ду.

“Ахіллесова п’ята” школи

Деяким керівникам бракує системності у
реформуванні. “Ахіллесовою п’ятою” вия�
вилось управління сучасною школою, яке
перебуває в полоні авторитарної педагогіки.
Безперечно, потрібно актуалізувати зміст
управління школою, збагативши його нови�
ми орієнтирами і цінностями. Особливо ко�
рисним буде творче використання здобут�
ків порівняльної педагогіки, можливостей
“паблик рилейшнз” в управлінні нав�
чальним закладом. По суті, йдеться про гли�
боке компетентне освоєння педагогічної
прогностики, педагогічної футурології, яка
науково розкриває шляхи розвитку ук�
раїнської школи XXI століття в нерозрив�
ній єдності соціокультурної, інтелек�

На зламі століть закономірними є питан�
ня: яку роль відіграє школа в суспільному
прогресі? Яка її місія і роль у плеканні об�
разу Людського, самореалізації сутнісних
сил дитини? Як виховати людину�стратега і
творця свого життя, суб’єкта життєтворчос�
ті? Як освіта може допомогти у здійсненні
прав людини, оволодінні підростаючим по�
колінням демократичними цінностями і
нормами?

Ці та інші животрепетні проблеми є
предметом рефлексії, роздумів педагогів,
учнів, громадськості, політиків. Йдеться
про створення нової школи України ХХI
століття, що плекала б творчу особистість,
створила б умови для повноцінного фізич�
ного, інтелектуального, духовного розвитку
дитини, для примноження культури і ду�
ховності в усій різноманітності вітчизняних
і світових зразків. Це спонукає до подолан�
ня усталених стереотипів і підходів до по�
шуку нового комплексу ідей, створення ін�
телектуальної основи школи XXI століття
— школи самореалізації особистості, школи
життєтворчості, полікультурного вихован�
ня, у якій утверджується проективна, осо�
бистісно�зорієнтована педагогіка. Така пе�
дагогіка спрямована на випереджаюче, ці�
лісне, фундаментальне розв’язання основ�
них суперечностей, які виникають у станов�
ленні школи життєтворчості, де головним
пріоритетом і цінністю, суб’єктом культури
і життя є дитина. Вона забезпечуватиме ди�
намічний рух існуючих педагогічних систем
до якісно нового стану у змісті виховання і
навчання, організації й управлінні.

Важливо, на наш погляд, розвинути в но�
вих умовах принцип суб’єктивно�особистіс�
ної орієнтації педагогіки, наповнюючи її
зміст ідеями життя як найвищої цінності,
доброчинністю, технологією життєтворчос�
ті. Педагогіка нової школи України допома�
гає дитині стати носієм сучасної культури,
стати суб’єктом і стратегом життя, гідного
Людини. Особистість повинна вміти самос�
тійно будувати своє життя, визначаючи йо�
го стратегію згідно зі своїми уявленнями
про щастя, добро, любов.

Нова школа — це школа культури життє�
вого самовизначення. Навчитися жити —
значить виробити свою позицію в житті,
свій світогляд, гідне ставлення до себе, до
інших, поставити перед собою завдання і
діяти відповідно до нього...

Культуру життя особистості обумов�
люють як система основних потреб, мо�
ральних принципів, так і стратегія життєз�
дійснення, що спрямована на досягнення
повноти життя, його цілісності, освоєння
загальнолюдських цінностей. Культура
життя репрезентує ступінь усвідомлення й
оволодіння людиною своїм ставленням до
суспільства, природи, до себе, вияв самореа�

лізації сутнісних сил. Кульмінаційним (вуз�
ловим) моментом творчих пошуків особис�
тості є її життєвий вибір, тобто вирішення
кардинальних проблем власного життя. Но�
ва школа краще вчить, як дитині скласти
свою життєву програму (самопрограмуван�
ня), як пізнати себе (самопізнання), як
справедливо оцінювати себе (самооцінка);
як бачити світ таким, яким його бачать інші
(пізнання світу); як визначити життєве кре�
до, мету життя (цілерозуміння), як робити
самоаналіз (рефлексія); і, звичайно, як пла�
нувати, як організувати діяльність, щоб до�
сягнути поставленої мети.

Універсалії шкіл нового типу

Ще на початку ХХ століття наголошува�
лося: “головна визначальна риса нової шко�
ли полягає в тому, що вона ставить собі зав�
дання — не навчання, а виховання дітей,
тобто всебічний гармонійний розвиток усіх
їхніх сил і здібностей. Мета її — дати сус�
пільству фізично й духовно здорових і
сильних людей, хороших працівників, здат�
них мужньо переносити всі негаразди жит�
тя і насолоджуватися всіма його найвищи�
ми чистими радощами” [1, С. 3�4].

Місію нової школи України сьогодні реа�
лізують гімназії, ліцеї, колегіуми, колежі,
школи�комплекси, авторські школи, кращі
загальноосвітні середні школи, які перетво�
рились у справжні науково�дослідні центри
апробації нового змісту навчання, педагогіч�
них технологій, глибокого осмислення інно�
ваційних процесів, стимулювання ініціати�
ви учня, розвитку його можливостей, ство�
рення умов для формування особистості.
Вони визначили свої стратегічні, концеп�
туальні пріоритети, виробили оптимальні
моделі перспективного розвитку. У багатьох
школах нового типу України діють свої уні�
версалії — об’єктивно існуючі загальні поло�
ження — імперативи:

НОВА ШКОЛА НОВОЇ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

І.Г. Єрмаков

О.І. Кошель. Книга вчить, як на світі
жить. Живопис, гуаш.
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туальної, моральної та духовної домінант.
Реформа школи — це, власне, не реформа
методу, а реформа всього життя дитини,
розширення можливостей компетентного
вибору особистістю свого життєвого шляху.

Школа XXI століття

Підтвердженням цієї істини можуть слу�
гувати результати проведеного нами моні�
торингу “Школа XXI століття”, у якому
взяли участь близько тисячі випускників
середніх шкіл м.Києва...

Випускники шкіл Києва вболівають за
долю української школи, порушують важ�
ливі проблеми реформування освіти, вис�
ловлюють думки про школи XXI століття.
Розвиток школи — не самоціль. Будучи
надзвичайно важливим, він необхідний для
забезпечення кращих умов розкриття сут�
нісних сил дитини, досягнення якісних ре�
зультатів освітнього процесу. Зміни в
реальній життєдіяльності школи (про це
свідчить також моніторинг) будуть успіш�
нішими, якщо вони базуватимуться на ба�
ченні стрижневих проблем школи, на прог�
ресивних засадах сучасної філософії освіти.
Це змушує шкільний колектив зрозуміти
концепцію людини, учня, позицію педагога
в навчальному процесі. Для шкіл нового ти�
пу України характерним є зростаюче розу�
міння необхідності зміщення акцентів із
формування особистості на її вільний роз�
виток, створення комфортної, особистісно�
зорієнтованої системи виховання. “Освіта і
її орган — школа — великі сили, — підкрес�
лював П.Каптєрєв, — але потрібно пра�
вильно розуміти сутність і ставлення цих
великих сил до інших. Не школа і не освіта
є джерелом самовиховання і самоосвіти, а,
навпаки, самовиховання є основою школи.
Школа є нічим іншим, як застосуванням до
дітей засад самовиховання... Основа школи
і джерело її успіху й удосконалення є само�
розвиток людини, застосування до
шкільного навчання тих засад, якими здійс�
нюється самовиховання і самоосвіта” [2,
С.479�480]. Отже, рівень розвитку і само�
розвитку особистості є важливим крите�
рієм, коли оцінюються кінцеві результати
діяльності школи. І про навчання і вихован�
ня як явище культури можна говорити ли�
ше тоді, коли відбувається становлення
суб’єктивності.

Смисл і логіка діяльності нової школи

Смисл і логіка діяльності нової школи
полягає в осягненні одного із найважливі�
ших і найскладніших мистецтв — мистецтва
жити. “Його предметом є не та чи інша кон�
кретна діяльність, а вся життєдіяльність,
процес розвитку того, що закладено потен�
ційно. У мистецтві жити людина — і тво�
рець, і предмет свого мистецтва; вона —
скульптор, і мармур, лікар і пацієнт” [З,
С.25]. Педагогіка нової школи — це педаго�
гіка плекання людини як творця, зодчого
власного життя, суб’єкта соціальної твор�

зумового процесу і напружене емоційне
сприйняття, спрямоване на спроектовану
систему цінностей. Особливого значення в
освоєнні образу світу належить рефлексії,
яка дозволяє вихованцеві сформувати свої
думки, емоційний стан, свої дії і стосунки в
цілому, зробити себе предметом аналізу й
оцінки. Нова школа плекає Образ людини.
Людина будує і несе в собі не лише образ
світу, соціуму, але й образ іншої людини,
образ свого Я. Людина з’явилася у світ, що
має колосальний потенціал цивілізації, на�
бутий людством віками...

Нова школа відкриває перед дитиною
скарби не лише української, але й світової
культури, духовності. Вона допомагає під�
ростаючому поколінню оволодіти цінностя�
ми та ідеалами, на основі яких
розв’язуються життєві проблеми: Хто Я?
Для чого прийшов у цей світ? Яке маю міс�
це в ньому? Який сенс мого життя? На ос�
нові яких цінностей я повинен обирати
життєвий шлях, визначати мету своєї
діяльності? Головне — не здобуття різнома�
нітних знань, а їх смисл і мета. На наш пог�
ляд, духовність — це проблема знаходжен�
ня смислу. Шлях духовного освоєння — це
пошук істини добра, краси, тобто вищих
цінностей. У сфері духовного життя моло�
дою людиною здійснюється вибір ідеалів,
цінностей, цілепокладання не просто на ос�
нові засвоєння знань, але й осмислення сво�
го життєвого досвіду. У знаходженні смис�
лу знання і цінності особистісно пережи�
ваються.

Проблема духовності — це не лише виз�
начення вищого рівня освоєння людиною
свого світу, ставлення до нього — природи,
суспільства, до інших людей, до самого се�
бе, це проблема виходу молодої людини за
межу емпіричного буття, подолання себе
“вчорашнього” у процесі удосконалення,
“сходження” особистості на вершини своїх
ідеалів, цінностей. Тому, за влучним висло�
вом І.А.Сікорського, “справжній духовний
розвиток передбачає гармонійне зростання
й удосконалення основних сторін душі, тоб�
то розуму, почуття і волі, зі всіма деталями і
варіантами. Один розвиток розуму, зокрема
так звана гімнастика розуму, робить люди�
ну софістом...і водночас...не дає змогу бачи�
ти істину, не чути правди! Розуміння істи�
ни, проникнення в неї доступне лише осе�
редченому розуму...Тільки осередчений ро�
зум забезпечує людині можливість розумін�
ня того, що відбувається в ньому самому —
у його інтелектуальному і моральному роз�
витку” [6, С.8].

На наш погляд, школа XXI століття в
Україні — це, передусім, школа полі�
культурного виховання, школа самовизна�
чення й самореалізації особистості, де ство�
рені сприятливі умови для оволодіння усі�
ма без винятку базовою культурою, серце�
вину якої становлять духовні цінності ук�
раїнського народу й світової цивілізації.
Альфою і омегою оцінки діяльності май�
бутньої школи є рівень оволодіння кожним
випускником базовою культурою, а не ли�
ше певною інформацією.

чості. Важливого аксіологічного значення
для особистості набувають питання життє�
вого вибору, життєвої стратегії, сенсу жит�
тя, під кутом зору його суб’єктивних актив�
них творчих засад виступає як проблема
творчого життя особистості, її духовного
світу, світогляду, мети та сенсу життя. Су�
часна школа передусім має виконувати со�
ціальне замовлення особистості — навчити
жити в суспільстві з ринковою економікою,
уміти планувати стратегію власного життя,
орієнтуватись у системі найрізноманітні�
ших суперечливих і неоднозначних ціннос�
тей, визначити своє кредо, свій стиль. Ви�
датний педагог і хірург, попечитель Од�
еського і Київського навчальних округів
М.І.Пирогов ще в середині XIX століття
різко критикував тих діячів школи, які
звикли протиставляти життя школі, а шко�
лу — життю. На його думку, необхідно від�
новити пряме покликання школи — “бути
керівником життя на шляху до май�
бутнього” [4, С.67]. Визначний педагог
П.Блонський вважав, що школа — організа�
ція не лише навчання, але й усього життя
дитини. Школа має бути місцем життя ди�
тини, повинна створювати раціональну ор�
ганізацію її життя.

Ми повинні виховувати людину, здатну
творити своє власне життя, здатну до само�
визначення. Виховуватися — значить само�
визначатись, і виховання майбутнього твор�
ця нового людського життя є лише раціон�
альна організація самовиховання його [5, С.
4�8]. Ці слова є пророчими, соціально зна�
чущими для організаторів освіти, котрі виз�
начають пріоритети школи XXI століття.
Вони важливі для подолання спрощеного,
вульгарно�прагматичного розуміння окре�
мими керівниками покликання школи, яка
озброює вихованців лише знаннями, умін�
нями і навичками.

Нові підходи до осмислення освіти ба�
зуються на двох теоретичних засадах: філо�
софській герменевтиці і концепції глибин�
ної наступності між процесами в історії
культури. Із цих позицій освіта — це виник�
нення — народження — розвиток — станов�
лення — створення — організація — форму�
вання образу. Образу чого і кого? Переду�
сім образу світу й образу людини. Образ
об’єктивного світу необхідний для того,
щоб людина могла його цілісно сприйняти,
отримати через освіту своєрідну модель сві�
ту, яка схоплювала б його основні елементи,
логічні шляхи розвитку, найсуттєвіші зв’яз�
ки і взаємозалежності. Нова школа створює
учням сприятливі умови для розвитку їхніх
здібностей, збереження себе як особистості,
допомагає адаптуватися до змін у навко�
лишньому середовищі, розвиває інтерес і
готовність осмислювати проблеми, що ви�
никають; відкриває можливості для само�
реалізації сутнісних сил у творчій діяльнос�
ті. Школа прагне виховати в учня установ�
ку особистості на самоосвіту, самовихован�
ня, творчу діяльність, розвиває критичність
мислення, гуманне ставлення до людей і до
природи. У змісті освіти пріоритетну роль
кінцевого результату покликані зіграти сві�
тоглядні проблеми, методологія пізна�
вальної діяльності, структури творчого, ро�
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Ідеологія розвитку інноваційного мис�
лення передбачає глибоке оволодіння ке�
рівниками школи, учителями, студентами
суті педагогічної інноватики, інноваційних
механізмів розвитку освіти.

Інновації — це такі актуально значущі і
системні новоутворення, які виникають на
основі різноманітних ініціатив і нововве�
день, що стають перспективними для ево�
люції освіти і позитивно впливають на її
розвиток. Інноваційні механізми розвитку
освіти передбачають:

— створення творчої атмосфери в різних
освітніх закладах, культивування інтересу
до ініціатив та нововведень;

— ініціювання пошукових освітніх систем
і механізмів їх всебічної підтримки;

— інтеграцію перспективних нововведень
з продуктивних проектів у реально діючі
пошукові та експериментальні освітні сис�
теми;

— створення соціокультурних умов для
прийняття і дії різноманітних нововведень.

Продуктивним шляхом освоєння іннова�
ційної культури є глибоке вивчення керів�
никами гімназій, ліцеїв теорії і методології
педагогічної інноватики — науки про онов�
лення освіти, теорії інноваційних процесів,
учення про створення, сприйняття, оцінку,
освоєння і застосування педагогічних інно�
вацій у їхній органічній єдності. Й особливо
важливо глибоко вникнути в суть таких
напрямів педагогічної інноватики, як неоло�
гія, аксіологія, праксіологія, а також в типо�
логію нововведень. Зокрема, педагогічна
неологія розкриває природу тих чи інших
ідей, рівень їхньої новизни, поєднання тра�
дицій і новаторства. Це своєрідне генеало�
гічне дерево виникнення, продукування і
поширення нових ідей. Педагогічна аксіоло�
гія ілюструє значущість і цінність ідей і но�
вовведень, їхню роль у кардинальних чи
часткових перетвореннях навчально�вихов�
ного процесу.

Педагогічна праксіологія містить перс�
пективні шляхи і напрями впровадження
нововведень, реалізації конструктивних ід�
ей у діяльності різних типів навчальних
закладів. Педагогічна праксіологія озброює
механізмами та орієнтирами ефективного
управління інноваціями в гімназіях, ліцеях,
школах�комплексах, авторських школах.

В інноваціях потенційно закладені кар�
динальні зміни, і ці зміни можуть мати ра�
дикальний, комбінаційний і модифікацій�
ний характер. Тому інновації можуть визна�
чатись як радикальні нововведення — прин�
ципово, об’єктивно нові, в інноватиці їх на�
зивають базовими.

1) Нововведення важливо розглядати пе�
редусім із погляду його співвідношення до
тієї чи іншої частини навчально�виховного
процесу, до змісту освіти, методів, техноло�
гій, форм, прийомів організації навчально�
виховного процесу; управління школою.
Розрізняють нововведення і за масштабом
перетворень: часткові (локальні, одиничні),
не пов’язані між собою; модульні (комплекс
часткових, пов’язаних між собою); системні,
що охоплюють всю школу нововведення

Перехід від знаннєцентричної 
до культуродоцільної школи

Одна із центральних ідей нового
культурно�освітнього мислення — перехід
від знаннєцентричної до культуродоцільної
школи. При цьому новий образ культури
має, по�перше, проектуватися, по�друге, зас�
воюватися людиною рефлексивно як його
особистий життєвий проект. Отже, базова
культура — це цілісність, яка включає в себе
оптимальні якості, орієнтації особистості,
що дозволяють індивіду розвиватися в гар�
монії із духовною культурою. Особливої
уваги в школах України набувають питання
прийняття іншої культури. За М. Бахтіним,
культура лежить на кордонах. Це може оз�
начати, що в середині себе культура не усві�
домлюється, лише при взаємодії, діалозі
різних культур стають зрозумілими прин�
ципи й особливості кожної окремої культу�
ри, зокрема, діалог, розуміння іншої культу�
ри, а отже, і своєї української, — це активне
ставлення (не лише маніфестація!) своєї
культурної позиції і цінностей, але й
звільнення місця для іншої культурної по�
зиції. “Радіючи тому, — відзначала Софія
Русова, — що націоналізація освіти вже ста�
виться широко і відповідно до вимог кож�
ного народу, треба при цьому пам’ятати, що
націоналізація освіти, школи ніде не мусить
призводити до шовінізму, що це є найкра�
щий шлях для усвідомлення кожного наро�
ду і наближення його до розуміння життя
інших найближчих і далеких народів, до
щирого єднання з ними” [7, С.48�49].

Для визначення змісту, цінності сучасної
школи актуальними є застереження видат�
ного філософа Альберта Швейцера про те,
щоб національна ідея, зрештою, не підміни�
ла справжні ідеали культури і ще більше
стимулювала й ускладнювала стан без�
культур’я [8, С. 60�61].

До пріоритетних напрямків поглиблення
культуротворчої спрямованості діяльності
школи належить:

По�перше, розкриття проблем духовності
в контексті діалогу культур народів світу;
поглиблення діалогу західного і східного
типів культур світової цивілізації; висвіт�
лення її в навчальних курсах філософії, тео�
рії й історії світової культури та мистецтва
місця культури в контексті світової цивілі�
зації. Культура — це мова, яка об’єднує
людство. Важливо допомогти усвідомити,
що без освоєння світових духовних ціннос�
тей неможливе становлення інтелігента не�
залежної демократичної України.

По�друге, прищеплення шанобливого
ставлення до звичаїв, традицій усіх народів,
що проживають в Україні.

По�третє, формування в учнів різнобіч�
них духовних потреб та інтересів, створен�
ня умов для самореалізації в різних видах
творчої діяльності.

По�четверте, інтеграція шкіл України із
соціокультурними середовищами, творча
співдружність із закладами культури і мис�
тецтва у вирішенні складних проблем ста�
новлення духовності учня. Варто подбати
про те, щоб освоєння духовних цінностей

мало не пасивно�споглядальний, а активний
характер, перетворювалось у внутрішній
світ особистості.

Школа XXI століття в Україні стане
реальною, якщо кожен її вихованець опанує
етичний кодекс міжнаціонального спілку�
вання [9, С.106�107].

Школа XXI століття — це культурний
центр, що сприяє становленню духовності
учня шляхом освоєння культурних надбань
України, світової цивілізації. Надзвичайно
актуальними є сьогодні слова М.К.Реріха
про необхідність відкриття у школах шляху
до творчості, до великого мистецтва, роз�
витку інстинкту творчості із дитинства. На
цьому шляху можна захистити серце дити�
ни від гримас життя. Микола Костянтино�
вич мріяв про Всесвітній день культури,
про такий шкільний день, коли сказання
про кращі досягнення людства, замість зви�
чайних уроків, світлою вісткою зможуть за�
палити молоді серця [10, С.75]. І це не дру�
горядні побажання майстра, оскільки “кож�
не відвернення від прекрасного, від культу�
ри приносить руйнацію і розлад”.

Досвід кращих шкіл України, особливо
шкіл нового типу, переконує, що лише на
шляху поглиблення культуротворчого по�
тенціалу можна збагатити внутрішній ду�
ховний світ дитини.

Саксаганський ліцей, гуманітарний ліцей
національного університету ім. Тараса
Шевченка, Український колеж м.Києва —
це справжні експериментальні майданчики,
де відпрацьовуються нові культуротворчі
технології, що сприяють самореалізації осо�
бистості в різних сферах творчої діяльності.
Приміром, в Українському колежі м.Києва
становленню базової культури учня сприяє
реалізація цільових творчих програм “Я —
громадянин України”, “Я — киянин”, “Я —
колежанин”, “Я — людина”, “Я і культура”
та інших. Ідеї, закладені в цільові програми,
реалізуються в індивідуальних творчих
книжках учнів п’ятих�восьмих класів, що�
денниках, програмах самовиховання стар�
шокласників. У колежі учні прилучаються
до культури шляхом участі в реалізації
проектів “Духовна пам’ять України”, пошу�
кових іграх “Я і Україна” тощо.

Імідж школи нового типу

Визначення перспектив становлення й
розвитку нової школи України із позицій
плекання образу людини, її місця у світі бу�
де, на наш погляд, не завершеним, якщо ми
хоча б побіжно не зупинимося на питанні
інноваційного бачення школи, створення її
образу як складної управлінської проблеми.

Імідж школи нового типу значною мірою
залежить від інноваційного потенціалу нав�
чального закладу, рівня інноваційної
культури, яка не зводиться лише до суми
знань, а передбачає досягнення нової якості
навчально�виховного процесу, здійснення
кардинальних базових перетворень у змісті,
формах і методах навчання і виховання, в
управлінні школою, у переведенні його із
стану функціонування в режим розвитку.
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[11]. Зразком системних перетворень є
діяльність педагогічних колективів Ук�
раїнського колежу, школи�гімназії №59
м.Києва, Хортицького навчально�реабіліта�
ційного багатопрофільного центру м.Запо�
ріжжя, спрямована на досягнення нової як�
ості навчально�виховного процесу.

2) Важливою складовою інноваційної
культури школи є її потенціал — складне
утворення, яке охоплює сукупність умов і
ресурсів для успішного здійснення іннова�
ційних процесів та їх розвитку. Інновацій�
ний потенціал організації включає в себе:
інноваційний потенціал колективу, со�
ціальні, матеріальні, соціокультурні умови;
відповідність структури і змісту управління
змінам в його об’єкті. Загальна структура
інноваційного потенціалу особистості розг�
лядається через закономірності функціону�
вання мотиваційної, емоційно�вольової
сфери, пізнавальних процесів, індиві�
дуальних психологічних особливостей
суб’єкта діяльності. Підвищення інновацій�
ного потенціалу особистості може здійсню�
ватися шляхом перебудови індивідуальних
концепцій, предметом яких є вимоги до
особистісних ресурсів ефективного іннова�
тора. За типом інноваційного потенціалу
школи нововведення бувають радикальні,
або базові, модифікаційні удосконалення,
раціоналізація окремих напрямів нав�
чально�виховного процесу; комбінаційні —
нове конструювання, поєднання елементів
тощо.

Інноваційні процеси передбачають цикли
розвитку:

1) Становлення, для якого характерні ос�
мислення і переоцінка досвіду, пошук но�
вих ідей, нетрадиційне розуміння цінностей
освіти, створення проектів і моделей експе�
риментальних систем;

2) Активного формування, яке передба�
чає цілеспрямоване моделювання освітніх
процесів, прийняття і підтримку цінностей

школи нового типу культивується псевдо�
новаторство, косметичне переосмислення
навчально�виховного процесу, яке не тор�
кається глибинних, базових змін.

Інноваційним навчальним закладом
можна вважати гімназію, ліцей, звичайну
середню школу, в якій здійснюються гли�
бинні, системні перетворення, що охоп�
люють усі аспекти реформування нав�
чально�виховного процесу. Сьогодні надз�
вичайно важливо реалізувати в масштабі
України пошуковий проект “Інноваційні
школи України.” Таким чином, проблема
управління інноваційними процесами, фор�
мування інноваційної культури школи,
вчителя потребує подальшого наукового й
практичного вирішення. Потребує всебіч�
ного вивчення і специфіка інноваційних
процесів у різних типах навчальних закла�
дів, визначення критеріїв нововведень; сти�
мулювання інноваційних процесів. Ак�
туальним є питання технології проектуван�
ня особистісно�зорієнтованого навчання і
виховання, моделювання, прогнозування
розвитку навчального закладу, упровад�
ження програмно�цільового управління.

Педагогічне управління 
розвитком школи

Педагогічне управління розвитком шко�
ли реалізується на трьох рівнях — страте�
гічному, технологічному, особистісному.

На стратегічному рівні визначаються
концептуальні засади нової школи, її базові
та професійні цінності. Цінності, котрі є
фундаментом філософії конкретної школи,
основою для визначення її місії, загальних
напрямків. Стратегічний рівень у теоретич�
ному аспекті базується на філософських,
психологічних теоріях, ідеях, у яких просте�
жується зв’язок із особистістю учня, що є
мірилом цінності ідей і теорії. Динамічна
сукупність стратегічних ідей становить
своєрідну шкільну ідеологію. Перспектив�
ними ідеями, принципами розвитку школи
є: підхід до дитини як суб’єкта навчально�
виховного процесу; пріоритет творчої
діяльності над репродуктивною, пережи�
вання як обов’язковий компонент навчання
і виховання; принцип добровільності; право
учня обирати різні види творчої діяльності;
принцип організації освітнього середовища;
принцип діалогічності; орієнтація на зону
найближчого розвитку; принцип більшої
цінності запитань, ніж відповідей; не підго�
товка до життя, а саме життя (життєтвор�
чість); стимулювання рефлексії, філо�
софствування, пізнання самого себе, своєї
діяльності тощо. Обгрунтований вибір
школою найважливіших функцій діяльнос�
ті, масштабів і рівнів їх реалізації, конкрет�
них пріоритетів і виступає як вибір місії
школи. Важливість вибору місії важко пе�
реоцінити, скільки із ним пов’язаний і вибір
типу, вид, моделі навчального закладу. У
місії школа формує розуміння свого покли�
кання, специфіку напрямів своєї роботи.
Місія розкриває загальні цінності і погляди;
пов’язана із культурою школи; підтри�
мується всіма людьми, котрі відповідають

нового мислення, поширення нових
культурних середовищ освіти;

3) Трансформування, яке містить норма�
тивне забезпечення інноваційних форм
діяльності, системні зміни в освітньому
просторі, готовність педагогів брати участь у
реалізації нововведень [11].

Одним із важливих напрямів діяльності
гімназій та ліцеїв є формування інновацій�
ної культури педагогів шляхом проведення
методологічних курсів, як це практикується
в Українському колежі м.Києва, де були ви�
роблені основоположні програмні засади
діяльності інноваційного навчального зак�
ладу, а також визначена схема професійно�
го життя за такими параметрами: ціннісні
орієнтири колежу; створення інноваційного
середовища, становлення учня як суб’єкта
навчально�виховного процесу; засоби
діяльності, експертиза знань, навчально�ви�
ховний процес; місце батьків у колежі. Фор�
муванню готовності до інновацій, скажімо,
у Хортицькому навчально�реабілітаційно�
му багатопрофільному центрі сприяло про�
ведення серії тренінгів “Банк інноваційних
технологій”, у результаті було сформовано
банк нових педагогічних технологій, банк
проблем у стосунках, у педпроцесі, управ�
лінні, особистий банк пропозицій, створена
команда інноваторів. Досягнуто психоло�
гічних результатів: проведена реформація
особистих якостей і проблем; рівня профе�
сіоналізму; міжособистісних стосунків; пе�
дагоги оволоділи мистецтвом спілкування,
вирішення конфліктних ситуацій. А голов�
ним результатом стало вироблення комп�
лексної програми розвитку інноваційного
навчального закладу, зміст якої знайшов ві�
дображення у книзі “Школа життєтворчос�
ті особистості” [К., 1995].

Важливо, щоб у кожному навчальному
закладі був створений банк педагогічних ін�
новацій, готувалася карта інноваційних по�
шуків. Основними параметрами цієї карти
є: назва інновації, напрями пошуку; пробле�
ма, на розв’язання якої спрямоване новов�
ведення; мета інновації; наукова ідея, зміст
інновації, очікувані якісні результати, хто
розробляв, на якому етапі знаходиться но�
вовведення (етап усвідомлення проблем,
етап пошуку інновацій, етап створення,
впровадження, проведення експеримен�
тально�пошукової роботи, перешкоди,
проблеми, які належить розв’язати; чи про�
водилась експертиза. Останнім часом все
частіше вживається поняття “інноваційна
школа”, яке збагачує і розширює бачення
форм і методів діяльності шкіл нового типу.
“Ми поділяємо точку зору М.М.Поташни�
ка, який розуміє під інноваційними школа�
ми ті загальноосвітні заклади, що створені
на основі системних нововведень (у цілях,
змісті освіти, технологіях, організації нав�
чально�виховного процесу і, природно, на
основі нової системи управління. Досвід
діяльності майже 300 гімназій, ліцеїв, ба�
гатьох шкіл�комплексів, які діють в Україні,
дає можливість глибше усвідомити сутність
інноваційних процесів, місця і ролі іннова�
ційних навчальних закладів. Важливо роз�
межувати поняття “школа нового типу” та
“інноваційні школи”. Часто за вивіскою

Урок. З “Quentel”. Кельн, 1495 р.
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розроблені технології формування іміджу
різних типів навчальних закладів. Образ
гімназії, ліцею, авторської школи — це ба�
чення її сутності громадськістю, який син�
тезує в собі знання про цілі, спрямування
навчального закладу, уособлює ядро цін�
ностей, що сповідує педагогічний колектив,
учні, батьки.

Робота над образом школи в соціумі —
складна справа. Для створення ситуації, в
якій бажаний образ збігається із реальним,
навчальний заклад повинен систематично і
продумано здійснювати комунікації, урахо�
вуючи сподівання різних груп громадськос�
ті. Одним із перших кроків має бути чітке
усвідомлення всім колективом суті само�
бутності школи, вироблення спільного ба�
чення образу навчального закладу, його
ціннісних орієнтирів. Потім потрібно оці�
нити, чи збігається існуючий у соціумі об�
раз школи з ідеальниим уявленням педаго�
гічного колективу. На цьому етапі може бу�
ти корисним аналіз уявлень про школу різ�
них суспільних груп . Лише після такого
аналізу можна визначити завдання і прин�
ципи продуманої стратегії комунікацій.
Звичайно, управлінська структура сучасної
школи не передбачає “паблик рилейшнз”,
яка б серйозно вивчала громадську думку
про школу, пропонувала адміністрації певні
конструктивні кроки для зв’язків із різними
групами громадськості, а також підтримува�
ла творчі контакти із засобами масової ін�
формації, дбала про примноження образу
школи.

Служба “паблик рилейшнз” аналізувала
б позитивні та негативні тенденції гро�
мадської думки, виступала б ініціатором
розробки “Кодексу професійної поведінки”,
постійно оновлювала б форми і методи
конструктивної співпраці із громадськістю.
Ці важливі завдання не можна здійснити в
рамках лише психологічної служби, хоча її
можливості не слід недооцінювати. Саме
психологічна служба школи�гімназії №59
м. Києва виступала ініціатором розробки

за освіту; має певні наслідки для організації
і стилю навчання; спрямовує процес прий�
няття рішень і роботу в школі; форму�
люється таким чином, щоб можна було оці�
нити, чи була реалізована місія школи і
якою мірою [12, С. 47�55]. У місії є зовніш�
ня і внутрішня функції: зовнішня дає уяв�
лення, що собою являє школа (для батьків,
громадськості); внутрішня полягає у ство�
ренні рамок, у межах яких приймаються
важливі рішення. Ці рамки необхідні для
забезпечення єдності освітніх ідей.

Із практичного боку стратегічний рівень
спирається на сукупність технологій, що за�
безпечують реалізацію ідей бачення школи,
тобто на повноцінний технологічний рі�
вень. Зв’язок стратегії і технології не одноз�
начний і не прямолінійний. Стратегічне уп�
равління новою школою базується на тех�
нологіях особистісно зорієнтованого нав�
чання і виховання, на творчому викорис�
танні “паблик рилейшнз” — науки і мистец�
тва про зв’язок із громадськістю. Без “паб�
лик рилейшнз” неможливо науково створю�
вати позитивний образ школи, хоча він має
бути повноцінним, підтверджуватися зміс�
том діяльності конкретного навчального
закладу, реалізації своєї місії.

“Паблик рилейшнз”

Що ж таке “паблик рилейшнз”? Яке міс�
це він займає в управлінні сучасною шко�
лою? Це особливий напрям діяльності дер�
жавниих органів, корпорацій, політичних та
інших організацій, пов’язаний із формуван�
ням сприятливої громадської думки про се�
бе. “Паблик рилейшнз” — це функція уп�
равління, що підпорядкована налагоджен�
ню та постійній підтримці взаєморозумін�
ня, доброзичливості й взаємовигідних зв’яз�
ків між організацією і різноманітними гру�
пами громадськості, від яких залежить ус�
піх її функціонування.

Як функція управління “паблик ри�
лейшнз” включає: з’ясування приіоритет�
ниих для конкретної організації груп гро�
мадськості, прогнозування, аналіз та інтерп�
ретацію громадської думки, що може пози�
тивно чи негативно вплинути на плани ор�
ганізації, надання консультацій керівницт�
ву організації у прийнятті рішень, які мати�
муть соціальні наслідки; інтерпретацію по�
літики організації та інформування гро�
мадськості про її діяльність; управління
процесом подолання кризових ситуацій або
розв’язання конфліктів з метою збереження
позитивного іміджу організації; планування
програм формування сприятливої для орга�
нізації громадської думки.

Головна функція зв’язків із громадськіс�
тю — показати, яка мета і завдання школи,
домогтися їх визнання, розуміння й схва�
лення громадськістю. Зв’язки із гро�
мадськістю завжди передбачають комуніка�
цію і систематичне підтримання і поліпшен�
ня контактів із соціальними групами як у са�
мій школі, так і поза її межами. П.Брекел�
манс виділяє такі п’ять взаємообумовлених

принципів, на яких будуються зв’язки із
громадськістю:

1) Пристосувати організацію до розвитку
суспільства.

2) Дбати про прийняття політики школи
соціумом.

3) Формувати зміст обов’язків школи
щодо соціуму.

4) Підвищувати імідж школи в сус�
пільстві.

5) Сприяти встановленню комунікації
між школою і референтними соціальними
групами [13, С.101]. Школи підтримують
постійні стосунки із найрізноманітнішими
групами соціуму, організаціями, які із тієї
чи іншої причини зацікавлені у її діяльнос�
ті. Ці групи безпосередньо чи опосередкова�
но пов’язані зі школою численними лініями
комунікацій. Важливо, щоб педагогічний
колектив постійно вивчав громадську дум�
ку про зміст і методи діяльності гімназії чи
ліцею, вносив корективи до своїх програм.
Школа, яка реалізує системний підхід до
зв’язків із громадськістю, повинна:

1) знати про ситуацію в соціумі й умови,
необхідні для вироблення комунікативної
політики;

2) визначити пріоритетні групи гро�
мадськості, з якими навчальний заклад буде
співробітничати;

3) вияснити цілі і завдання комунікації;

4) визначити зміст інформації, яку школа
хоче передати;

5) вивчати ефективність реалізації прог�
рам, спільних проектів.

Для багатьох шкіл “паблик рилейшнз” —
це, передусім, вироблення привабливого об�
разу (іміджу). На жаль, у нас ще не сформо�
ваний новий напрям школознавства — пе�
дагогічна іміджологія, потреба в якій вели�
чезна. Поки що слабо з’ясовані психологічні
та педагогічні аспекти створення іміджу
навчального закладу, його структури, не

Урок. 1995
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проекту “Імідж школи”, який дав уже перші
результати. На наш погляд, важливо про�
довжити експеримент щодо створення по�
зитивного іміджу, збагативши його новими
підходами, ідеями. Назріла потреба створи�
ти у школі�гімназії Центр зв’язків із гро�
мадськістю , у рамках якого організувати
роботу творчих майстерень “Паблик ри�
лейшнз: теорія, цінності, технології”, “Пси�
хологічні аспекти іміджу школи”, “Мистец�
тво комунікації”, “Мистецтво реклами”, “Лі�
дер XXI століття”. Школа�гімназія визна�
чає пріоритетні напрями співробітництва із
науковою, творчою інтелігенцією, міжна�
родними інституціями шляхом здійснення
цільових програм “Партнерство в ім’я ут�
вердження демократичних цінностей, реалі�
зації прав дитини”, “Партнерство в ім’я ін�
телектуального розвитку дитини”, “Парт�
нерство в ім’я духовного становлення осо�
бистості”, “Партнерство в ім’я здоров’я ди�
тини”, “Партнерство в ім’я реалізації місії
нової школи”.

Однією із важливих наукових і практич�
них проблем є дослідження специфіки дис�
курсу у сфері “паблик рилейшнз”. Гол�
ландський дослідник Т. ван Дейк розглядає
дискурс як складне комунікативне явище,
що охоплює соціальний контекст, інформа�
цію про виробництво й сприйняття текстів.
Дискурс, на думку Г.Г.Почепцова, задає ті
семіотичні характеристики мовлення, які
допомагають формувати тексти [14]. Най�
частіше до “паблик рилейшнз” дискурсу від�
носять створення позитивного іміджу як ін�
ституцій, так і окремих людей. “Паблик ри�
лейшнз”�дискурс включає в себе організа�
цію прес�конференцій, виставок, презента�
цій, спрямованих на ознайомлення широкої
громадськості із творчими пошуками педа�
гогічного колективу, учнів шкіл нового ти�
пу. Для школи сфера інформаційних зв’яз�
ків поки що мало освоєна. У цьому випадку
потрібен професіоналізм, оволодіння мис�
тецтвом передбачення подій, механізмом
паблісіті, специфікою проведення презента�
цій, прес�конференцій, підготовки прес�ре�
лізів, прес�дайджестів, досьє�проблем, ін�
формаційних бюлетенів, опанування страте�
гії і тактики ділових переговорів тощо.

Важливо до створення атрибутів, симво�
ліки школи, гімназії, ліцею залучити графі�
ків, дизайнерів, художників, стилістів рек�
ламного тексту. Стратегічний і технологіч�
ний рівні у передових школах завжди забез�
печені рівнем особистісним завдяки керів�
никам школи, здатним спирймати і генеру�
вати нові ідеї, технології, адаптувати їх до
конкретних умов школи, надихати колек�
тив на їхню реалізацію, заохочувати виник�
нення у школі нового завдяки вчителям, уч�
ням, котрі дбають про позитивний імідж
навчального закладу, примноження його
традицій. Мова йде про своєрідний дух
школи, “дух корпорації”. Як зазначив
М.І.Пирогов, “корпоративний дух” сприяє
поширенню морального зв’язку між учнями
і навчальним закладом, коли основою кор�
порації служить благородне наукове зна�
чення, почуття честі і власної гідності [15,
С.251]. Адміністраціям шкіл важливо дбати
про плекання організаційного менталітету,

ше для того, щоб підтримувати в країні со�
ціальну єдність та порядок, а й для того,
щоб ця молодь могла утворити новий, кра�
щий, гуманний світ. Гаслом нової школи є
саморозвиток і соціальна служба — служба
родині, громаді, державі, нації, людству...
Треба розвинути в дитині самосвідомість,
саморозуміння, оцінку своїх власних сил,
свою вартість соціальну. Симпатія, муж�
ність, правдивість і працездатність, освітле�
ні і науковими знаннями, — оце той індиві�
дуальний тип, якого потребує сучасне де�
мократичне суспільство. Цей тип мусить
закластися в наших школах, такі люди да�
дуть красу і певність соціальному життю і
поширять індивідуальні можливості для
щастя не тільки окремих осіб, але й цілих
народних мас [19, С.166�168]. Тож прий�
маймо виклик XXI століття, спрямуймо по�
рухи нашої душі і серця в ім’я утвердження
культу Дитини! 
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відчуття належності до навчального закла�
ду. “Ми” — це ті, хто об’єднаний єдиною до�
лею, долею суб’єктів організаційної
діяльності, котрі несуть взаємну відпові�
дальність як за долю кожного, так і за долю
організації [16, С.332].

Суттєвими показниками культури шко�
ли є клімат, морально�психологічна атмос�
фера. Їх визначають колегіальні стосунки,
взаємодія між учнями, вчителями й адмі�
ністрацією, а також те, як влаштована шко�
ла, як поширюється інформація, яка пове�
дінка, звичаї, цінності, стандарти. Це “цін�
нісні вияви” шкільної культури. Культуру
слід вважати характеристикою або аспек�
том шкільної організації. Важливо підкрес�
лити і виняткову роль колегіального профе�
сіоналізму. Учитель діє як член команди;
він усвідомлює, що мета може бути досяг�
нута завдяки спільним зусиллям усіх, хто
працює в школі. Напрями розвитку школи
значною мірою визначаються потенціалом
організації. Для школи як цілісної системи
характерна здатність оцінювати зміни, до�
сягнення позитивних кінцевих результатів.
Це передбачає наявність у школі таких ха�
рактеристик і вмінь як на колективному,
так і на індивідуальному рівні. Які риси
визначають обличчя шкільної команди?
Лагервей і Воогт (1990) вважають, що це:
почуття спільності, бачення, мета, цінності і
норми, які поділяють члени команди; зрозу�
мілі правила; довір’я; атмосфера відкритос�
ті, доброзичлива комунікація; зацікавле�
ність у неформальних контактах; самооцін�
ка і почуття безпеки; почуття готовності і
причетності до змін; активне залучення всіх
до процесу змін; схильність до постійного
навчання, підвищення рівня компетентнос�
ті, професіоналізму. Уміння: колективно
планувати; колективно приймати рішення;
уявляти завдання та якісно їх диференцію�
вати; надавати адекватний зворотний зв’яз�
ок; використовувати адекватну техніку об�
міну думками; аналізувати і розв’язувати
проблеми; долати конфлікти; оцінювати се�
бе [17, С.116]. Органічне поєднання страте�
гічного, технологічного, особистісного рів�
нів управління спрямоване на досягнення
нової якості навчально�виховного процесу,
забезпечення цілісного динамічного розвит�
ку школи. Основне правило стратегії роз�
витку школи полягає в тому, щоб зміни ох�
оплювали всю школу. У кінцевому рахунку
цілісний розвиток школи має плекати твор�
чу особистість, людину, котра, за образним
висловом Софії Русової, “здатна до роботи,
таку людину, яка ніде, ні за яких обставин
не загине морально і фізично й проведе в
життя свою незалежну думку” [18, С. 35].

На порозі XXI століття людство розмір�
ковує над перспективами школи, її змістом,
місією, цінностями, які вона має утверджу�
вати в ім’я плекання образу людини, грома�
дянина, майбутнього образу Світу. Нова
школа повинна базуватися на нових підва�
линах, нових методах навчання, нових сто�
сунках. Місія школи спрямована на утверд�
ження демократичних засад, демократич�
них цінностей суспільства. “Якщо ми потре�
буємо демократії, — підкреслювала С.Русо�
ва, — то мусимо виховувати молодь, і не ли�
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ного осмислення й впровадження у свою практику
кращого світового педагогічного досвіду.

Організація навчально�виховної роботи у школі —
складний процес. Тому без своєрідного сценарію ро�
боти педагогічного колективу і кожного педагога ок�
ремо — педагогічної технології — тут не обійтися.
Можна використовувати технології вже розроблені і
апробовані багаторічною практикою, можна впро�
ваджувати свої. Таке попереднє проектування
діяльності є початковим етапом творчості вчителя.
Відразу слід зазначити, що розробка педагогічних
технологій є надзвичайно складним процесом. Тому
в ряді країн цим займаються численні спеціальні
науково�дослідні центри.

Як же в нашій області: чи працює оригінальна дум�
ка, чи ведеться сміливий пошук, спрямовані на впро�
вадження педагогічних технологій, що знайшли роз�
виток у світовому та вітчизняному освітньому прос�
торі?

Наведемо деякі приклади.
У м. Комсомольську працює школа М. Монтессорі,

де навчаються та виховуються діти від 2 до 7 років.
Елементи педагогіки М. Монтессорі використо�
вують дошкільні заклади №9, №37 у м. Полтаві. У
дитячому садку №10 м. Полтави відкрито дві групи,
які повністю працюють за методикою М. Монтессо�
рі. В інших дошкільних закладах педагоги її вив�
чають, що допомагає їм удосконалювати свою педа�
гогічну майстерність.

Методи, прийоми, ідеї С.Русової, видатного ук�
раїнського педагога початку ХХ століття, знайшли
впровадження в багатьох дошкільних закладах, а са�
ме: д/с №№12, 41, 58, 59 м.Полтави, №№24, 51
м.Кременчука, “Джерельце” м.Комсомольська, Бере�
зоворудського д/с Пирятинського р�ну, д/с №17
м.Лубен та ін.

Технологію Зайцева М.О. (навчання читання) ви�
користовують більшість дошкільних закладів Пол�
тавської області. Високі результати мають колекти�
ви д/с №25, №32, №37, №70 м. Полтави, дитячі сад�
ки м. Кременчука і м. Комсомольська.

У початковій школі запроваджується система роз�
вивального навчання. В області працює творча група
вчителів молодших класів на базі гімназії №33
м.Полтави. В цьому році при інституті післядиплом�
ної освіти педпрацівників працювали проблемні
курси “Система розвивального навчання”, де лекції
читала Захарова А.М. — генеральний директор неза�
лежного науково�методичного центру “Розвивальне
навчання”. У вісімнадцяти школах області педагоги
працюють за цією системою, найкраще — в школах
№3 і №6 м. Кременчука, в школі�комплексі №31,
гімназії №33, загальноосвітній школі №38 м. Полта�

З метою допомоги вчителю увійти у світ педагогіч�
них технологій “Постметодика” продовжує знайоми�
ти із довідником “Педагогічні технології”, який укла�
дається колективом Полтавського обласного інсти�
туту післядипломної освіти педагогічних працівни�
ків (Див: “ПМ” №10, 1996).

Вашій увазі пропонується план�проспект змісту
довідника, робота над яким ще триває. Зробити його
тематично повнішим допоможуть Ваші кореспон�
денції, шановні читачі.

Довідник вміщує як педагогічні здобутки минуло�
го, так і найбільш перспективні доробки педагогів
сучасності.

У довіднику подаються у стислому викладі прин�
ципи конкретних педагогічних технологій, які нале�
жать до різних педагогічних парадигм, відобра�
жається внесок видатних педагогів у вирішення
проблеми оптимізації освітнього процесу.

У первісному розумінні термін “педагогічні техно�
логії” був тотожний терміну “технічні засоби навчан�
ня”, хоча буквальне значення слова “технологія” —
систематичне вивчення мистецтва, ремесла. Сьогод�
ні педагогічна технологія розглядається значно шир�
ше — як “комплексний, інтегративний процес, який
включає людей, ідеї, засоби і способи організації
діяльності для аналізу проблем і планування, забез�
печення, оцінювання й управління розв’язуванням
проблем, які охоплюють усі аспекти засвоєння
знань” (Визначення Асоціації педагогічних комуні�
кацій і технологій США, 1979).

Укладачі не ставлять за мету однозначно оцінюва�
ти та детально викладати деякі спірні питання. До�
пускається й різне тлумачення поняття “педагогічна
технологія”, що останнім часом в Україні вжи�
вається досить широко і невизначено. Однак, дотри�
мується вимога, що cпецифіка педагогічної техноло�
гії полягає в цілеспрямованому усвідомленому
конструюванні і здійсненні такого навчального про�
цесу, який забезпечує досягнення поставлених ці�
лей.

Про принципи, методику формування статей до�
відника певне уявлення можуть дати опубліковані у
цьому номері статті.

Зміст, принципи, результати практичного впро�
вадження кожної з технологій, що увійдуть до збір�
ника, подаються з використанням найновіших мате�
ріалів науково�педагогічної літератури та періодич�
них видань. У кінці кожної статті читач знайде спи�
сок використаної літератури та спеціальних джерел,
які є основою для більш глибокого і грунтовного
опанування педагогічною технологією.

Укладачі довідника сподіваються, що його мате�
ріали спонукатимуть творчого педагога до самостій�

У довідник ввійшли. Чи ввійдемо в освітній простір області?

П.І. Матвієнко, Г.О. Сиротенко



ви, Селещинській загальноосвітній школі І�ІІІ сту�
пенів Машівського району.

Технології вироблення навичок оптимального чи�
тання Зайцева В.М., професора Федоренка І.Т. апро�
бовані вчителями�практиками країни, області. За
ними протягом 5 років працюють вчителі: Курик В.І.
(ліцей м. Комсомольська); Самойлік Г.М. (Новосан�
жарський навчально�виховний комплекс); Шильцо�
ва Л.М. (Хорольська з/о І�ІІІ ступенів №2); Ляпота
Л.О. (Карлівська гімназія №5); члени творчої групи
вчителів початкових класів Автозаводського р�ну 
м. Кременчука.

За технологією поелементного розв’язування задач
з фізики (В.М. Шейман) працюють Журавель О.Д.
(школа�ліцей №30 м. Полтави), Третяк А.М. (шко�
ла�гімназія №5 м.Карлівки), Михайленко С.А. (Са�
лівська загальноосвітня школа Кременчуцького ра�
йону), Єна Н.І. (СПТУ №17 м. Полтави).

Технологію поетапного викладання фізики — вик�
ладання навчального матеріалу окремими невелики�
ми змістовими дозами, що розрахована на учнів під�
вищеної педагогічної уваги (автор Палтишев М.М., —
викладач СПТУ №1 м. Одеси.), творчо використо�
вують вчителі України, нашої області, зокрема Глиня�
на Г.Я. ( Котовська загальноосвітня школа Кобе�
ляцького району), Чабан Л.Й. (Розсошинська за�
гальноосвітня школа Полтавського району), Бакулей
О.М. (Писарівська загальноосвітня школа Новосан�
жарського району), Петрова Т.П. (СПТУ №44 м.
Миргорода).

Технологія В.Ф. Шаталова використовується та�
кож учителями�фізиками області: Кулішовою Г.П.
(загальноосвітня школа №10, м. Кременчук), Степа�
ненком М.І. (Котелевська школа�гімназія №1),
Школьним В.Б. (Глобинська загальноосвітня школа
№5), Крячко Г.О. (Глобинська загальноосвітня шко�
ла №3) та ін.

У Полтавському міському національному ліцеї №1
система В.Ф. Шаталова покладена як наріжний ка�
мінь в основу організації навчання математики. За
цією ж системою працює вчитель математики Ча�
паївської загальноосвітньої школи I�III ступенів Чу�
тівського району Петренко Ю. В.

Як видно з плану�проспекту довідника, до нього
ввійшла інформація й про технології, які розроблені
чи розробляються на Полтавщині.

Лабораторія “Інтеграції змісту шкільної освіти” Ін�
ституту педагогіки АПН України (керівник — член�
кор. АПН України, д.п.н., професор, Ільченко В.Р.)
впроваджує розроблені нею технології інтегрованого
навчання. “Школа інтеграції” — це назва моделі осві�
ти, яка почала формуватись на базі авторської на�
ціональної школи №37 м. Полтави в 1990 році. Зараз
“школа інтеграції” має свій навчальний план, програ�
ми та посібники предметів природничо�наукового
циклу, які втілюються більше ніж в 42 школах об�
ласті та 26 — інших областей. Колектив науковців та
вчителів ставить за мету сформувати зміст освіти,
який би відповідав можливостям дитячої свідомості.

Учителька хімії школи №9 м. Кременчука Бакай
В.Б. працює за власною технологією. Її головні еле�
менти:

1. Розв’язування на уроках логічних задач і форму�
вання навчальних умінь і комунікативних здібнос�
тей.

2. Взаємозв’язок хімії з повсякденним життям, з
усною народною творчістю, використання поезії,
кольорових малюнків, цікавих таблиць, динамічних
моделей.

3. Розвиток в учнів прийомів навчальної праці:
спостереження, порівняння, аналіз, синтез.

У школах області творчо використовується педа�
гогічна технологія трудового навчання Волкова І.П.
В школі�ліцеї №30 м. Полтави під керівництвом
Максименко Л.М. з 1988 року діє госпрозрахункова
кравецька бригада. На базі майстерень з обробки ме�
талу цієї ж школи заслужений учитель України, учи�
тель трудового навчання Книш М.П. разом з дітьми
виготовляє продукцію на замовлення базових під�
приємств. У загальному обсязі майстерня виготов�
ляє до 50 тисяч деталей на місяць. У минулому році
учні в процесі трудової підготовки заробили 75 млн.
карбованців.

Комунарська методика Іванова І.П. впроваджуєть�
ся гуртківцями Центру дитячої та юнацької творчос�
ті м.Комсомольська, вихованцями педклубу “Рос�
ток”�2 Світлогірського Будинку дитячої творчості
Кобеляцького району, в загальноосвітніх школах
Лохвицького, Зіньківського, Машівського, Гло�
бинського, Лубенського, Гадяцького, Новосан�
жарського, Шишацького, Чутівського районів.

Управління навчально�виховним процесом з меха�
нізмом диференційованого навчання в загальноос�
вітній школі І�ІІІ ступенів №23 м. Кременчука — пе�
дагогічна технологія, мета якої — впровадження
функціональної моделі організації диференційова�
ного навчання учнів та забезпечення координації дій
адміністрації, педагогів, учнів в умовах даної школи.
Автор технології — Тристан В.М., директор школи.
Технологія розроблена і використовується з 1991 ро�
ку. Основна ідея: вдосконалення організації нав�
чально�виховного процесу в практично звичайних
умовах на основі рівневої диференціації. Механізм
організації диференційованого навчання забезпечує
можливість кожному учневі 5�11 класів засвоювати
навчальні дисципліни на рівні власної академічної
готовності (тобто рівня засвоєних знань). Досвід ро�
боти школи №23 м. Кременчука по організації уп�
равління навчально�виховним процесом використо�
вується в ряді шкіл області.

Звичайно, ці технології ще мають відкриті питан�
ня, на які повинні дати відповідь теорія і практика.

У заголовок статті ми винесли побажання, прихо�
ване в риторичному запитанні.І хоч вчительство
сьогодні втомилось і посилатись на його одвічний
ентузіазм вже ризиковано, ми все ж думаємо, що йо�
го ресурси ще не вичерпані і воно докладе всіх зу�
силь, щоб у полтавських школах застосовувалися
найкращі педагогічні технології світу. 
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— педагогічна технологія цілісного
виховання учня, що досягається пос�
тійним формуванням у нього мисли�
тельної діяльності та емоційно�вольо�
вої сфери. Вона передбачає єдність ін�
телекту, сили волі та емоцій. Головна
мета вальдорфської педагогіки — до�
сягнення справжньої духовної свободи
і створення передумов для такої свобо�
ди.

У 1919 р. у Штутгарті (Німеччина)
була відкрита школа для дітей і служ�
бовців цигаркової фабрики Вальдорф�
Асторія. Педагогічна концепція для
цієї школи була розроблена німецьким
філософом і вченим Рудольфом
Штайнером (1861�1925). Він займався
педагогічною діяльністю, викладав у
берлінській школі для робітників. Йо�
му було доручено і керівництво ново�
відкритою школою. Відтоді школи, які
працюють, поклавши в основу педаго�
гічного процесу концепцію Р. Штайне�
ра, мають назву вальдорфські.

Існуюча практика відбору таланови�
тих учнів та їх
ізольована під�
готовка відки�
дається вальдор�
фською шко�
лою. Із І�го по 8�
й клас оцінок та
іспитів немає. У
кінці навчально�
го року учитель�
керівник класу
складає де�
тальну характе�
ристику на кож�
ного учня, де
зазначається, як
встигає і розвивається учень.

Управління школою здійснюється
на основі принципу самоврядування,
що реалізується в діяльності колегії,
яка щотижня проводить свої засідан�
ня.

Вимогою для всіх учителів вальдор�
фських шкіл є інтенсивне підвищення
своєї кваліфікації.

Зміст освіти передбачає єдність
обов’язкових предметів із диференці�
йованою системою вибіркових та спе�
ціальних курсів.

Із І�го по 8�й клас курс навчання ве�
де один учитель — класний керівник.
У 8�му класі класному керівникові на�
лежить 50�55 % навчального часу. З 9�
го класу навчальні курси ведуть учите�
лі�предметники.

До педагогічного колективу входить
шкільний лікар, який у старших кла�
сах веде самостійний курс. Великого
значення надається праці і предметам
естетичного циклу. Найголовніша ус�
тановка цих предметів — сформувати
досконалість, вправність учня, що є га�
рантом виховання у нього впевненості,
віри у власні сили.

Від учителів, котрі працюють у валь�
дорфській школі, вимагається уміння
викладати свій предмет на високому
професійному рівні. Учитель повинен
бути всебічно розвиненою людиною,
уміти малювати, грати на якомусь му�
зичному інструменті. У кожній валь�
дорфській школі функціонують курси
підготовки вчителів, на яких поглиб�
лено вивчають педагогіку, психологію,
філософію.

Велика увага приділяється співро�
бітництву з батьками не лише на рівні
класу, організації батьківських вечо�
рів; батьки учнів бажані в школі як
учителі праці.

Порівняно з державними школами,
організація навчального процесу не
передбачає розкладу уроків. Тут за�
проваджено навчання за методом епох.
Сутність цього методу полягає в тому,
що викладання предмета ведеться про�
тягом трьох�чотирьох тижнів щоденно

з 7 год 45 хв до 9
год 40 хв. За цей
час належить
вивчити більшу
частину або й
увесь нав�
чальний мате�
ріал. За цим ме�
тодом вивчають�
ся у школі пред�
мети головного
циклу. На опа�
нування рідної
мови (літерату�
ри) і математи�
ки у старших
класах відведено

не чотири тижні, а вісім — дві епохи.
Як вважають прихильники концепції
вальдорфської школи, навчання за ме�
тодом епох досягає своєї мети за умо�
ви знаходження провідної, ключової
ідеї, завдяки якій у навчальному мате�
ріалі розкривається зв’язок частини і
цілого.

На думку дослідників, переваги
вальдорфських шкіл порівняно з ін�
шими полягають у тому, що вдалося
звільнити учнів від тиску оцінками;
немає другорічників, немає селекції за
обдарованістю, відсутні стресові си�
туації.

Відома у світі педагогічна школа
об’єднує приблизно 500 шкіл у Німеч�
чині, Скандинавії, Англії, США, Япо�
нії, Австралії, країнах Східної Євро�
пи.

Сиротенко Г.О.

ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА

Вільна вальдорфська школа в Штутгарті
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Наслідки творчості дітей: збірники
літературних творів (казок, оповідань),
складені самими дітьми задачі чи прог�
рами.

Головними положеннями педагогіки
Френе є: свобода самовияву, пізнання
через практичний досвід, організація
діяльності в умовах кожного колективу.

Френе виступив проти конкуренції
між учнями. Навчання побудоване на
співробітництві. Він відмовився від
оцінювання знань. Учень працює за ін�
дивідуальним планом рівня найближ�
чого розвитку, з урахуванням своїх
можливостей. Виконавши завдання,
засвоївши уміння, він виконує тест пе�
ревірки, переконуючись в успіхові зас�
воєних знань.

Вибір діяльності учнем дозволяє йо�
му самостійно планувати свою роботу
на день, тиждень, місяць, рік. Проте
тут немає анархії, бо, коли рішення
прийняте (учнем чи колективом), во�
но має доводитися до завершення. Про
це піклується вчитель, який допомагає
учневі оволодіти методом пізнання,
критичним ставленням до дійсності,
вчить його мислити.

Самостійність у виборі змушує учня
працювати із довідковою літературою,
словниками, атласами, дозволяючи ді�
тям відчути радість пізнання.

Френе критикував словесний метод
морального виховання. Твердити без
кінця прописні істини моралі навіть
певною мірою небезпечно, бо фор�
мальне засвоєння цих правил створює
ілюзію, що немає необхідності докла�
дати зусилля, щоб керуватися ними в
житті. Великого значення Френе нада�
вав учнівському самоврядуванню,
створенню шкільного кооперативу. Це
рада вчителів та учнів, яка вирішує всі
шкільні проблеми. Склад ради кожен
рік оновлюється. Його рішення прий�
маються голосуванням. Шкільне са�
моврядування готує дітей до самостій�
ного життя.

Система Френе передбачалася для
початкових шкіл. Зараз ставиться пи�
тання про поширення її принципів та
методів і на інші типи шкіл. 

Сиротенко Г. О.

— альтернатива сучасній традицій�
ній державній школі, в основі якої ідея
відомого французького педагога С.
Френе (1896 �1966) про те, що дитина
сама створює свою особистість. Роль
учителя полягає в тому, щоб створити
дитині умови для розвитку, допомогти
їй самореалізуватися.

Навчання повинно стимулювати
внутрішню емоційну і інтелектуальну
активність дітей, розвивати їхнє кри�
тичне та аналітичне мислення, вина�
хідливість.

Педагогіка Френе базується на тому,
що основою пізнання є матеріальний
світ, самостійна діяльність, а не вив�
чення правил і законів. Неможливо
пізнати дійсність, спираючись тільки
на знання законів. Необхідні власний
досвід і вміння надати йому певну
структуру. Навчатися — через дію й
експеримент відшукувати і відкривати
нове, встановлювати нетрадиційні
взаємозв’язки між самостійно відкри�
тими можливостями. Педагоги нама�
гаються якомога менше використову�
вати навчальні посібники, замість
них — типографія (у сучасній школі —
комп’ютери), куточок “умілі руки”, ку�
точок для гри, столярне місце тощо.

Френе створив у своїй школі типо�
графію. Він вважав, що робота над га�
зетою сприяє розвиткові уваги, зоро�
вої пам’яті, підвищенню грамотності.
Діти самі видають газету, пишуть різ�
номанітні тексти: казки, твори�фанта�
зії, описи, інформації про минулі події.

Великого значення за методикою на�
давалося листуванню дітей зі своїми
ровесниками або громадськими орга�
нізаціями, оскільки так розширювало�
ся коло їхніх інтересів, збагачувалося
спілкування.

Робота дітей як кореспондентів слу�
жить і джерелом додаткової мотивації
до пізнання. “Вільні тексти” цих газет
надалі відіграють роль навчальних по�
сібників.

Замість традиційних підручників
використовуються чималі картотеки,
серед яких є картотеки завдань, карто�
теки інформаційні і для контролю.
Спеціально дібрана для кожного учня
бібліотека дає можливість індивідуалі�
зувати навчання, виробити навички
самостійно працювати з підручником.

ПЕДАГОГІКА ФРЕНЕ (ТЕХНІКА ФРЕНЕ)

Селестен Френе
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Полтавський міський національний ліцей
№1 ім. І.П. Котляревського, заснований у
1992 році, є державним навчальним закладом,
де навчання — безкоштовне, а набір — кон�
курсний (із 1 по 15 червня кожного року).

Навчання у 8�х класах розпочинається з ін�
тенсивного вивчення української мови. Вико�
ристовуються два варіанти оригінального
курсу інтенсивного вивчення української мо�
ви, написані методистами ліцею Г.П. Ямбих
та І.М. Гринь [1;2]. Ці посібники видані в лі�
цеї, учні ними забезпечені повністю.

Мета курсу — навчити правильно говорити
українською мовою, за короткий час збагати�
ти активний словниковий запас учнів побу�
товою й науковою лексикою, а основне —
розширити понятійний апарат та збільшити
на базі цього інформацію, яку може за�
пам’ятати ліцеїст. Цьому слугують спеціаль�
но обладнані кабінети інтенсивного навчан�
ня, система кабельного навчального телеба�
чення (3 програми), студія телебачення, об�
ладнана монтажною комп’ютерною технікою
тощо. Методика інтенсивного вивчення ук�
раїнської мови — окрема велика тема, і, безу�
мовно, на сторінках журналу вона достатньо
не може бути висвітлена.

Другий етап навчання у 8 класах ліцею роз�
починається із жовтня. До інтенсивного вив�
чення української мови додається опанування
математики за системою В.Ф. Шаталова та за
посібником, розробленим викладачами�мето�
дистами ліцею І.Д. Доценко і К.В. Гордовою
[3]. Теоретичний матеріал із курсу математи�
ки поданий у посібнику згідно з програмами
1�8 класів. Така технологія дає можливість
поглибити знання учнів фізико�математич�
них класів та здійснити реабілітацію ліцеїстів
художнього профілю, більшість серед яких —
це діти з образним мисленням, а такі в тради�
ційній школі не є об’єктом належної уваги. У
них значно поліпшується пам’ять, змінюється
ставлення до мови, а особливо — до математи�
ки; вони можуть самостійно розв’язувати до�
сить складні задачі. При викладанні мате�
матики використовуються зарубіжні посібни�
ки, телебачення, музика тощо. Викладання
теоретичного матеріалу за системою В.Ф.
Шаталова добре розвиває монологічне мов�
лення, яке є логічним продовженням діалогіч�
ного в курсі інтенсивного вивчення ук�
раїнської мови. Отже, підготовлена база для
кращого засвоєння інших предметів.

Третій важливий етап для восьмикласників
розпочинається інтенсивним вивченням анг�
лійської мови з нульового рівня за методи�
кою болгарського вченого Г.Лозанова. За ко�
роткий час вони засвоюють майже 6000 лек�
сичних одиниць, що теж сприяє покращенню
пам’яті. Тобто протягом одного навчального
року відбувається досить значний розумовий
розвиток ліцеїстів.

Початок 9�го класу: інтенсивне вивчення
французької мови за методикою Г. Лозанова�
Г. Китайгородської, що дозволяє ефективно
опановувати незнайому мову за 1,5�2 місяці, а
з початку листопада вивчати ряд предметів
французькою мовою за підручниками, ство�
реними і надрукованими в ліцеї (на основі
посібників для французьких колежів та лі�

цеїв). Це такі предмети основного циклу, як
фізика, хімія, математика. Паралельно ці
предмети опановуються й українською мо�
вою. Вивчаючи предмети французькою мо�
вою, учні ознайомлюються з європейськими
теоретичними засадами у визначенні понять,
формулюванні законів, які у вітчизняних та
європейських шкільних курсах не завжди збі�
гаються. Це стосується, наприклад, поняття
ваги.

Викладання предметів іноземною мовою
дозволяє не тільки вдосконалювати мовлен�
ня ліцеїстів, але й формувати різні погляди
на одне й те ж явище. Слід зазначити, що ін�
тенсивне навчання дає хороші результати ли�
ше за умови всебічного використання всіх йо�
го складових частин. Як правило, після трьох
місяців інтенсивного вивчення предмета учні
займають призові місця на обласних олім�
піадах з іноземної мови, хоча раніше ніколи
мову не вивчали, а вже через рік стають при�
зерами всеукраїнських олімпіад.

У 10 класі триває інтенсивне вивчення анг�
лійської і, як правило, французької мов,
окремі предмети викладаються французькою
мовою, а деякі розпочинають вивчати анг�
лійською.

11 клас уже з вересня інтенсивно вивчає
німецьку мову, удосконалює французьку та
англійську за посібником, де є паралельний
переклад текстів, діалогів, завдань, пояснень
французькою мовою і немає жодного ук�
раїнського слова.

Кожен клас має свої профільні предмети,
спецкурси, курси за вибором. Ліцеїсти залу�
чені до наукової роботи під керівництвом
науковців — викладачів вищих навчальних
закладів Полтави. Ліцей орієнтується на
співпрацю з викладачами багатьох інститутів
Полтави, не обмежуючись зв’язками з яки�
мось одним із них.

Ліцей має свої особливості оцінювання
знань учнів. Система оцінювання — двадця�
тибальна. Мінімальна кількість балів — 0,
максимальна — 20. Усна відповідь не оці�
нюється. Це знімає проблему суб’єктивізму
та порівнювання учнів. Оцінки за письмові
відповіді не оголошуються, бо вони не повин�
ні бути засобом підвищення чи зниження
рейтингу ліцеїста.

Навчальний рік у ліцеї поділяється на два
півріччя. У кінці кожного півріччя учні скла�
дають заліки та письмові екзамени. Усі одер�
жані оцінки враховуються при підведенні
підсумків роботи ліцеїстів за півріччя. У та�
белі, який призначений лише для батьків,
виставляються не тільки оцінки, а й визна�
чається рейтинг учня у класі та ліцеї (з ура�
хуванням профілю через систему коефіцієн�
тів).

Цілком закономірно виникає питання, чи
зберігається державний компонент у нав�
чальних планах ліцею. Відповідь однозначна:
так, повністю!

Безумовно, багато елементів педагогічної
технології ліцею залишилися поза цією стат�
тею. Якщо читачі зацікавляться ними, розмо�
ву можна продовжити на сторінках журналу
“Постметодика”. 
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ВІТАЄМО
СОРОСІВСЬКИХ
УЧИТЕЛІВ

Діяльність Міжнародної
Соросівської Програми освіти в
галузі точних наук (ISSEP)
почалася в Україні в травні
1994 року. Мета програми —
сприяння рухові до відкритого
суспільства через підтримку
найвищих досягнень у галузі
точних наук як у середніх
школах, так і у вищих
навчальних закладах. Засобом
досягнення цієї мети
виступають в першу чергу
індивідуальні гранти, які на
конкурсних підставах
присуджуються найкращим
професорам, педагогам,
студентам, аспірантам.
За однією з найбільших
підпрограм ISSEP “Соросівські
Учителі” Міжнародне
правління Програми
затвердило пропозиції
Української ради ISSEP про
присудження Соросівських
грантів учителям України за
1994*1995 та 1995*1996
навчальні роки.
Учителі Полтавщини, які
здобули грант соросівського
учителя в 1994�1996 роках:

Блажків Мирон Теодорович
(Кобеляцький район,
с. Світлогірське, Світлогірська
загальноосвітня школа I*III
ступенів, вчитель біології)
Бургун Ольга Дмитрівна
(м. Кременчук, гімназія №6,
вчитель математики)
Донченко Ганна Іванівна
(м. Кременчук, гімназія №6,
вчитель фізики)
Копійка Катерина Петрівна
(м. Кременчук, загальноосвітня
I*III ступенів №26, вчитель
фізики)
Пасько Світлана Єгорівна
(м. Полтава, загальноосвітня
середня школа I*III ступенів
№14, вчитель математики)
Педан Василь Андрійович
(Кобеляцький район,
с. Світлогірське, Світлогірська
загальноосвітня школа I*III
ступенів, вчитель фізики)
Шнайдер Галина Іванівна
(м. Кременчук, ліцей №4,
вчитель хімії)
Полтавський обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних працівників широ
вітає кращих учителів шкіл
області з отриманням звання
“Соросівський учитель”. Для
самих педагогів цей титул став
цінним, на нашу думку, не
тільки отриманням грошової
премії. Найважливіше те, що
основним критерієм
визначення кращого вчителя
стали “оцінки” студентами
молодших курсів природничих
факультетів університетів
професійного рівня педагогів —
вихователів майбутніх
математиків, фізиків, хіміків,
біологів.

ружність, про яку тільки й може мріяти
педагог. Але лише театральними виста*
вами творчий пошук не обмежується.
Треба і читати, і шукати додатковий ма*
теріал, і вибирати музику, і виготовляти
декорації. До такого уроку добирається
цікава, інтригуюча назва, наприклад:
“Що наше життя — гра?” (морально*фі*
лософська проблематика повісті
О.С.Пушкіна “Пікова дама”); “Для чого
людині гроші?” (згубна влада грошей у
повісті Оноре де Бальзака “Гобсек”). На
цьому ж уроці під музику Шуберта
(симфонія №8) звучить монолог Ску*
пого лицаря з драми О.С.Пушкіна. Шу*
берт, Бальзак і Пушкін допомагають
вчителеві розкрити згубну владу гро*
шей над людською душею. До уроку
заздалегідь проводять репетиції різних
сценок. Учні*глядачі завжди з нетерпін*
ням чекають, коли підніметься “завіса”*
дошка, які “події” відбудуться на уроці,
чим обернеться “п’єса” — комедією, тра*
гедією чи драмою?

По*третє, будучи людиною незвичай*
них творчих здібностей, Світлана Дав*
летівна Стеценко орієнтує своїх учнів
на формування самостійних, творчих
умінь і навичок. Наведемо тільки деякі
з них: усна розповідь від особи літера*
турного героя, проблемний твір за вив*
ченим (“Ким є Гамлет: мудрим чи бо*
жевільним?” за трагедією Шекспіра
“Гамлет”, “Для чого людині навчатися”
після вивчення п’єси Фонвізіна “Не*
доук” і “Міщанин*шляхтич” Мольєра),
типологічне зіставлення літературних
персонажів, встановлення асоціацій
(музики й художнього тексту, історії та
тексту і т.д.)

Студенти, вчителі, слухачі курсів за*
чаровані спектаклями та уроками
С.Д.Стеценко, а її статті передають за*
коханість у свій предмет, захоплення і
пошук нових, ефективних методів ро*
боти, об’єднуючих мистецтво Слова,
Музики і Жесту.

Кафедра світової літератури Пол*
тавського педінституту ім.В.Г.Королен*
ка, методисти гуманітарного відділу
Полтавського обласного інституту піс*
лядипломної освіти педагогічних пра*
цівників тісно співробітничають з тала*
новитим педагогом, обравши саме СШ
№34 базовою школою. 

Р.О. Гелеверя, О.В. Орлова

У школі сьогодні побутує думка, що
найважча дисципліна — це зарубіжна
література. Вчителі*словесники опини*
лись у складній ситуації, коли і їм треба
заново перевчатися і шукати нові спо*
соби викладання цього предмета. І тут є
лише один вихід — гармонія: на уроці, у
житті, у спілкуванні з дітьми, творчість
розуму та душі. На творчій хвилі тільки
й можливі зараз нові оригінальні мето*
дики викладання зарубіжної літерату*
ри. Одна з них належить старшому вчи*
телю російської мови та світової літера*
тури Стеценко Світлані Давлетівні,
котру, безперечно, можна назвати вчи*
телем*творцем, тому що головний девіз
її роботи — розвивати дар творчості. На
чому ж базується нетрадиційна методи*
ка С.Д.Стеценко?

По*перше, головним у методиці вчи*
теля є утвердження ідеї про те, що як*
що художня література — це явище
мистецтва, то і викладати її потрібно
теж за законами його. Учні повинні от*
римувати від уроку літератури (як від
особливого виду мистецтва) емоційну,
пізнавальну та естетичну насолоду. 

Уроки С.Д.Стеценко — “поєднання
чарівних звуків, почуттів і дум”, а це
поєднання забезпечується перш за все
співробітництвом з учнями. 

По*друге, всю роботу Стеценко Світ*
лани Давлетівни можна визначити од*
ним майже всеоб’ємним словом —
театр. Учитель уже багато років керує
шкільним театром, де були поставлені
“Цигани” О.С.Пушкіна, “Сорочинський
ярмарок” М.В.Гоголя, “Клоп” В.В.Мая*
ковського, “Японські мініатюри” та інші
спектаклі, такі різні за своєю темати*
кою, змістом, формою, за конкретним
виховним завданням, але спільні за ос*
новною метою: пробуджувати щире за*
цікавлення мистецтвом, любов до ху*
дожнього слова, до читання, потяг до
культури, а головне — засобами літера*
тури й мистецтва виявляти творчі здіб*
ності й постійно розвивати творчу фан*
тазію, уяву школярів. Уся школа з не*
терпінням чекає чергової прем’єри, і
вже не одне покоління змінилося в ак*
торській трупі. Спектаклі, які постійно
впроваджуються в практику словесни*
ка, — це природне продовження уроку,
до якого завжди тривалий час готується
вчитель і режисер в одній особі. Світла*
на Давлетівна спілкується з учнями як
рівна з рівними, звідси виникає співд*
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УРОК + ТЕАТР

Із досвіду роботи старшого вчителя
російської мови та зарубіжної літератури 
школи №34 м. Полтави С.Д. Стеценко



Одним из перспективных направлений
развития гуманистического общества мо�
жет стать создание условий для самореа�
лизации каждого человека. В любом об�
ществе этим занимается огромное коли�
чество социальных институтов, кроме,
пожалуй, самой массовой системы обра�
зования подрастающего поколения. Ми�
ровая педагогическая система в настоя�
щее время испытывает кризисное состоя�
ние по ряду причин:

1. Отношения учителя и ученика скла�
дываются как руководство со стороны
учителя и подчинение со стороны учени�
ка. Управление учителем осуществляется
как функция власти, подчиняющей себе
личность силе традиций. Главная цен�
ность этих отношений: точная передача
информации культурных норм учителям
и точная репродукция ЗУН ученикам.

2. Задачи, решаемые в рамках учебного
процесса, практически не имеют для уче�
ника жизненного смысла, потому что яв�
ляются тренировочным упражнением с
заданным решением и результатом. Твор�
чество коллектива в процессе сводится к
минимуму. Учитель знает и ведет учени�
ков к “правильному” результату.

3. Классно�урочная система как основ�
ная форма образовательного процесса
приспособлена лишь к репродуктивному
методу обучения.

Несколько столетий складывалось соз�
нание, основанное на этих позициях; как
нам кажется, предметом инновационной
деятельности должна стать работа по
формированию нового педагогического
сознания массовых образовательных уч�
реждений.

В МГ №76 были разработаны принци�
пиальные подходы к изменению педаго�
гического сознания грядущего:

— нормализация отношений ученик —
учитель в сторону сотрудничества, взаи�
мопомощи равных перед будущим. Пози�
ция учителя меняется с предметодателя
на координатора образовательного про�
цесса, консультанта — участника творчес�
кого процесса;

— ведущим становится не информиро�
вание, а технологическое образование;

— на первый план выдвигается творчес�
кий компонент образования, который оп�
ределяет отбор и сохранение традиций;

— образовательная деятельность напол�
няется смыслом для ребенка и
принимается им, как достойное дело;

— и учитель и ученик одновременно
выступают в педагогической позиции по
отношению друг к другу.

Первым шагом в МГ №76 стала психо�
логизация процесса образования. Прове�
дение психолого�педагогической работы
позволило сформировать стрессоустой�
чивость у учителей и учеников, аккуму�
лировать собственные жизненные силы, а
главное, удалось изменить отношение
учителя и ученика в сторону сотрудни�
чества.

В МГ №76 создаются условия, где учи�
тель выступает координатором самос�
тоятельного образовательного процесса
учеников. В структуру гимназии входят
учебные кафедры. Здесь основным яв�
ляется сотрудничество учителя, ученика
и ученого. На кафедрах созданы педаго�
гические модели образования в разновоз�
растных группах. Педагог работает с са�
мыми”продвинутыми” учениками, а они,
в свою очередь, берут педагогическую от�
ветственность за новичков. Каждый уче�
ник имеет своего наставника, что ведет к
индивидуализации образования. Кроме
того, некоторые учащиеся опережают
учителей в разных областях знания: ин�
форматики, экономики, вопросах здоров�
ья. В ряде случаев ученики организуют
курсы повышения квалификации для
учителей. Так, недавно прошел семинар
для классных руководителей “Как
спроектировать работу классного руково�
дителя”. В гимназии созданы клубы, в ко�
торых взрослые и дети общаются на ур�
овне сотворчества.

Перспективным нам представляется и
совместное решение открытых творчес�
ких задач. Мы используем российские и
международные интеллектуальные и
творческие игры: “Шаг в будущее”, “Од�
иссея Разума” — и практические задачи
гимназии. Идет работа по переходу к тех�
нологическому образованию в условиях
урочной системы. Нам кажется, огром�
ный опыт внеклассной работы необходи�
мо трансформировать в урочную работу
и создать единое образовательное прост�
ранство.

В самом педагогическом коллективе
культивируется творческая работа, где ос�
новным является принцип дополнитель�
ности. В коллективном проектировании
проявляется демократический подход к
управлению, ведь каждый участник
проекта видит свой вклад в общее дело и
затем берет персональную ответствен�
ность за определенный участок работы. 

36

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ФОРМИРОВАНИЕ СОЗНАНИЯ УЧИТЕЛЯ
НООСФЕРНОЙ ЭПОХИ
(Из опыта работы муниципальной гимназии №76 г. Челябинска)

Л.И. Алферова

Мікельанджело. 
Мадона з немовлям.

1501�1504. Брюгге. Собор
Нотр Дам. Мармур



Представляємо 

соросівський

підручник 

Наш часопис не раз уміщав

матеріал про інтегрований

курс “Довкілля” для молод�

ших школярів (Постмето�

дика, 1995, №9; 1996, №11).

Нині маємо можливість 

ознайомити із підручником

для першого класу

“Довкілля�1”. Слід зазначи�

ти, що перш, ніж потрапи�

ти на шкільні парти,

підручник проходив апро�

бацію в школах та експер�

тизу науковців.

Широкому колу читачів

пропонуємо вибірку із

кількох сторінок

підручника, до якої увішли

вступ, деякі параграфи

перших трьох тем.

справедливо вбачають у навколишній при�

роді найважливіше джерело активізації мис�

лення і розвитку мовлення молодших шко�

лярів. На основі природничого матеріалу діти

вчаться будувати тексти різних типів (роз�

повіді, описи і міркування) та різного

стилістичного забарвлення — художні, нау�

ково�популярні, ділові. До мовленнєвого роз�

витку спонукають дітей рубрики підручника:

“Склади казку”, “Робота в групах”,

“Поміркуй” тощо.

Активізації діяльності дітей на уроці знач�

ною мірою сприяє діалогічна форма побудо�

ви багатьох текстів підручника, яку молодші

школярі завжди сприймають краще, ніж мо�

нологічну.

Текстова частина підручника своїм змістом

спрямовує на вироблення в дітей умінь бачи�

ти навколо себе красиве і потворне, захоп�

люватися красою природи, викликає бажан�

ня своїми діями примножити цю красу. Цій

меті підпорядкований також багатий

ілюстративний матеріал.

Значне місце посідають у підручнику уроки

серед природи, під час яких провідним мето�

дом навчання є безпосередні спостереження

дітей за природними явищами. У результаті

опрацювання дібраного авторами навчально�

го матеріалу учні збагатяться досвідом нашо�

го народу, одержать знання і практичні

вміння, пов’язані із збереженням і

зміцненням власного здоров’я, з дотриман�

ням правил дорожнього руху, з добрими ро�

динними взаєминами, зокрема зі старшими

членами сім’ї тощо.

Методичний апарат і зміст підручника побу�

довано так, що він сприймається дітьми як

персоніфікований образ “Довкілля”, який є

своєрідним продовженням дитячої особи�

стості. “Довкілля” — це зона найближчого

активного розвитку, з якої дитина піде у світ

науки, це своєрідна підвалина формування у

школярів наукової картини світу.

Автори беруть до уваги, що ХХІ століття —

це час систем і моделей. “Довкілля” і є

однією з таких моделей. Це сучасний

підручник, який дозволяє і педагогам, і шко�

лярам зазирнути в майбутнє. Він є досить

вдалим зразком побудови моделі, в якій у

доступній для 6�7 річних дітей формі

відображено об’єктивні взаємозв’язки, що

існують між людиною і Всесвітом. Kожна

істота, об’єкти неживої природи сприймають�

ся дітьми як активні і неповторні суб’єкти

взаємодії в навколишньому середовищі

(Див., наприклад, тему “Які бувають довкіл�

ля?”), що в кінцевому результаті сприяє фор�

муванню у школярів біоцентричного мислен�

ня... 

С.У. Гончаренко: “Довкілля�1” —
це філософія для дітей

“Довкілля�1” належить до підручників но�

вого покоління як за змістом, так і за метода�

ми навчання.

Зміст підручника включає наукові поняття,

які донедавна не фігурували в змісті освіти

молодшої школи. Насамперед, це поняття

Довкілля, яке виступає перед дітьми у ролі

казкової живої істоти, (що є доцільним у

підручнику для учнів такого віку), однак в той

же час несе зміст понять природничих дис�

циплін: географії (ландшафт), екології (еко�

система), біології (біогеоценоз). У Довкіллі

діти виявляють і аналізують об’єктивні

зв’язки між його частинами, знайомляться із

закономірностями збереження,

періодичності процесів у природі — точніше,

підводяться до відкриття їх.

Автори постійно спрямовують мислення

учнів на осмислення систем у Довкіллі і моде�

лювання розглядуваних систем.

“Довкілля�1” — це філософія для дітей.

Підручник вчить учнів ставити глибокі запи�

тання про виникнення довкілля, його незни�

щуваність, про будову й існування Сонячної

системи, Землі.

Питання існування світу, людини в ній вис�

вітлюються на доступному учням даного віку

рівні.

Вважаємо, що “Довкілля�1” закладає

фундамент для розуміння основних понять

природознавства в наступних класах.

М.С. Вашуленко: “Довкілля�1” — 
це зона найближчого активного
розвитку

Підручник “Довкілля�1” у вітчизняній нав�

чальній літературі є першою спробою ре�

алізації для початкової школи інтегрованого

курсу знань з предметів природничої та

суспільної галузей.

У побудові підручника автори виходять з

концептуального положення про те, що

“довкілля” є універсальною моделлю части�

ни навколишнього світу, яке властиве не

тільки людині, а й усім іншим об’єктам живої і

неживої природи.

Про інтегративний характер підручника

свідчить і те, що він зорієнтований на розви�

ток у молодших школярів різноманітних ро�

зумових дій — аналізу і синтезу, порівняння

(зіставлення і протиставлення), класифікації,

узагальнення.

Важливо підкреслити те, що велику увагу

автори приділяють розвитку мовленнєвих

умінь. Слідом за В.О. Сухомлинським, вони

ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

37

Ïîñòìåòîäèêà, ¹4(14), 1996

“ДОВKІЛЛЯ�1” — СПРОБА ВТІЛЕННЯ 
НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

Гуз K.Ж., Ільченко В.Р., 
Собакар С.І. Довкілля�1.
Пробний підручник для 
1 класу трирічної і 2 класу
чотирирічної школи. —
Полтава: “Постметодика”,
1996. — 44 с., іл. 
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ливостями суспільства, так і здібностями, інтересами
особистості. Або, як коротко визначає філософ, взає�
моперехід між “порядком і хаосом” у собі.

Саме особистісний і технологічний аспекти інтеди�
фії освіти і є предметом цієї статті.

І. ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ
УЧНЯ ЯК ПІДСТАВА ІНТЕГРАЦІЇ ТА ДИФЕРЕНЦІА�
ЦІЇ (ІНТЕДИФІЇ) ОСВІТИ: у контексті інтедифії пси�
хіки особистості “психоаналіз” Фрейда доповнюється
“психосинтезом” Ассаджолі. Своєрідну пульсацію ін�
тедифії структури особистості реалізує концепція
К.Домбровського і Т.С.Яценко, у якій онтогенез роз�
витку особистості становить: первинна інтеграція (у
немовляти), деструктивна або позитивна дезінтегра�
ція (наприклад, у підлітковому віці), вторинна інтег�
рація на вищому рівні розвитку. “Наближення до пси�
хічного здоров’я, — вважає К.Домбровський, � полягає
в проходженні індивідом позитивної дезінтеграції і
часткової вторинної інтеграції в напрямі глобальної
інтеграції” (Яценко), [1, с.5]. У цій концепції дезінтег�
раційні стани особистості описуються так: “розклеїв�
ся”, “втратив себе”, “не у формі”. Інтеграційні — нав�
паки: “зібрався”, “повірив у себе”, “мобілізувався” то�
що [там же, с.4].

У психології існують два підходи до розуміння осо�
бистості: “інтегративний” та “диференційований”. Ін�
тегративний, або цілісний (ідіографічний, описовий),
прагне дати інтуїтивне, цілісне, загальне уявлення
про особистість (Дільтей, Штерн, Бахтін та ін.). Ди�
ференційований (номотетичний, нормативний), нав�
паки, виявляє риси, якості, різні параметри особис�
тості і намагається жорстко виміряти їх (Лазурський,
Кеттелл, Платонов та ін.).

На наш погляд, обидва підходи не заперечують, а
доповнюють один одного і дозволяють говорити про
інтегративно�диференційний підхід до вивчення осо�
бистості. У цьому контексті нами запропонована бага�
товимірна структура особистості, яка може бути роз�
горнута між полюсами інтеграції та диференціації
особистості в такій послідовності: особистість — її ін�
варіанти — параметри інваріантів � показники інва�
ріантів тощо.

Спираючись на уявлення про особистість ук�
раїнських психологів І.А. Сікорського, Д.Ф.Ніколен�
ка, Г.С.Костюка [2], російських — Л.С. Виготського,
С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва, П.Я.Гальперіна,
А.В. Петровського, а також К.Левіна (Німеччина),
Л.Сева (Франція), Дж. Гілфорда (США) та ін., пропо�
нуємо таке визначення:

Сучасна українська педагогіка і школа переживають
своєрідний бум диференціації освіти. Учнів поді�
ляють за здібностями, зміст освіти репрезентують все
більшою кількістю дисциплін, методи класифікують
на групові й індивідуальні, навчально�виховні закла�
ди — на елітарні та звичайні тощо.

Це захоплення диференціацією вже має потужні ор�
ганізаційні наслідки: раннє профілювання дітей в гім�
назичних та ліцейних класах, професійна освіта уже
після дев’ятого класу, безпрецедентні пільги в отри�
манні вищої освіти переможцям шкільних олімпіад,
конкурсів Малої академії наук України (яких ніколи
не мали навіть “гармонійно розвинуті” випускники�
медалісти) тощо.

Але, як і всяка крайність, вузька диференціація мо�
же призвести до втрати учнями самокритики, падіння
творчого потенціалу дитини, культивування егоїзму
та себелюбства. Не випадково в таких країнах, як Анг�
лія, США, Франція, де диференціація освіти тради�
ційна, все більше говорять про забезпечення базового
стандарту навчання, а на рівні вищої професійної ос�
віти дбають про фундаментальну підготовку, на осно�
ві якої здійснюється подальша спеціалізація.

У цьому контексті цілком закономірним було відк�
риття в Інституті педагогіки АПН України (1994р.)
лабораторії інтеграції змісту шкільної освіти, яку на
базі Полтавського обласного інституту післядиплом�
ної освіти педагогічних працівників створила й очо�
лила член�кореспондент АПН, професор В.Р.Ільчен�
ко. І хоча в назві лабораторії відсутнє слово “диферен�
ціація”, її співробітники не забувають про діалектич�
ний зв’язок і взаємообумовленість процесів інтеграції
та диференціації в різних сферах: науці, економіці, ос�
віті. Нові експериментальні програми, розроблені в
лабораторії, рекомендують вивчати природничі дис�
ципліни в пульсуючій послідовності: інтеграція � ди�
ференціація — інтеграція. У I�VII класах опановуєть�
ся інтегрований курс “Довкілля”, у VIII�X класах він
диференціюється на географію, біологію, хімію, фізи�
ку, а в X�XI класах пропонується інтегрований курс
“Еволюція природничо�наукової картини світу”.

Таким чином, слід говорити про дві взаємодопов�
нюючі зустрічні тенденції в освіті: диференціацію й
інтеграцію. Назвемо це явище, скориставшись почат�
ком обох слів (“інте�” та “диф�”) і спільною кінцівкою
(“�ія”), “інтедифія”. Можна дати таке попереднє виз�
начення: інтедифія освіти — це пульсуючий взаємопе�
рехід між інтеграцією та диференціацією змісту осві�
ти, методів навчання і виховання, навчально�вихов�
них закладів, що обумовлюється як потребами й мож�

ІНТЕГРАЦІЯ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСВІТИ: 
ОСОБИСТІСНИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

В.Ф. Моргун
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Особистість — це людина, котра активно опановує і
свідомо перетворює природу, суспільство та власну
індивідуальність, котра має унікальне динамічне спів�
відношення просторово�часових орієнтацій,  потреб�
нісно�вольових переживань, змістовних спрямованос�
тей, рівнів опанування й форм реалізації діяльності.
Цим співвідношенням реалізується свобода самовиз�
начення особистості у її вчинках і ступінь відпові�
дальності за їхні (включаючи й підсвідомо не передба�
чені) наслідки перед природою, суспільством і своєю
совістю [3, с.33]. Див. також унаочнення цього визна�
чення [4, с.81].

На підставі запропонованої психологічної структу�
ри особистості та праць О.І. Бугайова, Д.І. Дейкуна
(1992) [5], С.У. Гончаренка (1994) [6], В.Р. Ільченко
(1994) [7,8] можна побудувати систему інтедифії осві�
ти (див.нижче схему 1).

Схема 1.
Схематичне зображення системи інтедифії освіти на

підставі багатовимірної концепції особистості, яка
вільно обирає темп, форму і рівень освіти згідно зі свої�

ми інтересами, здібностями і вимогами ситуації.

Таким чином, багатовимірна структура особистості
може бути підставою для системи інтедифії освіти в су�
часній школі. Саме вона покладена О.А. Писанським в
основу концепції авторської школи №37 м.Полтави, у
якій експериментально апробується й цикл природни�
чо�наукових дисциплін за концепцією, програмами й
підручниками В.Р.Ільченко у співавторстві з колегами.

Побудуємо для наочності на векторному різновиді
багатовимірної структури особистості модель учня,
яку реалізує освіта [9] (див.схему 2).

Схема 2.

Параметри особистості учня, які формує 
традиційна освіта (відмічені штриховкою) та
ідеальна система освіти (обведені пунктиром).

Умовні позначки:

— параметри особистості, які формує тра�
диційна освіта.

— параметри особистості, які має формува�
ти ідеальна система освіти.

Як бачимо на схемі 2, традиційна шкільна освіта ох�
оплює лише окремі моменти біографії людини (її не
хвилює ні дошкільний період, ні післяшкільна перс�
пектива випускника). Школа не дуже дбає про ра�
дість дитини і скочується до нормально�байдужо�не�
гативних емоцій більшості учнів щодо себе. Традицій�
на освіта зорієнтована на вивчення предметів, а не на
цілісне спілкування з дитиною, її саморозвиток. Па�
нуючий рівень оволодіння досвідом — це відтворення,
а не творчість. Домінуюча в школі форма реалізації
досвіду — мовленнєва, тоді як моторна, перцептивна і
розумова помітно відстають.

Обмежений і викривлений “бублик з діркою” на
схемі 2 — ось підсумкова картина формування осо�
бистості традиційною шкільною освітою. Звідси мож�
на зазначити наявність і перспектив інтеграції, і перс�
пектив диференціації сучасної освіти, якщо вона дійс�
но дбає (а не лише декларує) про розвиток особистос�
ті (у схемі 2 завдання ідеальної системи освіти окрес�
лені пунктиром).

На основі багатовимірної структури особистості
підкреслимо ще раз: можна побудувати цілісну систе�
му інтедифії, бо дуже часто ми зводимо її до окремих
пар. Наприклад, “всебічний розвиток (універсаль�
ність) — профілювання школяра” або “багаторівне�

²íòåãðàëüí³ 
õàðàêòåðèñòèêè 

îñâ³òè 

²íòåäèô³ÿ 
îñâ³òè 

Äèôåðåíö³àëüí³ 
ïàðàìåòðè îñâ³òè 

1. Ëàá³ëüí³ñòü çà òåìïîì 
(òåìïîâà) 

ïîâ³ëüíèé òåìï  
(1.1.)  
íîðìàëüíèé (1.2.)  
ïðèñêîðåíèé (1.3.) 

2. Ïðèâàáëè-
â³ñòü 

çà 
âðàæåííÿì 
(åìîö³éíà) 

íåãàòèâíå 
âðàæåííÿ (2.1.)  
àìá³âàëåíòíå (2.2.) 
ïîçèòèâíå (2.3.) 

3. Óí³âåðñàëü-
í³ñòü 

çà çì³ñòîì 
(ïðîô³ëüíà) 

íà ï³çíàííÿ 
ïðèðîäè (3.1.) 
ñóñï³ëüñòâà (3.2.) 
âëàñíî¿ ³íäèâ³-
äóàëüíîñò³ (3.3.) 

4. Ïîë³ìîäàëü-
í³ñòü 

çà ôîðìîþ 
(ôîðìîä³ÿ-
ëüí³ñíà) 

ìîòîðíà ôîðìà 
(ïðàêòè÷íà) (4.1.) 
ïåðöåïòèâíà   (òåõ-
íîëîã³÷íà) (4.2.) 
ðîçóìîâà 
(òåîðåòè÷íà) (4.3.) 

5. Áàãàòîð³âíå-
â³ñòü 

çà ð³âíåì 
(ð³âíåâà) 

³íñòðóêòèâíî-
âèêîíàâñüêèé 
ð³âåíü (ì³í³ìàëüíî-
áàçèñíèé) (5.1.) 
ðåïðîäóêòèâíî-
âèêîíàâñüêèé 
(çàãàëüíîêóëüòóð-
íèé) (5.2.) 
ïðîäóêòèâíî-
òâîð÷èé (ïîãëèáëå-
íèé) (5.3.) 
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ІІ. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ІНТЕДИФІЇ ОСВІТИ

Які ж організаційні заходи і методичні прийоми
(педтехнологія) можуть забезпечити систему інтеди�
фії в сучасній психолого�педагогічній науці і практиці
школи?

Якщо скористатися типологією регламентації нав�
чальних завдань, що наводяться в роботі І.Унт [15], то
можна зупинитися на засобах інтедифії таких зав�
дань: 1) які обираються вчителем і є обов’язковими;
2) які призначаються вчителем на альтернативній ос�
нові; 3) які пропонуються вчителем для добровільно�
го виконання 4) які виконує учень із власної ініціати�
ви (див.нижче схему 3).

Таким чином, засобами темпової інтедифії (зат�
римки, нормального темпу, акселерації) можуть стати
прийоми педагогіки співпраці у різновіковій групі уч�
нів, де основний час шкільної роботи витрачається на
взаємовизначення учнів у змінних парах (див. док�
ладніше: Дяченко [16]).

Дяченко пропонує узаконити перескакування учнів
з класу в клас завдяки таким принципам колективно�
го способу навчання: 1) завершеності, коли учень мо�
же навчити іншого учня того, що вивчив раніше; 2)
безперервності і невідкладності передачі знань, ін�

вість — однорівневість” (від зубріння до творчого по�
шуку розв’язання проблеми) тощо (див.також: Алек�
сюк) [10].

На схемі 1 автором запропонована система інтеди�
фії освіти, яка включає п’ять типів інтедифії: 1) тем�
пова, 2) емоційно�естетична, 3) профільна, 4) формо�
діяльнісна, 5) рівнева (див.також: Лебедик, Моргун)
[11]. У шкільній практиці всі типи інтедифії як систе�
ма не використовуються. Переважно домінує один,
два типи (найчастіше — це профільна інтедифія).
Школа інтеграції освіти крокує саме в напрямку за�
безпечення системи інтедифії: прискорюється темп
засвоєння учнями природничих дисциплін, покра�
щується їхнє ставлення до навчання й довкілля, крім
цього, опановується народний календар (спілкування,
культура), формується впевненість та самоповага, уч�
ні виходять на рівень творчого мислення і реалізують
взаємодію з довкіллям не лише у словесно�логічній,
але й у перцептивній та моторній формах (уроки се�
ред природи тощо).

Плідно працюють у напрямку інтеграції шкільної
освіти київські (В.А. Харитонов) [12], дніпропет�
ровські (Е.Л.Носенко) [13], тернопільські (А.В.Степа�
нюк, Т.В.Гладюк) [14] дослідники.

 Íàâ÷àëüíà ðîáîòà, ÿêà ïðèçíà÷åíà â÷èòåëåì  
(øê³ëüí³ ³ äîìàøí³ çàâäàííÿ) 

Íàâ÷àëüíà ðîáîòà 
ç âëàñíî¿ 

 Îáîâ’ÿçêîâà  
(ñòàíäàðò îñâ³òè) Àëüòåðíàòèâíà Äîáðîâ³ëüíà 

³í³ö³àòèâè ó÷íÿ 

1.Òåìïîâà (çàòðèì-
êà, íîðìà, àêñåëå-
ðàö³ÿ). 

Ïåäàãîã³êà ñï³âïðà-
ö³ â ð³çíîâ³êîâ³é 
ãðóï³ (çà Â.Ê. Äÿ-
÷åíêîì); ïðîãðàìî-
âàíå íàâ÷àííÿ; ñó-
ãåñòîïåä³ÿ. 

Ðîçãàëóæåí³ ïðî-
ãðàìè. 

Äîñë³äíèöüêèé (ïî-
øóêîâèé) ìåòîä. 

Ðåïåòèòîðñòâî, åê-
ñòåðíàò, äîìàøíÿ 
øêîëà. 

2. Åìîö³éíà: íåãà-
òèâíà, ïîçèòèâíà. 

Ñóãåñòîïåä³ÿ. Çà âèáîðîì ó÷íÿ. Çà ïðîïîçèö³ÿìè 
ó÷íÿ. 

“Õîá³”. 

3. Ïðîô³ëüíà (íà 
ïðèðîäó, ñóñï³ëü-
ñòâî, âëàñíó ³íäèâ³-
äóàëüí³ñòü). 

Ïåäàãîã³êà 
ñï³âïðàö³. 
Ñïåö³àëüí³ êëàñè, 
øêîëè; ïðîôîð³ºí-
òàö³éíà ñïðÿìîâà-
í³ñòü âèêëàäàííÿ. 

Äèñöèïë³íè çà àëü-
òåðíàòèâíèì âèáî-
ðîì. 

Äîäàòêîâ³ ôàêóëü-
òàòèâè. 

Äîäàòêîâ³ ñïåö-
øêîëè, ãóðòêè, 
ñåêö³¿, òîâàðèñòâà 
òîùî (óðàõîâóþòü-
ñÿ çà ìåòîäèêîþ 
ïðîôîð³ºíòàö³¿  
².Ï.Âîëêîâà). 

4. Ôîðìîä³ÿëüí³ñíà 
(ïðàêòèêà, òåõíî-
ëîã³ÿ, òåîð³ÿ). 

Ìåòîä ïðîåêò³â; ìå-
òîä åâðèñòè÷íî¿ 
áåñ³äè; ïîåòàïíå 
ôîðìóâàííÿ íîâèõ 
ä³é  ³  ïîíÿòü. 

Çàâäàííÿ ç àëüòåð-
íàòèâíîþ ôîðìîþ 
âèêîíàííÿ. 

Çàìîâëåííÿ äîäàò-
êîâèõ çàâäàíü ó 
ïåâí³é ôîðì³ (çðî-
áèòè, ñïëàíóâàòè, 
îñìèñëèòè). 

Ñàìîóäîñêîíàëåí-
íÿ ó ïåâí³é ôîðì³ 
ä³ÿëüíîñò³ (âðà-
õîâ. çà ìåòîäèêîþ 
².Ï.Âîëêîâà). 

5. Ð³âíåâà (ì³í³-
ìàëüíèé áàçèñ, çà-
ãàëüíîêóëüòóðíèé 
ð³âåíü, ïîãëèáëåíå 
âèâ÷åííÿ). 

Ïðîáëåìíå íàâ÷àí-
íÿ; ðîçâèâàþ÷å 
íàâ÷àííÿ; âàëü-
äîðôñüêà ïåäà-
ãîã³êà; ìåòîä 
ä³àëîãó êóëüòóð. 

Çàâäàííÿ ç àëüòåð-
íàòèâíîþ ñêëàä-
í³ñòþ. Ìåòîäèêà 
êîëåêòèâíèõ òâîð-
÷èõ ñïðàâ (çà 
².Ï.²âàíîâèì) 

Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ 
ïåâíîãî ð³âíÿ 
ñêëàäíîñò³. 

Ïîçàøê³ëüí³ ñïðî- 
áè ðîçâ’ÿçàííÿ çàâ-
äàíü ïåâíîãî ð³âíÿ 
ñêëàäíîñò³ (âðàõîâ. 
çà ìåòîäèêîþ 
².Ï.Âîëêîâà). 

Види навчальної
роботи 

Тип
інтедифії

Схематичне зображення системи засобів інтедифії діяльності учня 
в різних видах навчальної роботи

Схема 3.



ПЕДАГОГІЧНІ  ТЕХНОЛОГІЇ

44

формації; 3) всезагальної співпраці і товариської взає�
модопомоги; 4) розподілу праці або різноманіття тем і
завдань; 5) різновіковості і різнорівневості складу уч�
асників освітнього колективу; 6) навчання за здібнос�
тями або індивідуалізації навчання на колективній і
самостійній основі; 7) педагогізація діяльності кожно�
го учасника навчання; 8) інтернаціоналізація процесу
навчання (англійську мову краще вчити разом із анг�
ломовним партнером).

Заслуговує на увагу довільний темп просування уч�
ня, який лежить в основі програмованого навчання за
Скіннером (Річмонд, 1968).

Варто використати прийом інтенсивного занурення
в предмет, який сповідує сугеспопедія (Бухбіндер,
Китайгородська, 1988; Лозанов, 1973; Моргун, 1978).

Альтернативність завдань передбачена в розгалуже�
них програмах (за Краудером).

Добровільність може бути забезпечена впроваджен�
ням дослідницького (пошукового) методу навчання.

А власна ініціатива учня в лабільності темпу нав�
чання реалізується через вечірню, заочну, “домашню”
школи, репетиторство, екстернат.

Педагогічними засобами привабливості як емо�
ційної інтедифії навчання є стимуляція відповідних
почуттів (негативних, амбівалентних, позитивних).

Як стимулювати мотивацію “печалі”? Зменшення
заохочення — уже покарання. Відсутність заохочення
загострює ситуацію “природного покарання”, оскіль�
ки є наслідком провини. Не поспішайте приходити на
допомогу, якщо це не загрожує здоров’ю або життю
учня. Він мусить відчути всі негативні наслідки, перш
ніж відновиться довіра вихователя. Вища міра пока�
рання, до якої звертався й А.С. Макаренко, — відлу�
чення від колективу. Однак це не повинно означати
“залишити напризволяще”. Виключення з колективу
має супроводжуватися зацікавленим переведенням у
новий колектив, або колектив з потужнішим педаго�
гічним потенціалом, або особистісно більш значущий
для вихованця (згадаймо, наприклад, ще не забуті ви�
силання за кордон, які зараз замінені на спокійний
від’їзд із правом повернення).

“Головне — спокій!” Як досягти спокою в класі?
Звертайтеся до учнів рівним тихим голосом. Захоп�
люючий урок або заняття — краще заспокоююче. До�
торкніться м’яко до плеча того, хто особливо розба�
лувався, або, приклавши палець до губів, натякніть
жестом про мовчання. Поцікавтеся здоров’ям тих,
хто не піддається і вийшов з�під контролю. Спокійно
вислухайте й усуньте причини хвилювання (дайте
ручку, зошит, пересадіть ближче до дошки тощо). Як�
що зовнішніх підстав для хвилювання немає, а учень
не заспокоюється, то слід звернутися до лікаря�нев�
ропатолога або психіатра. Якщо не вгамовується
клас — переждіть, нехай “перебісяться”. Іноді, особ�
ливо весною, перерви занадто короткі. Уроки�екс�
курсії краще планувати саме на цей період. “Очі юна�

ків палають вогнем, але очі старців випромінюють
світло”, — писав П.Варлен. Зменшити самопожи�
раючий вогонь, не погасивши світла, — ось мудрість
мотивації спокою.

“Добре слово і кішці приємне”, або як стимулювати
мотивацію радості учня? Зніміть покарання, незадо�
вільні оцінки і навіть критику на початку навчання.
Якщо учень іще не здатен щось зробити, то навіщо йо�
го критикувати? Добре слово за найменший успіх, за
найменшу перемогу в змаганні із самим собою, за до�
помогу іншим, щоб радість перемоги була моральною.
Своєчасне заохочення і документальне його оформ�
лення за участь і успіхи у всіх видах діяльності учня
(свідоцтва, грамоти, подарунки, премії, нагороди то�
що). Особливо важлива в цій справі прилюдність,
гласність і своєчасність (щоб всі знали: “кому, за що і
скільки”). Г.Е.Лессінг стверджував: “Очікувати ра�
дість теж радісно” (див. докладніше: Моргун [17]).

Педагогічними засобами профільної інтедифії
(на природу, суспільство, власну індивідуальність) є,
передусім, спецкласи, спецшколи, а також профо�
рієнтаційна спрямованість викладання кожної дис�
ципліни. Крім того, необхідно запропонувати учням
альтернативні й додаткові факультативні курси (на
вибір). (Див.також: Моляко [18], Ільченко[7], Самод�
рин, Сирота [19]).

У вільний час учень може обрати додаткову спецш�
колу (музичну, спортивну, художню тощо), а також
гуртки, секції, товариства. Навчальна робота учня з
власної ініціативи легко може бути врахована вчите�
лем на основі методики вивчення бажаного і реаль�
ного бюджету часу учня (С.Я.Рубінштейн) [20] або
методики безтестової профорієнтації (І.П.Волков)
[21], який пропонує щомісячно фіксувати й оцінюва�
ти творчі досягнення учня за його власним вибором.

Педагогічними засобами формодіяльнісної ін�
тедифії (на практичну, технологічну та теоретичну
форми діяльності) виступають: метод проектів, метод
евристичної бесіди; поетапного формування нових
дій і понять, а також комплексні завдання з альтерна�
тивною формою виконання, самовдосконалення в
певній формі діяльності (яке теж враховується завдя�
ки методикам Рубінштейн та Волкова).

Педагогічними засобами рівневої інтедифії є та�
кі: проблемне навчання (Див: Матюшкін, 1972; Мах�
мутов, 1975); розвиваюче навчання (Блонський, 1979;
Виготський, 1991; Давидов, 1986; Тализіна, 1980 та
ін.); вальдорфська педагогіка (Штайнер, 1992); школа
діалогу культур (Біблер, 1992) тощо.

Л.Решетникова (1991), наприклад, так описує мето�
дичні прийоми вальдорфської педагогіки: 1) демокра�
тизм (немає директора школи — колегіальне керів�
ництво вчителів, батьків, старшокласників); 2) “педо�
центризм” і багатопрофільність учителя, який веде ді�
тей з усіх дисциплін з І до VIII класу; 3) безконкурс�
ний набір учнів (відмова від елітарності, сегрегації та
шкільних оцінок); 4) парна робота вчителя з дити�
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носельців унесена до табеля (як із навчання, так і з
виховання).

Розглядаючи методику “паралельної дії” А.С.Мака�
ренка з точки зору багатовимірної концепції особис�
тості, можна визначити п’ять основних принципів як
засобів інтедифії навчання учнів: 1) перспективних
ліній розвитку особистості і колективу; 2) мажору у
стилі і тоні життя; 3) збагачення середовища (умов
життя дитини) різними видами діяльності, які ство�
рюють основні “паралелі” виховної взаємодії вчителя
й учня (через працю, спілкування, гру, самодіяль�
ність); 4) демократичного самоврядування різновіко�
вого виховного колективу з опануванням усіх соціал�
ьних позицій і рівнів діяльності (підлеглий — учень,
партнер — виконавець, лідер — творець); 5) єдності
теоретичної і практичної підготовки до життя, або
“школи�господарства” з найперспективнішими вида�
ми і технологіями навчання і праці. Рухається в нап�
рямку реалізації цілісної системи інтедифії освіти і
полтавська “школа інтеграції” В.Р.Ільченко.

На закінчення нагадаємо іще раз слова О.Г.Ривіна,
який скаржився: “Людей навчають як отару”. Але су�
часна педагогіка, завдяки зусиллям Ушинського, Ри�
віна, Макаренка, Шацького, Сухомлинського, Ільчен�
ко, можна сподіватися, доведе, що людей треба навча�
ти як неповторних індивідуальностей.

Лише демократична школа�господарство озброєна
сучасними педтехнологіями, найкраще здатна реалі�
зувати ідеї інтеграції та диференціації освіти на підс�
таві вільного самовизначення учня як особистості. 

ною; 5) поділ вивчення кожної дисципліни на періо�
ди, які тривають 2�8 тижнів за умови відсутності до�
машніх завдань); 6) гетеаністичний метод пізнання
(світ через себе, себе через світ); 7) продуктивний ме�
тод викладання (немає підручників, діти пишуть їх
разом із учителем); 8) триєдиний ритм навчального
часу у шкільний день (початок: уроки — розвиток ін�
телекту; середина: естетичні заняття — розвиток по�
чуттів; кінець шкільного дня: праця — розвиток волі і
практичних навичок; 9) вільне релігійне виховання
(за вибором).

Для альтернативних і додаткових завдань може бу�
ти залучена методика колективних творчих справ (за
І.П.Івановим, 1989).

Позашкільна активність учня і її рівень може бути
зафіксована і врахована за допомогою методик Рубін�
штейна та Волкова.

Як бачимо, необхідні засоби для забезпечення сис�
теми інтедифії навчання учнів існують, а чи існує та�
кий тип школи, де б вони могли бути реалізовані в
повному обсязі?

На жаль, мабуть, ні. Але певною мірою набли�
жаються до такого типу шкіл “трудова школа — дос�
лідна станція” Шацького (1989), “школа�госпо�
дарство” Макаренка, “школа радості” Сухом�
линського, “школа�комплекс” Щетініна (1986), “шко�
ла�толока” Захаренка (1979) тощо (див.також: Мор�
гун,1984,1990,1992,1996; Устименко, 1993).

В О.А.Захаренка взагалі, нагадаємо, самооцінці уч�
ня надано такого високого статусу, що вона разом з
оцінкою вчителя, класного колективу, батьків та од�
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ТОKИО, 8 октября. (Kорр. ИТАР�ТАСС Анатолий
Kраснов). Приз в 2 млн иен (около 18 тыс долларов) полу�
чил 13�летний школьник с северного японского острова
Хоккайдо Масатомо Ватанабэ за победу в конкурсе на луч�
ший дизайн окраски авиалайнеров компании “Джапан эйр
систем”. “Я бесконечно счастлив, но до сих пор не могу по�
верить, что на самом деле лучшей признана моя работа”, —
заявил юный художник журналистам.

Принадлежащие “Джапан эйр систем” новенькие “Боин�
ги�777”, которые выйдут на внутренние и международные
линии в апреле следующего года, будут окрашены во все
цвета радуги. Радужная полоса будет как бы обвивать кор�
пус самолета.

НЬЮ�ЙОРK, 27 августа.
(Kорр. ИТАР�ТАСС). Чуть ли не
сексуальным маньяком объявили
шестилетнего американского
мальчика Джонатана Прэвита из
города Лексингтона (штат Север�
ная Kаролина) за то, что он поце�
ловал в щечку свою однокласс�
ницу. Администрация школы
расценила такое поведение, как
“непристойное” и лишила несча�
стного ребенка общения с одно�
классниками, посадив его в изо�
лированную от других комнату.

В итоге маленький Джона�
тан — симпатичный светловоло�
сый парнишка с густыми ресни�
цами — в наказание за проявле�
ние самого светлого чувства пропус�
тил рисование, игры с друзьями и,
самое главное, вечеринку “с мороже�
ным”, устроенную детям в награду
за хорошую посещаемость. В свое
оправдание он сказал, что девочка
сама его попросила ее поцеловать, и
что таким образом он выразил ей
свои дружеские чувства, в ответ на
что она тоже поцеловала его.

Взрослые же узрели в невинном
поцелуе сексуальное домогательст�
во. По словам представительницы
местных властей Джейн Мартин,
этот поступок выходит за рамки
школьных правил, с которыми зна�
комят каждого первоклассника. В
связи с чем Джэки Прэвит, мама
Джонатана заявила: “Я еще могу по�
нять, когда о недопустимости сексу�
альных домогательств говорят пра�
вила поведения для старшеклассни�
ков. А малышей, не имеющих поня�
тия о сексуальности, предупреждать
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об этом просто глупо.” Kроме того,
ни сама девочка, ни ее родители не
жаловались на проявленную Джона�
таном нежность.

Теперь мальчик стал объектом все�
общего внимания. Его показывают
по телевизору и приглашают на ра�
дио, берут интервью. В одной из бе�
сед с журналистами он, кстати, так
ответил на вопрос, зачем люди целу�
ются: “Затем, что они друзья и любят
друг друга”.

Телефон семьи Прэвитов сейчас
буквально разрывается от звонков
со всего мира, от Ирландии до Авст�
ралии. Обеспокоенный тем, что ре�
бенка лишили мороженого, некий

мужчина из Флориды послал родите�
лям Джонатана 100 долларов на покуп�
ку лакомства. “Еще один парень решил
отправить нам целых 6 галлонов (более
двадцати килограммов — прим. ИТАР�
ТАСС) мороженого. Мы даже не знаем,
где его хранить”, — сказал отец мальчи�
ка. Kроме того, родители одноклассни�
ков Джонатана постоянно звонят и
предлагают свою помощь.

Но больше всего родители мальчика
ждут звонка от руководителя отдела го�
родского образования Джеймса Сайме�
она, который заявил представителям
местной прессы, что “в данном случае
речь идет лишь о том, что прилично, а
что нет”.

“Но ведь Джонатан не понимает, по�
чему его наказали, — говорит Джэки
Прэвит, — он только знает, что если
снова поцелует девочку, его ждут
большие неприятности, ведь до этого
его никогда не вызывали в кабинет ди�
ректора.” 

Дотошные японцы подсчитали, что в конкурсе, устроен�
ном компанией, участвовало в общей сложности 10364 че�
ловека из 42 стран. Такая массовость и широта охвата объ�
ясняются тем, что “Джапан эйр систем” разослала его усло�
вия через “Интернет”. Этой же глобальной компьютерной
сетью фирма пользовалась и при предварительном отборе
эскизов.

В компьютерный адрес авиакомпании поступила масса
рисунков детей, которые пожелали, чтобы японские само�
леты раскрасили по их разумению. В знак благодарности
ребятам из разных стран за активное участие “Джапан эйр
систем” перечислила на счет Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ) 2 млн иен, сообщил представителям средств
массовой информации президент фирмы Хироми Фунаби�
ки. 

ВЧИТЕЛЬКА.
Малюнок юного художника 

Максима Мазура
з Решетилівки, народився 25.III.90.

ШЕСТИЛЕТНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ШКОЛЬНИК 
НАКАЗАН ЗА ПОЦЕЛУЙ

ПРИЗ В 2 МИЛЛИОНА ИЕН (около 18 тыс долларов)
получил 13#летний школьник с северного японского острова Хоккайдо

Перший поцілунок.
Фото А. Кирилишина
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На виконання Закону України “Про освіту”, держав�
ної національної програми “Освіта” (Україна XXI
століття) у Полтавській області розроблена і успішно
здійснюється обласна Kомплексна програма “Націо�
нальне виховання: регіональний аспект” на період до
2000 року.

Значна робота в області згідно програми проводиться з
науково�методичного забезпечення національного вихо�
вання. Полтавським обласним інститутом післядип�
ломної освіти педагогічних працівників організовано
дослідницьку роботу в 60 школах області, підготовлено
ряд регіональних варіативних програм курсів за вибором
з трудового навчання, фізичного виховання, валеології,
природознавства. В області функціонує гнучка система
підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних
працівників з питань національного виховання, впоряд�
ковано зміст і форми методичної роботи в навчально�ви�
ховних закладах.

Члени ради — ректори обласних інститутів післядип�
ломної освіти (удосконалення вчителів) з усієї України
— ознайомилися з системою роботи міського
національного ліцею №1 та національної загально�
освітньої школи I�III ступенів №11 м. Полтави з питань
національного виховання школярів, роботою інших пе�
дагогічних колективів області по вивченню та викори�
станню краєзнавчого матеріалу в процесі трудового
навчання як складової національного виховання, робо�
тою Великобагачанського, Решетилівського та Пол�
тавського районних методичних кабінетів і відділів
освіти.

Республіканська координаційна науково�методична
рада з проблем післядипломної освіти педагогічних і
керівних кадрів схвалила досвід роботи управління

освіти Полтавської обласної дер�
жадміністрації, Полтавського облас�
ного інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників, ла�
бораторії інтеграції змісту шкільної
освіти Інституту педагогіки АПН
України з науково�методичного за�
безпечення регіонального аспекту
національного виховання і рекомен�
дувала органам державного
управління освітою, закладам після�
дипломної освіти, методичним уста�
новам і навчальним закладам творчо
використати і розвивати ідеї пол�
тавського досвіду. 

21�23 жовтня 1996 року у Полтаві відбулося чергове
засідання Республіканської координаційної науково�
методичної ради з проблем післядипломної освіти пе�
дагогічних і керівних кадрів освіти України, на якому
було розглянуто питання “Про діяльність державних
органів управління освітою і методичної служби Пол�
тавської області з проблем науково�методичного забез�
печення регіонального аспекту національного вихован�
ня”.

На засіданні виступили з доповіддями:

“Національна освіта та соціально�економічний розви�
ток Полтавщини” — заступник голови Полтавської об�
ласної держадміністрації П.Г.Шемет;

“Особливості формування та виконання обласної про�
грами “Національне виховання: регіональний аспект” —
заступник начальника управління освіти Полтавської об�
ласної держадміністрації І.А. Воліченко;

“Методичне забезпечення виконання обласної про�
грами “Національне виховання: регіональний аспект” —
директор Полтавського обласного інституту післядип�
ломної освіти педагогічних працівників, доц. П.І.
Матвієнко;

“Національне виховання в процесі інтеграції змісту
шкільної освіти” — завідуюча лабораторією інтеграціїї
змісту шкільної освіти Інституту педагогіки АПН Ук�
раїни, член�кор. АПН України, проф. 
В.Р. Ільченко.

Kерував роботою ради її Голова, ректор Українського
інстутуту підвищення кваліфікації керівних кадрів
освіти, проф. М.І. Дробноход. У роботі ради взяли
участь начальник управління освіти Полтавської об�
ласної держадміністрації І.В. Охріменко, ректор Пол�
тавського педагогічного інституту, член�кор. АПН Ук�
раїни, проф. В.О. Пащенко.

Засідання у Полтаві Республіканської координаційної 
науково�методичної ради з проблем післядипломної освіти 
педагогічних і керівних кадрів освіти України

Зліва направо: Б.В. Гадзецький, П.Г. Шемет, М.І. Дробноход,
П.І. Матвієнко, І.А. Воліченко, А.І. Бардаченко



3. Яким має бути співвідношення
суспільства та його провідних інс�
титуцій і держави у формуванні та
реалізації сучасної освітньої полі�
тики в Україні?

4. Які форми діалогу найефек�
тивніше сприятимуть успішним пе�
ретворенням у галузі освіти Ук�
раїни? Яким чином?

5. Якою Ви бачите освіту України
через 5 років? Що треба для цього
зробити?

Учасники не мали на меті досягнення
повної згоди з усіх тем і створення
якоїсь узгодженої резолюції, не всі за�
пропоновані питання знайшли належне
висвітлення.

На перше засідання 26 липня 1996
року було запрошено більше 30 керів�
ників Верховної Ради, адміністрації
Президента, уряду, недержавних нав�
чальних закладів і громадських об’єд�
нань, а також вчителів, експертів з пи�
тань освіти, представників засобів ма�
сової інформації. Учасникам було за�
пропоновано обговорити наступні пи�
тання:

1. Чи відповідає сучасний стан
освіти потребам українського сус�
пільства? Чи сприяє новий Закон
України “Про освіту” трансфор�
маційним процесам в українському
суспільстві?

2. Якими є найнагальніші проблеми
освіти в Україні, їх рейтинг?
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МІЖНАРОДНИЙ ФОНД “ВІДРОДЖЕННЯ”

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО КРУГЛОГО СТОЛУ 

“СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА: ДІАЛОГ ДЛЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ”

Розширюючи свою допомогу у збереженні досягнень освітньої системи України і
бажаючи активізувати її перебудову для успішного виконання нових завдань у роз�
будові та зміцненні як демократичної і правової європейської держави,
Міжнародний фонд “Відродження” започаткував постійно діючий “круглий стіл” з
актуальної проблеми “Суспільство і держава: діалог для розвитку освіти”.

Досвід розвинутих демократичних країн переконує, що серед тих чинників, які
підтримують у них суспільну рівновагу і стійкий прогрес, дуже продуктивну роль
відіграє співпраця громадських організацій та об’єднань з державними виконавчи�
ми органами у царині освітньої політики і практики діяльності всіх рівнів і за�
кладів системи освіти. У момент зародження в Україні недержавних громадських
структур, зацікавлених в успішному реформуванні освіти і залучених до виховання
й навчання її громадян, Міжнародний фонд “Відродження” вважає першочерговим
завданням організацію плідного діалогу між державними освітніми структурами і
громадськістю для досягнення наступних цілей:

1) створити відкрите середовище для постійного обговорення проблем
трансформації освіти; 

2) поглибити розуміння громадськістю проблем трансформації освіти і залу�
чення її до активнішої співпраці у формуванні освітньої політики, започаткуван�
ні та реалізації освітніх проектів; 

3) залучити громадськість до експертизи діяльності державних структур у
царині освіти і виховання, ініціювати та реалізувати нові проекти; 

4) сприяти згуртуванню українських журналістів, експертів та аналітиків для
продуктивнішого висвітлення проблеми трансформації освіти в засобах масо�
вої інформації.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ: “ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ
ОСВІТИ І СУСПІЛЬСТВА”



1. На першому засіданні “круглого
столу” панувала думка, що успадкована
Україною система освіти має надто
серйозні недоліки, тому без розширен�
ня і трансформації не виконає свої сус�
пільні завдання. Kонсенсус у необхід�
ності змін, однак, поєднувався з істотно
різним баченням шляху розвитку і
пріоритетності кроків по ньому.

Центральним питанням дискусії став
аналіз нової редакції Закону України
“Про освіту”. Ніхто не заперечував про�
ти відновлення обов’язковості повної
середньої освіти, проголошення права
на безкоштовність навчання в усіх дер�
жавних закладах тощо. Натомість чи�
мало учасників відзначило певну пере�
дчасність його появи, адже нова Kон�
ституція значно розширює інди�
відуальні права громадян України, що
може зумовити перегляд певних статей
“Закону про освіту” і вплинути на ство�
рення запланованих законів про окремі
рівні й види освіти. Зокрема, стаття 42
проголошує: “Не допускаються зло�
вживання монопольним становищем на
ринку, неправомірні обмеження конку�
ренції та недобросовісна конкуренція.
Види і межі монополії визначаються
законом. Держава захищає права спо�
живачів, здійснює контроль за якістю і
безпечністю продукції та усіх видів по�
слуг і робіт, сприяє діяльності гро�
мадських організацій”. Kритику пред�
ставників освітньої громадськості вик�
ликала стаття 16 “Закону про освіту”,
яка не лише до краю звужує представ�
ництво громадських організацій, але й
ставить їхню діяльність під контроль
Міністерства освіти. Закон також пов�
ністю усуває недержавні організації від
виправданої досвідом демократичних
країн спільної з державними органами
участі у визначенні змісту і контролю
якості освіти. Тут наш закон посту�
пається у демократичності російсь�
кому, який передбачає об’єднаний кон�
троль.

Отже, нова редакція Закону України
“Про освіту” не створює сприятливих
умов для участі освітньої громадськості
у розвитку й перебудові системи освіти,
не стимулює її діяльність і не сприяє
об’єднанню зусиль існуючих держав�
них і громадських структур.

2. Питання встановлення рейтингу
найнагальніших проблем в освіті Ук�

раїни не отримало узагальнюючого роз�
гляду, хоч у багатьох виступах міс�
тились конкретні пропозиції усунення
негараздів: створення наукової кон�
цепції національної освіти і виховання;
створення сприятливого правового
простору для освітньої діяльності не�
державних закладів та бізнесових кіл,
які піклуються про розвиток освітніх
послуг і не мають на меті досягнення
максимального зиску; спрощення сис�
теми визнання нових фахів та спеціаль�
ностей, потреба в яких зумовлюється
змінами в економіці України; реформу�
вання перепідготовки педагогів як
ефективного шляху підвищення їх про�
фесійної майстерності та поліпшення
праці в нових умовах; використання
відомого принципу меритократизму і
вдосконалення пошуку тих, хто має
найбільші права для навчання за кошти
суспільства.

3/4. Третє і четверте питання не ста�
ли темою дискусії. Як вірогідне пояс�
нення цього можна назвати брак часу,
але більше схоже на те, що представни�
ки державинх структур (і навіть зако�
нодавці) погано уявляють собі як
існуючі у світі форми об’єднань грома�
дян для активного впливу на основну
політику, визначення змісту освіти, так
і практичне значення плідної співпраці
громадськості й виконавчих державних
структур. Про це свідчить факт, що во�
ни уникали терміну “громадськість”,
вважаючи особливо важливим для про�
гресу освіти посилення адміністратив�
ного впливу.

5. Прогнозні характеристики ук�
раїнської освіти на межі 2000 року, ма�
буть, висвітлюватимуться у наступних
засіданнях “круглого столу”, а учасни�
ки першого засідання торкалися лише
теми “освітні стандарти”. Це теж склад�
на проблема, адже в ринковій економіці
більшість фахівців знайдуть працю в
недержавному секторі, тому моно�
полізація створення вимог і стандартів
існуючими державними структурами
видається недоцільною й може стати
потенційним джерелом суспільних
конфліктів. Представники громадсь�
кості висловлювали готовність взяти
активну участь у створенні не просто
“державних”, а “національних освітніх
стандартів”, які б визначали головні ри�
си освіти України в новому тисячолітті.
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новні характеристики, зміст і спрямова�
ність навчальної літератури, є визначені
суспільством цінності навчання і вихо�
вання, вимоги до знань випускників ус�
іх типів освітніх закладів. На жаль, ця
проблема й досі лишається в Україні ве�
ликою білою плямою. Адже загальні
декларації про “демократизацію і гума�
нізацію” не ведуть до бачення того, яка
людина стає перед суспільством як зра�
зок, і в якому суспільстві ця людина бу�
де жити і діяти, і що для цього повинна
робити освіта.

2. КРИТЕРІЇ ЯКІСНОГО ПІДРУЧНИ�
КА

Учасники круглого столу зауважили,
що сучасний підручник несе недоліки
минулих часів: невдале оформлення,
слабий змістовний та методичний вик�
лад, перенасичення складними науко�
вими термінами там, де це не потрібно,
відсутність інтерактивної методики, ві�
дірваність від повсякденного життя то�
що. Ще з радянських часів у процесі
створення навчальної книги повністю
ігнорувалася думка і побажання учнів
та студентів, а також їх наставників.

Усі погодилися з тим, що слід відмо�
витися від примарної ідеї створення
“ідеального підручника”. Натомість уч�
ні та їх наставники повинні мати мож�
ливість вибору щонайменше з трьох
підручників, які б у межах визнаної на�
ціональної програми з певної дисциплі�
ни забезпечували кількарівневий вик�
лад та різні методичні підходи. Відзна�
чено, що до такого бажаного стану наб�
лижається комплекс навчальної книги з
географії для середньої школи. Це ство�
рює приклад для інших дисциплін.

Також було вказано на необхідність
збереження найкращих якостей ук�
раїнських підручників з одночасним
вивченням досвіду інших країн і запо�
зиченням кращих зразків, що виникли
за умов сучасної інформаційної рево�
люції та різноманіття відкритого світо�
вого ринку освітніх книг.

Друге засідання відбулося 27 вересня
1996 року. Воно зібрало біля 50 предс�
тавників державних структур, видав�
ництв, громадських об’єднань, авторів,
учителів, науковців і журналістів. Для
обговорення були запропоновані такі
питання:

1. Яка проблема, пов’язана з освіт�
ньою літературою, є сьогодні найго�
ловнішою в Україні?

2. Яким вимогам повинен відповіда�
ти сучасний підручник, критерії як�
існого підручника? Чи відповідає
зміст і методологія викладу сучас�
них українських підручників сьогод�
нішньому розвитку суспільства?

3. Чи має бути збережена монопо�
лія держави на підручники? Чи має і
чи може бути підручник сьогодні без�
платним для його користувачів?

4. Наскільки важливо, щоб зміст
підручника базувався на патріотич�
них засадах? Які цінності має нести
сучасна освітня література?

5. Які заходи повинен вжити 
уряд для розвитку сучасної освітньої
літератури в Україні?

1. ІЗ ПОТОКУ ПРОБЛЕМ

Освітня книга є необхідністю не лише
для всього суспільства, але й практично
для кожного його члена. Це, в свою чер�
гу, відкидає єдину ієрархію пріоритет�
ності проблем у цій царині. Якщо учні
та студенти скаржаться, насамперед, на
брак нових українських підручників, ав�
тори — на майже повну відсутність ви�
нагороди за складну творчу роботу, ви�
давці — на несприятливу податкову й
інвестиційну політику уряду, то для
представників державних структур пе�
редують негативні наслідки глобальної
економічної кризи і спроби деяких полі�
тиків зберегти якнайбільшу частку сво�
го минулого монопольного становища у
сфері освітньої літератури. Та све ж уч�
асники у більшості випадків погоджува�
лися з тим, що одним із основних фак�
торів, що визначав та визначатиме ос�
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ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ: “СУЧАСНА ОСВІТНЯ КНИГА”
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НАВЧАЛЬНО�
МЕТОДИЧНІ
МАТЕРІАЛИ “OXFORD 
UNIVERSITY PRESS” У
ШКОЛИ ОБЛАСТІ

Видавництво “Oxford
University Press”
/Великобританія/ — одне з
найбільших міжнародних
центрів, що забезпечує учнів,
студентів та викладачів усього
світу навчальною, методичною
та довідковою літературою.
Представництва “OUP”
працюють у більш як
п’ятдесяти країнах.

У навчальних закладах України
проводиться експериментальне
навчання англійської мови за
навчально�методичними
комплексами “OUP”.
Міністерство надало гриф
НММ “OUP” “Рекомендовано
Міністерством освіти України”
/як паралельні (додаткові)
навчально�методичні
комплекси з англійської мови/.

Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
педпрацівників має у своєму
розпорядженні каталоги
видавництва, зразки найбільш
популярних видань
“Chatterbox”, “Hotline”,
“Project”, “Headway”.
Комплекси складаються з
підручника, зошита для вправ,
книги для вчителя, аудіокурсу
та відеокурсу. Підручники
пропонують сучасну англійську
мову, багатий країнознавчий
матеріал. Теми та ситуації
розкривають розділ програми
“Учень та його оточення”,
підручники містять кольорові
ілюстрації до діалогів, текстів,
велику кількість
комунікативних вправ.

Оксфордська продукція може
зацікавити керівників та
викладачів навчальних закладів
різних типів: шкіл, ліцеїв,
коледжів, вузів, фахівців та
людей, які самостійно вивчають
мову.

Ознайомитися з матеріалами та
замовити літературу
видавництва Оксфордського

3. ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ РИНКУ 
ОСВІТНЬОЇ КНИГИ

Представники державних органів і
видавництв зазначили, що монополія
держави у такій формі, якою вона була
за радянських часів, вже існує. Держава
не бачить як можливості, так і необхід�
ності цю монополію повертати. Проте
можна критикувати переконання вели�
кої кількості державних адміністрато�
рів у тому, що лише державні відомства
здатні гарантувати високу якість під�
ручників, та, відповідно — мати домі�
нуючий контроль над розробкою й оці�
нюванням нових рукописів.

Під час обговорення представники
громадськості наголошували на тому,
що персональний склад і методи робо�
ти програмно�методичних комісій Мі�
ністерства освіти не зазнавали ротації
вже протягом п’яти років. Це відкрило
шлях великій кількості низькоякісних
підручників, які отримали рекомендації
до друку за державні кошти. Випадки
стали настільки частими, що Мініс�
терству освіти доводилося проводити
додатковий розгляд багатьох книжок
на своєму вищому колегіальному орга�
ні — Колегії. Деякі учасники зауважи�
ли, що, примусивши заступників мініс�
тра особисто аналізувати десятки книг,
Міністерство цілком наочно засвідчило
свою нездатність забезпечити проголо�
шений ним рівень якості освітньої літе�
ратури, і причина полягає в тому, що
вся робота ще й досі ведеться на базі ус�
падкованих радянських структур і ме�
тодів.

Викликає занепокоєння і відсутність
глибокого аналізу потреб сьогоднішн�
ього ринку освітньої літератури в Ук�
раїні. Було вказано на необхідність
створення інституту чи центру сучасної
освітньої книги. Така інституція мала б
об’єднати зусилля авторів, видавців,
книгорозповсюджувачів, представників
державних владних і освітніх структур,
освітян недержавного сектору для ви�
роблення певної стратегії розробки як�
існого підручника та його розповсюд�
ження в школах та університетах.

Більшість учасників висловилася за
об’єднання зусиль держави і гро�
мадськості в оцінюванні рукописів. Бу�
ло відзначено досвід і досягнення у ро�

боті з авторами та виборі якісних книг
українськими видавництвами “Либідь”,
“Абрис”, “Основи” та іншими, продук�
ція яких отримала схвалення вчителів і
читачів.

Було досягнуто загальне розуміння
того, що безплатно навчальні книги
мають надаватися лише учням із мало�
забезпечених сімей. Справою держави
повинна стати також і організація на�
лежного забезпечення бібліотек та ін�
ших суспільних інформаційних закла�
дів новими книгами для учнів і студен�
тів. Більшість учасників визнали, що у
недалекому майбутньому навчальна лі�
тература вже не буде “безкоштовною”,
а батькам та їхнім дітям доведеться ро�
бити свідомий вибір на ринку освітньої
книги.

4. ПІДРУЧНИК У НАЦІОНАЛЬНОМУ
ТА СВІТОВОМУ КОНТЕКСТІ

Учасники зазначили, що в багатьох
випадках ігноруються здобутки ук�
раїнської педагогіки та науки. Особли�
во це стосується розвитку природничих
наук. Література для природничих дис�
циплін, як зазначили окремі учасники,
може бути інтернаціоналізованою і по�
декуди необхідно відмовитися від ство�
рення “українського колеса”, особливо
в перехідний час, коли кошти на освіту
вкрай обмежені. Було наведено прик�
лад Словаччини, яка включилася до од�
ного з європроектів для видання під�
ручників з математики, фізики, біології
тощо. Науковці цієї країни зробили
незначне редагування інтернаціональ�
ного зразку деяких книжок з природни�
чих дисциплін для надання їм націон�
ального колориту. Це дозволило заоща�
дити на написанні підручників. Проте
деякі учасники не погоджувалися з та�
ким ставленням до написання підруч�
ників, наполягаючи на великому потен�
ціалі та досягненнях української науко�
вої школи.

Стосовно гуманітарних дисциплін
було зазначено, що в даному випадку
Україна має унікальну історію розвит�
ку, що зазнала викривлення за тоталі�
тарних часів і подекуди просто потре�
бує повного переосмислення. Особливо
це стосується книг з історії України,
яких сьогодні не досить в школах. Та�
кож, хоча і з’являються сучасні навчал�

ХРОНІКА

54



Організаційно�технічне
забезпечення проекту 

здійснюється 
працівниками МФВ 

під керівництвом 
п. Олени Січкар.

З коментарями, 
зауваженнями 

та пропозиціями 
просимо звертатися 

до голови 
організаційної ради 

п. Анатолія Олексієнка, 
заступника директора
МФВ з питань освіти. 

контактні: 
телефони 224�9159, 
факси 224�7051, 

230�2375,     
e�mail:
ao@issep.Freenet.kiev.ua

Велике здивування викликала справа
із розвитком подій навколо позички
Світового Банку. У скрутний час Ук�
раїна не отримала майже 50 млн. піль�
гової позички на розвиток своєї освітн�
ьої інфраструктури, в сумі якої була та�
кож і підтримка розвитку сучасних
шкільних підручників. Учасники зазна�
чили, що в даному випадку причина по�
лягає не лише в нерозторопності деяк�
их політиків, але й у відсутності чіткої
стратегії розвитку освіти в Україні, а ще
частіше у незацікавленості чиновників
сприяти загальній справі.

Обговорювалися питання швидкого
насичення освітніх закладів якісними
підручниками. Держава має відкрито
говорити сьогодні з недержавними
структурами про те, яким чином задо�
вольнити потреби школи у підручни�
ках. Представники недержавних видав�
ництв висловили свою готовність до
співпраці і запропонували розглянути
такий варіант вирішення проблеми як
державні замовлення на тендерній ос�
нові.

Були також висловлені побажання
якнайповніше вивчити досвід Міжна�
родного фонду “Відродження”, як гро�
мадської благодійної організації, що
ініціювала конкурс на створення ряду
освітніх книг та їх апробацію в умовах
експериментальних майданчиків. Про�
те, деякі учасники наголосили, що і в
цьому випадку необхідно вдосконалю�
вати механізми взаємодії програми
“Трансформація гуманітарної освіти в
Україні” МФВ з українськими видав�
ництвами таким чином, щоб книги ста�
ли доступними для широкого кола ко�
ристувачів.

Учасники черговий раз наголосили
на тому, що законодавчі органи Украї�
ни повинні якнайшвидше створити
максимальні сприятливі податкові умо�
ви для інвестування та підтримки ви�
давництв та інших структур, пов’яза�
них зі створенням та поширенням ос�
вітньої літератури в Україні. В той же
час громадськість і прогресивні політи�
ки не повинні лишатися байдужими до
ефективності використання коштів, що
надходять до бюджету від сплатників
податків. 

ьні посібники з соціології, політичних
наук та філософії, українські шкільні та
університетські бібліотеки ще й досі пе�
реповнені літературою, яка була видана
за радянських часів і несе тягар тоталі�
тарного минулого.

Водночас, наголошували учасники,
це не означає, що тепер країна має пов�
ністю зосередитися лише на собі. Ук�
раїна є цивілізованою європейською
державою і повинна розглядати себе у
контексті світового розвитку. Відповід�
но, сучасна книга має відображати сьо�
годенні світові тенденції та проблеми.

5. ДО РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНІ

З проблемою підручників нерозрив�
но пов’язане питання найдоцільнішого
шляху покращення як самої системи
освіти, так і професійного рівня праців�
ників освіти в ринкових умовах. За да�
ними фахівців ЮНЕСКО, напрямки
видатків для системи освіти за рівнем
ефективності та впливу на підвищення
результату знань випускників скла�
дають такий ряд:

створення нових сучасних комплек�
тів навчальної літератури, адаптованих
до потреб учнів і студентів, забезпечен�
ня їх доступності кожному;

поєднання законодавчих змін і ма�
теріального забезпечення, що дає змогу
активізувати індивідуальну активність
і зацікавленість учнів і викладачів;

підвищення професіональзму вчи�
теля і його можливостей виконувати
свої обов’язки (покращення вишколу,
належне матеріальне забезпечення, зао�
хочення професійного самовдоскона�
лення тощо);

модернізація освітніх інституцій з
підвищенням зручності праці учнів та
студентів, зменшенням наповненості
класів тощо, належна оснащеність нав�
чальних закладів технічними засобами
навчання.

Отже, як свідчить узагальнений сві�
товий досвід, освітня книга відіграє од�
ну з найважливіших ролей в освітньо�
му розвитку. Відповідно, зазначили уч�
асники, це повинно стати також пріо�
ритетом і в українській освітній полі�
тиці.
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28�29 жовтня 1996 р. у м. Полтаві від�
булася Міжнародна науково�практична
конференція “Педагогічна спадщина
М.В. Остроградського і розвиток освіти
в Україні”, присвячена 195�річчю від
дня народження нашого славного зем�
ляка, видатного математика, механіка і
педагога України М.В. Остроградсько�
го.

Організована вона була за ініціати�
вою управління освіти обласної дер�
жавної адміністрації і мала на меті за�
лучення педагогічної громадськості до
осмислення розвитку природничо�ма�
тематичної освіти на сучасному етапі
як складової частини національної ос�
віти і виховання. Ця конференція стала
етапом підготовки до відзначення 200�
річчя від дня народження видатного си�
на України М. Остроградського.

У роботі конференції взяли участь
науковці і педагоги з Інституту матема�
тики НАН України, Інституту педагогі�
ки АПН України, Київського та Львів�
ського державних університетів,
Київського та Харківського педагогіч�
них університетів, Київського міжре�
гіонального інституту вдосконалення
вчителів, Харківського та Сумського ін�
ституту післядипломної освіти педаго�
гічних працівників, працівники Мініс�
терства освіти України, завідуючі
рай(міськ)во, завідуючі районними та
міськими методичними кабінетами, ке�
рівники районних та міських методич�
них об’єднань учителів математики об�
ласті, директори шкіл м.Полтави, вчи�
телі.

На пленарному засіданні заслухано
доповіді: “М.В. Остроградський — ви�
датний математик, механік і педагог
України” (П.Г. Шемет); “Педагогічна
спадщина М.В. Остроградського і на�
ціональна освіта” (І.В.Охріменко);
“Формування структури навчальної
діяльності вчителів математики у світлі
ідей М. Остроградського” (Е.Б. Яворсь�
кий).

Напередодні конференції оргкомітет
направив у всі куточки світу листи до
визначних спеціалістів у галузі сучас�
ної математичної освіти з проханням
надіслати електронною поштою листи з
відгуками на зазначену проблематику.

Серед авторів одержаних електрон�
них повідомлень — фахівці з універси�
тетів Австралії, Сполучених Штатів
Америки, Канади, Нової Зеландії, Мек�
сики, Великобританії, Німеччини.

Ми дізналися, наскільки наш земляк
М.В. Остроградський відомий серед
спеціалістів у галузі математичної осві�
ти і якоюсь мірою знайшли напрямок
входження України у світовий матема�
тично�освітній простір. Одержані нами
листи красномовно відповідають на
поставлені запитання. Оригінали від�
повідей та переклади надруковані в ма�
теріалах конференції і, на нашу думку,
варті уваги освітян.*

У наші дні, коли українська націо�
нальна школа перебудовується, педаго�
гічна спадщина М.В. Остроградського
викликає особливий інтерес, бо в ній
містяться важливі ідеї реформування
національної школи.

“Роздуми про викладання” М.В. Ост�
роградського та А.І. Блума (“Постмето�
дика”, №2(12), 1996) — це проект го�
ловних аспектів відродження, станов�
лення і розвитку національної освіти в
Україні. Адже в цій актуальній і сьогод�
ні монографії М.В. Остроградський
мріяв про ті часи, коли люди науки “...з
натхненням будуть займатися життєво
важливими питаннями викладання
наук. Усе спроститься тоді в житті на�
ції, і наука стане діяльнісним, наполег�
ливим помічником, співучасником усіх
моральних і матеріальних досягнень”.
Учасники конференції обговорили, як
не понизити рівень природничо�мате�
матичної освіти, бо повноцінний і вчас�
ний розвиток математичних здібностей
дітей, навіть якщо вони не стануть про�
фесійними математиками чи виклада�
чами математики, є одним із найважли�
віших чинників формування високоос�
віченої молоді.

Критично оцінивши сьогоднішній до�
робок учителів, методичних і управ�
лінських працівників у галузі матема�
тичної освіти, науковці і педагоги висло�
вили надію на її розвиток, гідний наших
славних земляків�математиків — М.В.
Остроградського, М.Ващенка�Захарчен�
ка, О.М.Астряба, В.С.Воропая, М.М. Бо�
голюбова, Ю.О.Митропольського. 

Н.І. Ляшенко
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удару, балістиці, небесній механіці та ще в багатьох
прикладних напрямках науки, до яких він звертався і де
в більшості випадків лишилися його видатні учні. Крім
прозорого математичного викладу, праці Остроградсько�
го характеризуються чіткою алгоритмічною спрямова�
ністю. Цей стиль, значною мірою перейнятий Острог�
радським у Л.Ейлера (виданню праць якого він присвя�
тив багато сил), перейшов до учнів ученого, став нормою
кращих праць вітчизняної математики.

5. Підтвердженням вищесказаного є діяльність Петер�
бурзької математичної і Київської алгебраїчної школи.
Праці засновника останньої — Д.О.Граве — також знахо�
дилися на вістрі сучасної йому математики і в першу
чергу були пов’язані з алгеброю. На той час саме алгебра
давала змогу розв’язати більшість внутрішніх і зовніш�
ніх завдань математики. Розв’язання класичногого пи�
тання самої алгебри стосовно алгебраїчних рівнянь від�
булось завдяки створенню теорії груп. З останьої чверті
XIX ст. розпочалася “експансія” цієї теорії: перебудова
структури майже всіх розділів математики на базі теорії
груп. Д.О.Граве не тільки зробив свій досить вагомий
внесок у теорію груп, поширення алгебраїчних методів,
а, головне, він створив школу, яка отримала світове виз�
нання, підняла вітчизняну математику на високий рі�
вень. Його величезна робота по вихованню молодих ма�
тематиків, написанню підручників (особливо з нових
напрямків математики) призвели до того, що кілька по�
колінь, особливо алгебраїстів, були або безпосередніми
учнями Д.О.Граве, або учнями його учнів. М.Г.Чеботар�
ьов писав у 1940 році: “Можна без особливого перебіль�
шення сказати, що книги Граве виховали і прищепили
смак до математики більшості сучасних математиків
Союзу”. Плідний збіг методологічних і методичних пог�
лядів М.В.Остроградського і Д.О.Граве виявився навіть
у їх конкретних засобах виховання молодих учених і
стилі написання математичних праць.

6. Д.О.Граве приділяв велику увагу алгоритмічності
пропонованих розв’язків, у чому йому допомагала алгеб�
раїзація класичних і нових методів. Як і його вчителі,
Д.О.Граве займався математичними проблемами новіт�
ніх теорій в аеродинаміці, теорії відносності, квантовій
механіці. Наприклад, він разом з учнями проводив дос�
лідження впливу електромагнітних сил на рух планет,
займався створенням електронного мікроскопа, аналого�
вих обчислювальних машин. Глибокі знання сучасної
науки і техніки, талант педагога дозволили Д.О.Граве на�
писати унікальні за змістом і формою книги з математи�
ки та механіки (“Енциклопедія математики”, “Теоретич�
на механіка на основі техніки”, “Трактат з алгебраїчного
аналізу” та інш.), які ще чекають на своїх читачів.

7. Надмірна формалізація математики у XX ст., відхи�
лення від класичних традицій Ейлера�Остроградського�
Чебишова, на жаль, не сприяла прогресу математики ос�
обливо в нових її напрямках (фундаментальних і прик�
ладних). Та вже з другої половини століття математика і
математики почали переборювати цю хворобу, повер�
таючись на плідний шлях класиків, для яких ціль і метод
завжди залишались тісно пов’язаними з практикою, що
стимулювала їхні найвищі досягнення в абстрактних
розділах математики. У цьому сучасним математикам,
безумовно, допомагають праці видатних математиків ми�
нулого, серед яких і спадщина М.В.Остроградського та
Д.О.Граве. 

1. Долі творчого, педагогічного і методологічного над�
бання М.В.Остроградського яскраво простежуються у
подальшому розвитку самої математики, математичної
освіти, математичних шкіл, у діяльності видатних уче�
них�математиків. При всій розмаїтості форм і напрямків
цього розвитку в діяльності видатних учених чітко вияв�
ляються загальні риси вирішення таких питань, як пред�
мет і цілі, витоки математики, її зв’язки з практикою. Від
їх розв’язання значною мірою залежить, стимулюється
чи гальмується творча праця вченого. Це особливо ви�
разно видно у періоди великих змін у математиці, коли
чітко виявляють себе фактори, що зумовлюють її прог�
рес. Використовуючи математичну термінологію, можна
говорити про наявність деяких інваріантів, що характе�
ризують розвиток математики, виразниками яких є самі
її творці.

2. Характеристика розвитку математичної науки й
освiти на зв’язках творчості М.В.Остроградського і
Д.О.Граве обрана не випадково. Життя обох учених про�
ходило в часи значних соціально�економічних перетво�
рень суспільства, корінних змін у математиці. Вони плід�
но працювали у новітніх напрямках математики, як виз�
нані лідери, мали тісні зв’язки з європейськими матема�
тиками, створили математичні школи світового значен�
ня, залишаючись водночас видатними педагогами. При
цьому найкращі традиції вітчизняної математики, що
уособлюються М.В.Остроградським, знайшли втілення
й подальший розвиток у діяльності Д.О.Граве. Далі саме
про це й піде мова.

3. Уся творча діяльність М.В.Остроградського прони�
зана глибоким розумінням необхідності гармонійного
поєднання розв’язання як внутрішніх завдань математи�
ки, так і завдань, які ставить перед цією наукою практи�
ка. Починаючи з XYII ст., високі темпи росту математич�
них знань зумовили поступовий розподіл праці між ма�
тематиками, призвели до поділу математики на “чисту” і
“прикладну”. Мабуть, XIX ст. було останнім, в якому
більшість видатних математиків охоплювали обидва ви�
ди математичної діяльності. Яскравим прикладом такого
вченого став П.Л.Чебишов, котрий завершив створення
Петербурзької математичної школи, засновниками якої
по праву були Л.Ейлер і М.В.Остроградський.

Цікаво відмітити, яке відношення М.В.Остроградсько�
го до походження математики і рушійних сил (сам Ост�
роградський сформулював його у вигляді девізу — “Ста�
вити проблему — означає вирішувати її”), яке повною мі�
рою наслідував П.Л.Чебишев. Учень П.Л.Чебишева
Д.О.Граве висловився так: “П.Л.Чебишев часто наводив
таку історію походження математики, яку він поділяв на
три періоди. На першому етапі математичні завдання
ставили боги. На другому — напівбоги: Ньютон, Лейб�
ніц, Ейлер. А зараз — на третьому етапі — завдання вису�
ває практика. Цілком погоджуючись із цим тверджен�
ням, тільки зауважу, що, на мою думку, на всіх етапах за�
вдання математиці ставила людська практика”.

4. Праці М.В.Остроградського охоплюють майже всі
напрямки сучасної йому математики, математичної фі�
зики і механіки. Разом зі своїми французькими вчителя�
ми і колегами він брав активну участь у завершенні су�
часного математичного аналізу, розповсюдженні й ут�
вердженні теорії границь у російській математиці. Саме
завдяки цим найновішим досягненням математики Ост�
роградський одержав класичні результати в аналітичній
механіці, гідродинаміці, у теоріях пружності, коливань,
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Здоровый секс в России будет

В школьные программы России вводится новый
предмет — по половому просвещению

7 октября началась реализация трехлетнего между!
народного проекта “Половое воспитание российских
школьников”, в котором участвуют финансирующий
проект Фонд народонаселения ООН, министерство
общего и профессионального образования и минис!
терство здравоохранения России.

“Секса в СССР нет” — эта фраза, прозвучавшая в
одном из телемостов на заре перестройки, стала клас!
сической. Однако то, что представлялось невозмож!
ным зашоренным мамашам десять лет назад, стало
частью жизни сегодняшних подростков. Частью, увы,
небезопасной. В подростковой среде растут венери!
ческие болезни, ранние аборты, сексуальное насилие.

По данным социологов, к 14 годам половой опыт
имеет каждый восьмой мальчик и каждая шестнадца!
тая девочка. К 16 годам половина юношей и около 40
процентов девушек сексуально искушены. И при этом
чаще всего понятия не имеют о нормальной физиоло!
гии и гигиене, об опасности заражения, ответствен!
ности за возможную беременность или сексуальное
насилие.

Международный проект по половому просвещению
готовился долго и тщательно. Сначала новый предмет
будет введен в программу 16 школ — выбраны по две
школы в Москве и Московской области, Санкт!Пе!
тербурге, Архангельске, Красноярске, Краснодаре,
Ижевске и Ярославле. Прошли подготовку учителя и
врачи отобранных школ. В основу обучения положе!
ны пять вариативных программ, созданных авторски!
ми коллективами лучших наших специалистов по
возрастной психологии, педагогике, сексологии, под!
ростковой физиологии, гигиене. Уроки
по новому предмету будут включать в
себя неформальные методы: дис!
куссии, моделирование ситуаций, ро!
левые игры, видеосюжеты и их об!
суждение.

Авторы программ стремились пред!
ложить ребятам максимум возмож!
ности для откровенности, но
при полной деликатности
и уважении к их чувст!
вам. Доработанные в хо!
де эксперимента програм!
мы полового образования
затем будут предложены
(именно предложе!
ны, а не введены
приказом!) всем школам
для постепенного включе!
ния в занятия. 

Татьяна БАТЕНЕВА

Полтавский завод
газоразрядных ламп

Светильники
промышленные,

офисные, аварийные,
галогенные и уличные

Лампы
люминесцентные 

и другие 
в широком

ассортименте
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Редакція в рубриках “Філософія ос�
віти”, “Педагогічні технології”, “Ук�
раїнське коло”, “Екзамени. Тести”,
“Ретрометодика”, “Материнська
школа”, “Довідки” та інших в першу
чергу друкуватиме:

1. Узагальнюючі статтіогляди та
описи перспективних педагогічних
технологій.

2. Дайджести, огляди цікавих мате
ріалів з усіх педагогічних журналів,
газет.

3. Для учнів: конкурси, задачники, по
ради щодо організації навчальної
праці, розваги, тренінги, задачі
вступних іспитів, наукові іграшки,
“шпаргалки” тощо.

4. Матеріали про секрети фахової
майстерності вчителя.

5. Рецензії на книги, статті, потрібні
педагогам, учням.

6. Поради щодо підвищення ефектив
ності навчання.

7. Довідковий матеріал для вчителів,
учнів.

8. Матеріали про вітчизняний педаго
гічний досвід.

Умовою публікації в журналі є як�
ість матеріалу. Критерії відбору мате�
ріалів для журналу:

1. Актуальність для сучасної
школи.

2. Доступність для читача.
3. Несподіваність.
4. Інтегративність,

міждисциплінарність.
5. Елегантність.

Матеріали подаються у двох іден�
тичних примірниках і оформляються

за такими правилами:
1. Повний обсяг роботи, включаючи

малюнки, не повинен перевищувати 12
стандартних сторінок (надрукованих
на машинці через 2 інтервали). Збіль!
шення обсягу статті попередньо узгод!
жується з редакцією.

2. Рукопис статті повинен містити у
такому порядку:

а) назву роботи;
б) ініціали і прізвище авторів;
в) анотацію (не більше 420 знаків);
г) англійський переклад назви та

прізвищ авторів, анотації 
(обов’язково); 

д) текст, розбитий заголовками на
вступ, розділи, параграфи, пунк!
ти тощо;

е) список літератури;
є) таблиці;
ж) малюнки;
з) підписи до малюнків.

Для короткого повідомлення анота!
ція не обов’язкова.

Реферати оформляють відповідно до
правил реферативних журналів.

На окремому листку вказують пов!
ністю імена, по батькові та прізвища ав!
торів, посади та їх місце роботи, теле!
фони та адреси для ведення листуван!
ня.

3. Літературу розміщують у списку в
тому порядку, в якому з’являються по!
силання на неї в тексті (ці посилання
подаються цифрами у квадратних дуж!
ках [...]). Бібліографічний опис робіт
дається у повній формі. Рекомендуєть!
ся дотримуватися таких зразків:

Для книг:
Швецов К.І. Математика на Україні в
1417ст. — К.: Рад.школа, 1968, 235 с.

Для статті в збірнику:
Хинчин А.Я. О воспитательном эффек
те уроков математики // Математи
ка как профессия (О воспитательном
эффекте математического образова
ния). Сб. статей. — М.: Знание, 1980,
64с.

Для статті в журналі:
Гладкий А.В. О методической системе
В.Ф.Шаталова // Математика в шко
ле, 1988, №4, С.3842.
Хаусон Дж. Преподавание математи
ки: исторический подход // Импакт,
1991, №4, С.2836.

4. Рукописи, виконані з порушенням
цих правил, не розглядаються, не реєст!
руються і не повертаються авторам.

5. Рукописи редакцією не рецен!
зуються.

6. Журнал готується до друку за до!
помогою комп’ютерного набору. Тому
статті, набрані автором відповідно до
технічних умов журналу і подані на
дискеті, будуть публікуватися в першу
чергу (звичайно, якщо схвалені редак!
цією).

7. Дивіться також рекомендації, над!
руковані у “ПМ” №4, №8. 

ДОВІДКИ

ОРІЄНТИРИ ДЛЯ АВТОРІВ “ПОСТМЕТОДИКИ”
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монета. 350 р. до н.е.
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Епсомі. 1821. Париж. Лувр

3 — Малюнок Сергія Тютюніна

4 — Педагогічний “конструктор” 
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