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БОГДАН ДМИТРОВИЧ ГАВРИЛИШИН —
Голова Наглядової Ради Міжнародного фон�
ду «Відродження», доктор економіки, інозем�
ний член НАН України.

Б.Д. Гаврилишин народився 19 жовтня 1926
року в с.Kоропець Монастирського району
на Тернопільщині. Під час другої світової вій�
ни у Німеччині, у таборі біженців, він закінчив
середню освіту.

У 1947 році переїхав до Kанади, де працював
лісорубом. В університеті Торонто навчався
за спеціальністю інженер�механік, отримав
ступені бакалавра і магістра.

У 1957�1958 рр. навчався в Міжнародному
інституті менеджменту (Женева), у 1968 стає
його директором. У 1975 році отримав зван�
ня доктора економіки Женевського універси�
тету.

Б.Д. Гаврилишин — автор книг «Навчання ке�
рівних кадрів. Методичні аспекти» та «Доро�
говкази в майбутнє. До найбільш ефективних
суспільств» (книга видана 8 мовами), а також
понад 80 статей з менеджменту, економіки
та соціології, виданих багатьма мовами сві�
ту. Він член редакційних колегій п’яти спеціа�
лізованих журналів, Почесний Доктор Права
Йоркського та Альбертського університетів
(Kанада), нагороджений Золотою медаллю
Президента Італійської Республіки, у 1996
році нагороджений відзнакою Президента
України — орденом «За заслуги» третього
ступеня.

Б.Д. Гаврилишин є членом виконавчого ко�
мітету Римського Kлубу, Світової Академії
Мистецтв та Науки, Міжнародної Академії
Менеджменту, Ради директорів Віденської
Академії вивчення Майбутнього та ряду ін�
ших міжнародних організацій.

Iнтерв’ю

«ЧИМ БІЛЬШЕ ПРАЦЮЄШ — ТИМ БІЛЬШЕ ЕНЕРГІЇ»

Людина в русі.
А. Джакомметті. Скульптура.
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«Мої турботи — збере�
гти вчителів, відкрити
їм 
різні матеріали 
для вибору кращих,
забезпечити новими
змістовними підручни�
ками 
учнів і учителів»

«Я певен: ще вміють
вчити вчителі, хай не
досить, але це не так
обвинувачує їх, як те,
що не мають із чого
вчити»

дисципліна: роблять тільки те, що
їм заманеться, зовсім не слухаючи
вчителів. У нас ще до того не дохо�
дить. Мої турботи — щоб зберегти
вчителів, відкрити їм різні матеріа�
ли для вибору кращих, забезпечити
новими змістовними підручниками
учнів і учителів.
Запитання: Щойно в Полтаві (за під�

тримкою фонду «Відродження») від�

булася конференція «Міфи в сучасній

культурі України», на якій було заяв�

лено, що до цих пір серед масових

підручників з історії немає жодного,

позбавленого міфів, що «покручу�

ють» історію. Не секрет, що в Україні

сучасні напрями філософії освіти ду�

же важко знаходять собі дорогу до

вчителів, котрі перебувають під впли�

вом так званої марксистсько�ленінсь�

кої філософії. А якою має бути філо�

софія освіти в Україні?

Гаврилишин: Не певний, що можу
з цього питання сказати щось ори�
гінальне. У нас є така народна при�
казка: «Чим горнець накипів, тим і
смердіти буде». А відчистити ті го�
ршки не можна за один день. Від�
разу позбутися того зайвого ідео�
логічного обвантаження, якщо не
маємо можливості запропонувати
щось нове, усім важко. Було б іде�
ально, якби всі учителі могли собі
взяти кілька місяців вільного часу і
подискутувати чи поїхати за кор�
дон, щоб відчути і взяти там най�
краще: нащо нам найгірше! І тут є
філософія про те, що треба вчити,
але є й педагогіка, як треба це вчи�
ти.
І я згадую більше саме про педагогі�
ку, що навчала не сліпого результа�
ту. Навіть тепер часом до мене пи�
шуть школярі 15�16 років, може, це
непересічні (пересічні, мабуть, і не
писали б до мене), але ті, що пи�
шуть до мене, пишуть дуже гарно, і
я бачу, що з рівнем освіти у них все
гаразд.
Я певен: ще вміють вчити вчителі,
хай не досить, але це не так обвину�
вачує їх, як те, що не мають із чого
вчити. Скажеш дитині, даючи ста�
рий підручник: «Цей абзац викида�

Запитання: Шановний Богдане Дми�

тровичу, дозвольте насамперед пе�

редати Вам вітання від редакційної

колегії «Постметодики», від її чита�

чів, освітян Полтавської області. Я

хочу поставити Вам дуже багато за�

питань, викликаних інтересом до Вас

як людини, що постійно знаходиться

в русі, оскільки Ви, як визнаний фахі�

вець із цих питань, як видатний діяч

розбудови відкритого громадянсько�

го суспільства в Україні, можете

твердо заявити, що знаєте, про що

говорите. Яким Ви бачите ідеал осві�

ченості для відкритого суспільства в

Україні? Якими знаннями передусім

повинні оволодівати учні шкіл і вчи�

телі сьогодні?

Гаврилишин: Спостерігаючи, як на�
ші учні вчаться з природничих на�
ук, я не думаю, що нам треба багато
міняти. Фактично стан тих наук на�
віть тепер (при всіх наших трудно�
щах) значно кращий, ніж в абсолю�
тній більшості західних країн. У нас
добре вчать гарно писати і знати ма�
тематику чи природничі науки.
Бракує того, щоб учні почувалися
більше свобідно у виборі книг для
читання, щоб учителі давали їм по�
ради щодо вибору книги. А от що
страшно бракує — так це сучасних
підручників із суспільних та гумані�
тарних наук про те, як вчити істо�
рію, бо та історія чи навіть геогра�
фія, що колись була така «покруче�
на», — не справжня історія. Як учи�
ти науки про світ — світову історію
і світову географію без того ідеоло�
гічного засмічення. Мені жаль, що
багато вчителів через ці тяжкі умо�
ви відходять від своєї праці. Бо що
мене з самого початку в Україні
вражало, як учителі були віддані
своїй професії, вважаючи її гарною
професією. Я слухав деякі дебати
наших учителів, і мені таким при�
ємним був зміст тих дебатів. Це лю�
ди, віддані професії, які справді ро�
зуміють, що це таке професія вчите�
ля.
І ще одне. Все ж таки наші діти дис�
циплінованіші, ніж у деяких шко�
лах на Заході, де втрачена будь�яка



ЛЮДИНА В РУСІ: Я знаю, про що говорю

4

«Багато людей 
із Заходу 
не особливо порядно
поводяться супроти
нас, 
але, якщо ідеться про
міжнародні інституції, 
там немає ніякої
змови»

ємо, він не важливий, а цей спотво�
рює суть». Це тяжкий труд і вима�
гає дуже великого зусилля. Так що
в цьому я бачу найбільшу перепону.
Запитання: «Постметодика» прагне

ознайомити вчителів із філософськи�

ми основами відкритого суспільства,

друкуючи фрагменти праць

K.Поппера, Дж.Сороса. Недавно опу�

блікували Вашу статтю про настрої в

Україні щодо її геополітичного май�

бутнього. Проте серед наших учите�

лів побутує думка, що сучасна склад�

на ситуація в освіті (скорочення педа�

гогічних кадрів, збільшення кількості

дітей у класах, невиплата зарплати

тощо) в інтересах міжнародних інсти�

туцій, зокрема Світового банку, Між�

народного валютного фонду, мовляв,

вони не зацікавлені у високому рівні

освіченості в Україні, а тому й дикту�

ють українському урядові таку непо�

пулярну політику.

Гаврилишин: Ні, це нонсенс. Безпе�
речно, не все, що приходить із Захо�
ду, добре і не всі наміри звідти є до�
брі. Наприклад, із Заходу всі ка�
жуть: ви повинні бути конкурентос�
проможні на їхніх ринках. Але, раз
ми маємо якийсь продукт і можемо
його експортувати до Америки, до�
сягаємо там певного успіху, тоді там
раптом з’являється протест. Напри�
клад, експортували пальта і дійшли
до того, що мільйон завозили на рік
до Америки. І тоді там конгресмени
чи сенатори заявили, що їхні під�
приємства потерпають, бо ціна
пальт нижча, ніж їхня собівартість.
Але, якщо мова йде про Міжнарод�
ний валютний фонд, про Світовий
банк, про такі інституції, — ні! Бо
для них ситуація легша, якщо краї�
на підносить рівень своєї освіти, як�
що вона прогресує, тоді вона стає
меншим обвантаженням для Світо�
вого банку, Міжнародного валют�
ного фонду.
Противно, наприклад, що Світовий
банк вже досить довго має пропози�
цію, це дуже конкретно, надати 30
мільйонів доларів кредиту на роз�
повсюдження нових підручників.

Наш фонд за програмою «Транс�
формація гуманітарної освіти», яка,
на мій погляд, найбільш вдала про�
грама, запропонував 92 нові підруч�
ники, але надрукував їх малим ти�
ражем — усього 5 тисяч, які випро�
бовуються тепер у школах. Фактич�
но Міністерство освіти це повинно
переймати на свої руки і друкувати
великим тиражем, якщо ці книжки
виявляться добрими, у чому я впев�
нений. Це, очевидно, так і буде. Але
в них бракує грошей. Однак Світо�
вий банк дає 30 млн. доларів на цю
мету. А тут у нас дискусії проходять
в одному, іншому міністерстві: при�
ймати нам такий кредит чи ні. Це
дуже конкретний приклад, що такі
міфи не мають підстав, це не так.
Ще раз повторюю: багато людей із
Заходу не особливо порядно пово�
дяться супроти нас, але, якщо ідеть�
ся про ці міжнародні інституції, там
немає ніякої змови. Європі і світові
взагалі потрібна Україна, яка була б
великим ринком збуту для їхніх то�
варів.
Запитання: А як, на Вашу думку,чи

зацікавлений уряд України в розбудо�

ві відкритого громадянського суспіль�

ства? Згадаємо епізод із наданням

кредиту на підручники, труднощі

утворення недержавних організацій,

ускладнення діяльності фонду «Від�

родження» через несприятливу пода�

ткову політику уряду.

Гаврилишин: В уряді (і у Верховній
Раді, і в президентській адміністра�
ції) є різні люди, так що важко ска�
зати одним словом, що уряд не заці�
кавлений. Виглядає так, що уряд
(як брати в більшості) не прив’язує
цим речам пріоритету, але я думаю,
що вони стурбовані економічними
питаннями, а деякі ще справді не
розуміють, що то є відкрите суспі�
льство і що потрібно для нього, чо�
му треба сприяти таким різним ор�
ганізаціям. Наприклад, сприяти на�
віть фондові. Ми не існуємо тому,
щоб заробляти гроші, а щоб їх роз�
давати, щоб допомагати. Так що я б
не хотів надто критично ставитися
до всіх людей, бо знаю таких, які
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«Сприймаючи думку й
критику, сказав би:
беріть 
2�3 людей, напишімо
добрий проект про це і
будемо намагатися
його прийняти. Справ�
ді, післядипломна
освіта вчителів — вар�
тісна, потрібна праця»

Річний звіт Міжнародного
фонду «Відродження» за 1996
рік.

У книзі детально
розповідається: як, коли і ким
було витрачено кожний долар з
15 653 250 доларів Джорджа
Сороса у рамках проектів
Міжнародного фонду
«Відродження» в 1996 р. і куди
підуть у 1997 р. ще 16 млн.
доларів пана Сороса.

NB. «ПМ» залюбки одержала б
таку інформацію від
Міністерства освіти України.

ного й економічного прогресу — це
нонсенс, але так деякі люди зреагу�
вали і після цього. У західних краї�
нах працею Римського Kлубу вже
були менше зацікавлені, тому мен�
ше якось і знали. Одначе я свідомий
того: більше навіть цікавилися тими
думками та ідеями люди в колиш�
ніх комуністичних країнах. То, зна�
єте, було як заборонне слово, до пе�
вної міри і воно цінувалося. Над
чим працюємо зараз?
Щойно зробили таке дослідження.
У різних країнах, у різних цивіліза�
ціях, на різних континентах, щоби
відчути тепер, що багато суспільств
дуже різноманітні, плюроетнічні,
плюрокультурні, є й еміграція, і фі�
зичне зближення різних цивіліза�
цій, культур. Які є межі адаптації чи
якогось сприйняття тої різноманіт�
ності чи в межах одної країни, чи
між різними цивілізаціями, щоб не
доходити до конфлікту? Будь�яка
різноманітність (як у біології) — це
багатство. Але як вона очеркується
в таких термінах, що там є проти�
ставлення між різними елемента�
ми, — це доводить до конфлікту.
Звіт до Римського Kлубу робить
одна дуже велика німецька фунда�
ція «Бертельстан». Щоб зрозуміти,
які інституції спричиняють конфлі�
кти, і навіть деякі громадянські сус�
пільства це роблять. Наприклад, є
люди, які за аборцію і проти неї. І це
створює такі гострі протиставлення,
що там стріляють навіть деяких лі�
карів, котрі це роблять.
Отже, дійшли висновку: не кожна
громадянська установа є обов’язко�
во доброю, деякі доводять до тертя,
до конфлікту, і потрібно зрозуміти,
як уникнути зіткнення між цивілі�
заціями, які є фізично співзалежні,
але у своїй філософії дуже відмінні.
Наприклад, є ісламська цивілізація,
є китайська, є так звана західноєвро�
пейська чи американська. І назріва�
ють конфлікти. Отже, ми серйозно
працюємо над цим: як не придушу�
вати різноманітності країн, але й
уникати конфліктів. 

уболівають за це і у Верховній Раді,
і в Kабінеті Міністрів, і в прези�
дентській адміністрації. Але є в де�
яких брак доброї волі. Є люди і у
Верховній Раді, і в Kабінеті, і в ад�
міністрації, що не хочуть бачити
Україну в доброму стані. Ще такі є,
на жаль.
Запитання: Благодійницька робота

фонду «Відродження» завдяки під�

тримці Джорджа Сороса вражає. Але

одна з креативних точок відкритого

суспільства, на яку фонд, як мені здає�

ться, не звертає належної уваги, — це

розвиток післядипломної освіти пед�

працівників. Адже лише Полтавський

інститут післядипломної освіти щоріч�

но підвищує кваліфікацію більше ніж 3

тисяч учителів.

Гаврилишин: Я, сприймаючи думку
й критику, сказав би: беріть 2�3 лю�
дей, напишімо добрий проект про
це і будемо намагатися його при�
йняти. Справді, післядипломна
освіта вчителів — вартісна, потрібна
праця. Це один спосіб робити те, що
ви згадували раніше, як поправити
наставлення наших теперішніх учи�
телів, як їм допомогти і змістом, і в
зміні їхньої застарілої філософії ко�
лишнього Радянського Союзу.
Запитання: Богдане Дмитровичу, ве�

лику роль для формування свідомос�

ті сучасної української інтелігенції ві�

діграли роботи членів Римського

Kлубу, А.Печчеї, Дж.Форрестера,

А.Медоуза, Ваша доповідь «Доро�

говкази в майбутнє». Над чим пра�

цює Римський Kлуб сьогодні?

Гаврилишин: Надзвичайно задово�
лений почути про це. Бо роботою
Римського Kлубу я зацікавився з
1968 року, після зустрічі з Ауреліо
Печчеї в Римі. Імпакт нашого клубу
великий через ту книжечку, що бу�
ла написана про границі економіч�
ного прогресу. І вона вийшла на 30
різних мовах (35 млн. екземплярів).
Це було розповсюджено, про це всі
читали, а також деякі речі Ауреліо
Печчеї, і після цього просто  був
своєрідний шок і дуже сильна реак�
ція за і сильна проти, говорили, що
Римський Клуб проти технологіч�
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«На щастя, священик, 
котрий 
учив 
нас релігії, 
учив 
нас думати 
радше, 
ніж вірити»

Запитання: Богдане Дмитровичу, у

вас складна і водночас надзвичайно

цікава біографія. Які способи, мето�

ди самоутвердження в цьому склад�

ному світі, технології життєтворчості,

які стратегії Ви обирали? І як вплива�

ли на такий вибір школи, університе�

ти, у яких Ви навчалися?

Гаврилишин: Багато того дістав від
своєї рідні. Батько й мама турбува�
лися, щоб я вчасно задумався над
своїм життєвим шляхом. Старший
брат був майже другим батьком, він
подбав про те, щоб я поїхав у
Kарпати на пластові табори. І там я,
11�12�літній хлопець, уперше зрозу�
мів, що таке є українство, у чому йо�
го краса. Це один елемент. Друге те,
що я багато переживав у юні роки,
бо жив ще за польської окупації і це
для мене був справді окупаційний
режим. Я вчився польською мовою,
але її не сприймав: це для мене було
щось чуже. Я читав деякі українські
книжки, але їх треба було ховати. І
я думав, чому ж це є так, чому я по�
винен ховати свою рідну книжку!
Як я став вільною людиною? Ще за
польського режиму я вже зачинав
думати інакше, як тоді казали. Але
більш яскраве, як нас визволяли ра�
дянські війська від польської окупа�
ції, там була дуже гостра догма, я
також не сприймав радянської ідео�
логії, хоча поверхово це робив, спі�
ваючи там «Все вище, вище...» у
школі. Але потім заарештували мо�
го сімнадцятилітнього брата тільки
за те, що він хотів розмовляти укра�
їнською мовою, тому для нас була
небезпека депортації, і ми мусили
ховатися десь у сусідській стайні.
Отже, і тоді був конфлікт між тим,
що є офіційне, і тим, що є реаль�
ність. Я думав сам для себе, а не
тільки слухав. Я бачив ті протиріч�
чя між реальністю і пропагандою. І
це саме було тоді, як прийшли нім�
ці. Знов була жахлива доктрина,
жахлива догма, я проти того протес�
тую, але мусив іти в гімназію навча�
тися. Однак протест був, а то зна�
чить зв’язки з підпільними органі�
заціями, з організацією українських

націоналістів. Але щоб вижити, во�
ни мали бути надзвичайно дисцип�
ліновані, а це також є певна догма,
декалог, десять законів. З одного
боку, я це сприймав, а з іншого —
було бажання думати.
На щастя, священик, котрий учив
нас релігії, учив нас думати радше,
ніж вірити. Це було дуже цікаво. То
я від нього почув про Руссо, про Во�
льтера, про інших учених. І тільки
коли був уже в Торонто, професор
філософії сказав одне речення, що
для моїх канадських колег нічого не
означало, а для мене дуже багато:
остаточний суддя про те, що є
правда чи неправда, що є добро, а
що зло — це лише ваш власний
розсудок. І тут раптом я відчув: ду�
мати самостійно, незалежно — це є
моє право. Я вважаю, це я в тих
двох хвилинах став іншою люди�
ною. Надзвичайно важливий мотив
для мене, аби у світі розуміли, що
українці не є там якісь росіяни дру�
гого гатунку, менш вартісні люди.
Що ми здібні люди, що в нас є пев�
на культура. І я це робив із переко�
нанням. Бо я знаю, що в гімназії, у
моєму класі було бодай двоє, здібні�
ших від мене. А тому серед трудно�
щів, які я переходив зі своєю серед�
ньою освітою, бо я підготовлявся до
іспитів у таборі біженців у туалеті,
бо не мав іншого місця, також було
дуже мало підручників, була пе�
рерва у навчанні. Пішов в універси�
тет дещо пізніше, але закінчив полі�
техніку першим. Нас було 98, як ми
закінчили той відділ. Але для мене
було важливо, що то зробив не Бог�
дан Гаврилишин, а українець.
Kоли я поїхав на світову конферен�
цію молоді як одинокий делегат від
Kанади, не маючи канадського гро�
мадянства, я мав карту, що міг голо�
сувати за Kанаду. Це було в Африці,
у Сенегалі. Мені було приємно, що
за Канаду голосував українець. Це
було для мене дуже важливим моти�
вом, не шовіністичним мотивом.
Тільки бажання відчувати свої влас�
ні сили, що я міг змагатися, що це
робить українець, я вірив що є бага�
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«Питали мене: а яка є
в тебе мета в житті, що
б ти хотів досягнути?
Я сказав: «Тільки дві
речі: я хотів би мати
цікаве життя і, наді�
юсь, корисне життя»

Це також, можливо, ілюзія, що я аж
справді робив так багато корисної
праці, напевно, ні, але я вірю в це, і
це є для мене мотивом, це дає енер�
гію. І це, як кажуть деякі люди, слу�
хай, у тебе є чудова хата в українсь�
кому стилі в Альпах, можеш там со�
бі відпочивати, писати щось, можеш
кудись поїхати. Чому так працюєш
від дня до ночі. А знаєте, це якраз є
благословенство: могти щось дати.
Дуже багато людей знаходяться в
тій ситуації, що їм треба щось дати.
...Особливо нашим молодшим, яким
відкриються двері в цілі світи чи в
той світ, який я відкривав, часом
пропихав, але побачимо. Це як у 12�
13 років я читав німецького автора
Kарла Мая. Яке було тоді бажання
пізнати той світ, це було такою не�
сповною мрією, але якось так стало�
ся. Тому чим більше працюєш, тим
більше енергії з’являється, і прихо�
дить бажання далі це робити. Збері�
гається смак до життя, мене дуже
цікавить багато речей.

— Шановний Богдане Дмитро�

вичу, я висловлюю щиру вдяч�

ність за увагу до нашого жур�

налу. Дозвольте подарувати

вам книгу «Заповідна краса

Полтавщини» як запрошення

на гостинну землю духовного

серця України.

Гаврилишин: Дуже дякую. У Пол�
таві є чудовий хор «Kалина», я ду�
же хотів би приїхати і почути його
там, на місці, я його вже чув у Же�
неві. А Полтаву я вважаю справді
серцем України. Читав колись три�
логію Лепкого. І для мене Полтав�
щина — це справді щось чудове.
Може, боюсь поїхати, щоб не розча�
руватися, бо в мене така гарна візія
про вашу область. 

З Богданом Гаврилишиним 

розмовляв Сергій Kлепко

то ще кращих і мудріших від мене в
Україні. Щоб тільки для них мож�
ливість така сама була. Це почуття
морального обов’язку супроти краї�
ни. Брата мого заарештували в 17
років тільки тому, що він настоював
на тому, щоб українською мовою го�
ворити. І тільки чотири роки тому я
довідався, що його після арешту лік�
відували.
Тяжко було зберігати свою мову,
культуру і свою історію в Україні. Я
мав цю можливість за кордоном, хо�
ча й жив поза українським середо�
вищем майже все своє життя, то не
мав морального права забувати
свою рідну мову. Інколи мені легше
було працювати англійською чи
французькою мовою, це були мої
професійні мови. А так тільки в 
сім’ї своїй розмовляв чи дещо читав
по�українськи.
А ще один був такий ніби рушійний
елемент у тому, що як я вже закін�
чив політехніку, то як мої колеги
говорили мені, що от «я зароблю со�
бі багато грошей, куплю велику ма�
шину, а після цього хату» і так далі.
Питали мене: а яка є в тебе мета в
житті, що б ти хотів досягнути? Я
сказав: «Тільки дві речі: я хотів би
мати цікаве життя і, надіюсь, корис�
не життя». І це, ви знаєте, дуже муд�
рий вибір. Моє життя було справді
надзвичайно цікавим: я пізнав ці�
лий світ, пройшов через різні про�
фесії, знаю різні ділянки. Тому, на�
приклад, я мав пропозицію бути
президентом великого міжнародно�
го підприємства. А я не хотів, бо, бу�
дучи директором інституту в Жене�
ві, до якого приходили люди з ціло�
го світу, мені здавалося, що мій світ
якийсь більший, ніж підприємство,
яке затруднювало декілька десятків
тисяч людей у цілому світі. І що я
справді (може, це ілюзія) щось ро�
бив корисного. І тому тепер в Укра�
їні, як я вже повернувся у 1988 році,
це найкращий період мого життя,
саме тому, що я можу щось дати.



«ПМ» уключилася в

багатоетапний конкурс

організацій ЗМІ — «За�

соби масової інформа�

ції — для громадянсько�

го суспільства», який

проводить фонд «Євра�

зія».

Мета конкурсу —

сприяти усвідомленню

громадянами України мі�

сця неприбуткового сек�

тора та ролі недержав�

них неприбуткових ор�

ганізацій у формуванні

громадянського суспіль�

ства через широке висві�

тлення засобами масо�

вої інформації темати�

ки, пов’язаної з розвит�

ком неприбуткового се�

ктора та НДО.

Нехай програємо цей

конкурс, але, друкуючи

статтю директора

фонду «Євразія» Миколи

Дейчаківського «Грома�

дянське суспільство і не�

державні організації»,

«ПМ» щиро вірить, що

вчитель використає її,

ппррооввооддяяччии  ппеерршшиийй  уурроокк  уу

11999977//9988  ннааввччааллььннооммуу  рроо��

цціі,,  ппррииссввяяччеенниийй  ККооннссттии��

ттууццііїї  УУккррааїїннии..

Сподіваємося, що учні

читачів�учителів нашої

області та інших регіо�

нів переймуться важли�

вою думкою: Конститу�

ція України уможливлює

звикання державних ор�

ганізацій до існування не�

державних організацій,

внаслідок чого держава

здобуває шанс утрати�

ти свій колишній принцип

— «Хто не з нами, той

проти нас».

РРееддааккццііяя  ««ППММ»»

Що таке громадянське
суспільство?

Демократичне суспільство — це
суспільство, у якому всі

громадяни мають рівні права та
обов’язки, а також рівні можливості
участі у визначенні шляхів управління
суспільством. Останнє, зрештою,
гарантується можливістю кожного
громадянина голосувати на виборах за
своїх представників. Однак часто
цього замало. «Для того щоб
демократія працювала, громадяни
повинні брати участь у політичному
житті не лише в день виборів, а й у
міжвиборчі періоди» (1).
Громадянське суспільство — це
суспільство з високим рівнем
політичної соціалізованості індивідів,
коли громадяни можуть добровільно і
незалежно захищати власні інтереси та
інтереси інших, брати участь у
вирішенні спільних проблем.

Суспільство, у якому існує достатня
«критична» маса будь%яких

незалежних організацій, можна
вважати громадянським. Серед цих
організацій і ті, які створені для
поліпшення матеріального добробуту
їхніх членів (прибуткові організації).
Головне, що вони не залежать від
держави у формуванні цілей своєї
діяльності. Існує, однак, й інше
розуміння громадянського суспільства,
згідно з яким прибуткові організації
належать до сфери бізнесу, а
неприбуткові недержавні
організації — до так званого «третього
сектора», який, доповнюючи
державний та діловий сектори,
гармонізує суспільство.

Існування підприємств, не
контрольованих державою, — один

із важливих елементів громадянського
суспільства. Проте приватний сектор
не є достатньою умовою для
функціонування громадянського
суспільства. Досвід розвинених країн
свідчить, що саме «третій»,

неприбутковий сектор є визначальним
у забезпеченні і захисті інтересів
громадян — не лише перед державою,
а й перед ринком, оскільки його
головною метою є благо інших
(загальне добро), тимчасом як у
приватному секторі люди
задовольняють переважно власні
потреби. І хоча діяльність бізнесових
структур врешті%решт сприяє
досягненню загального блага, це не є
їхнім головним завданням. Інакше
кажучи, саме третій сектор сприяє
реалізації громадської ініціативи,
усвідомленню громадянами
колективних потреб, а також
необхідності об’єднання у досягненні
спільних, соціально значущих цілей, не
маючи при цьому на меті отримати
власну вигоду.

Цитата зі звіту, підготованого
Фондом братів Рокфеллерів,

дуже вдало ілюструє необхідність
життєздатного третього сектора: «Як
на Сході, так і на Заході багато
людей починають усвідомлювати,
що вільного ринку та вільних виборів
недостатньо для того, щоб
побудувати і зміцнити здорові,
демократичні суспільства. У той
час, як ринкова економіка може бути
ефективною у виробництві
споживацьких товарів і послуг, вона
за самою своєю природою не дозволяє
повністю реалізувати ціле коло
соціальних потреб. Більше того,
громадяни не можуть повністю
покладатися на державу, якщо їхня
мета — забезпечити захист
спільних життєвих інтересів, як'
от: нормальні екологічні умови,
громадянські права і соціальний
благоустрій. Таким чином, щоб
реалізувати тривимірну концепцію
збалансованого розвитку
суспільства, потрібно доповнити
діловий та державний сектори
гнучким третім сектором
неприбуткових організацій» (2).
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відповідати і їм. Отже, НДО — це
організація:

ддооббррооввііллььннаа  — у законодавчій базі
країни не існує ніяких правил, які б
указували на її обов’язковість або
забороненість; у межах самої
організації існує елемент
добровільної участі (правління,
члени організації та люди, котрі її
підтримують, витрачають свій час і
ресурси добровільно);

ннееззааллеежжннаа  — контрольована
засновниками або правлінням, яке
отримало повноваження на
керування організацією; правління
організації, у свою чергу, не повинне
перебувати під контролем будь%яких
державних чи бізнесових структур;

ннееппррииббууттккоовваа  — члени організації
не мають ніякої особистої вигоди або
прибутку, хоча співробітники можуть
отримувати відшкодування за свою
працю;

ооррггааннііззааццііяя  може здійснювати певну
прибуткову діяльність лише у тому
разі, якщо прибутки не
розподіляються між членами або
засновниками організації, а
використовуються для реалізації
завдань організації;

ссууссппііллььнноо  ккооррииссннаа  — метою
організації є поліпшення суспільного
добробуту; користь від діяльності
організації — не лише для її членів
та засновників;

ннееппооллііттииччннаа — організація не є
політичною партією і не має чіткої
політичної мети, не відіграє великої
ролі в загальнодержавному і
політичному процесах (як,
наприклад, профспілки);

ннееррееллііггііййннаа  — організація, яка не
має на меті релігійної пропаганди;
хоча і релігійна організація може
бути засновником НДО, але її
членство не повинне бути обмежене
лише прихильниками однієї релігії.

НДО, які відповідають цим
умовам, дають громадянам

можливість діяти разом для розвитку
суспільства, удосконалення його
управління та поліпшення загального
добробуту.

Угромадянському суспільстві
громадяни реалізують як свої

права, так і обов’язки — «вони діють
за власною ініціативою, поза
вказівками держави, а не у відповідь
на вказівки держави» (3). За умов
справжньої демократії це забезпечує
стабільність у державі. Інакше при
виникненні кожної серйозної нової
проблеми, що має вирішувати, але з
різних причин не вирішує влада,
з’являтиметься думка про необхідність
зміни цієї влади.

Одним аспектом громадянства є
громадські обов’язки (наприклад,

голосування, дотримання законів), а
іншим — особисті свободи. У
громадянському суспільстві особисті
ініціативи є ключовим чинником
досягнення загального добра, і такі
ініціативи найчастіше і найефективніше
реалізуються через неприбутковий
сектор, який складається із
недержавних неприбуткових
організацій.

Недержавні організації
(НДО)

Уширокому значенні термін НДО
можна застосувати до будь%якої

організації, котра не є частиною
державної структури. У такому
розумінні цього терміна, крім
організацій, які «традиційно»
вважаються недержавними (групи
захисту прав громадян, організації, що
здійснюють соціальні послуги,
екологічні організації, громадські
інформаційні служби, освітні ресурсні
центри тощо), до НДО можна
віднести і такі, як політичні партії,
профспілки, спортивні клуби, релігійні
установи, бізнесові об’єднання тощо. У
звіті Фонду «Commonwealth»,
названому «Недержавні організації:
пропозиції до вдалого планування та
практики», знаходимо чотири
визначальні риси НДО (4). Далі їх
подано узагальнено. П’ята й шоста
додаються, оскільки НДО, які
прагнуть одержати підтримку
міжнародних організацій, що сприяють
розвитку «третього сектора», повинні
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На жаль, у
педагогiчному
просторi Полтавщини

майже вiдсутнi недержавнi
органiзацiї. Усiм вiдомо
про педагогiчний центр 
«ACADEMIA», асоцiацiю
прогресивних молодих
педагогiв, котрі утворили
першу й поки що єдину
приватну школу в 
м. Полтаві i прагнуть учити
не за тоталiтарними
методиками. Набирає сил
асоціація «Довкiлля»,  мета
якої — перебудувати
природничо%математичну
освiту вiдповiдно до
ментальності українського
народу. Цього року
вiдсвяткувала своє
десятирiччя обласна
асоцiацiя директорiв шкіл,
яка поза державою, за
власною iнiцiативою,
багато зробила для
формування
вiдповiдальностi
директорського корпусу
щодо цiлiсності розвитку
шкiльних органiзацiй. У
попередньому номерi ми
розповiли про класичну
недержавну педагогiчну
органiзацiю —
Лабораторiю теорiї
розв’язування
винахiдницьких задач. Ось
i все, що можемо назвати
з недержавних органiзацiй
педагогiчного
спрямування. А скiльки
проблем в освiтi, якi
можуть i повиннi
вирiшувати недержавнi
органiзацiї вчителiв,
батькiв!

Див. з цього приводу статтю

В.В. Громового у цьому номері

«ПМ» (С. 36).



Третій сектор в Україні та
організації, що розбудо5
вують його інфраструк5
туру. Довідник /
О.Грущенко, О.Пархомчук.
— К., 1997. — 64 с.

Завдяки наданню технічної
допомоги та організацій�
ної підримки РЦ «Гурт» по�
бачило світ друге видання
довідника, яке враховує
досить суттєві зміни як
кількісного, так і якісного
характеру, що відбулися
останнім часом. Розбудо�
ва українського громадян�
ського суспільства немож�
лива без розширення і змі�
цнення позицій недержав�
них організацій.

Такі важливі питання, як
роль громадських органі�
зацій у розвитку третього
сектора в Україні, стратегія
їх підтримки, роль і перс�
пективи розвитку ре�
сурсних центрів, питання
законодавчого забезпе�
чення діяльності недержа�
вних некомерційних орга�
нізацій, становлять основу
науково�пізнавальної час�
тини довідника.

Він містить також адреси і
характеристики діяльності
основних недержавних
громадських організацій
України — ресурсних цент�
рів, фондів, асоціацій, то�
вариств.

Через НДО громадяни
допомагають суспільству

нормально функціонувати і
розвиватися.

Завдяки НДО громадяни мають
можливість користуватися

перевагами демократичної системи, яка
дозволяє кожному висловлювати
власну думку про керівництво та
управління в державі, відстоювати свої
погляди в межах існуючої політичної
системи. А це сприяє вихованню
громадської відповідальності: замість
звинувачень на адресу абстрактної
держави громадяни через НДО
намагаються вплинути на стан
суспільства, беручи в такий спосіб на
себе частку відповідальності за
загальну ситуацію. Як наслідок, НДО
значною мірою сприяють становленню
і зміцненню громадянського
суспільства.

НДО здійснюють ті соціальні
завдання, які держава і бізнес не

виконують або не спроможні виконати.
Часом вони змушені протистояти
державному або діловому секторам,
але найчастіше трапляється так, що їм
вигідно узгоджувати свою діяльність з
цими секторами. Часто вказуючи на
помилки держави або бізнесу, НДО
конструктивно співпрацюють з ними
для подолання цих недоліків.

Громадянське суспільство і
НДО 

в Нових Незалежних
Державах 

колишнього СРСР

За часів Радянського Союзу
стовідсоткове удержавлення

всього суспільного життя зумовлювало
неможливість існування
громадянського суспільства. Ці ж
обставини спричинювали низький
рівень політичної соціалізованості
індивідів. Громадяни брали участь у
виборчому процесі, але чисто
номінально. Їхні голоси ніяк не
впливали на управління державою, а
громадська участь в управлінні мала
символічний характер. Унаслідок цього
громадяни не поділяли
відповідальності за ситуацію в

суспільстві. Їм бракувало механізмів
впливу, бракувало навіть усвідомлення
того, що ці механізми потрібні.

Уколишньому Радянському Союзі
існувало два види НДО. Одні

перебували під контролем держави, а
інші стояли в незаконній опозиції до
неї. НДО першого типу були офіційно
визнаними громадськими
об’єднаннями, переважно соціально%
побутового або культурного характеру.
І хоча формально вони вважалися
«неурядовими», проте перебували під
контролем держави, яка вирішувала
більшість кадрових питань та розподіл
фінансових ресурсів. До другого типу
належали незареєстровані
дисидентські організації, які діяли
підпільно і фактично протистояли
державі.

Таким чином, серед громадян
майже не існувало традиції

об’єднуватися з власної ініціативи для
праці на загальний добробут та захист
спільних інтересів. З приходом
гласності незалежні організації дістали
дозвіл утворюватися і діяти на
законних підставах.

Одночасно внаслідок розпаду
старої системи відбувся значний

економічний спад, була зруйнована
державна інфраструктура соціальних
служб. Здобувши свободу щодо
діяльності незалежних об’єднань,
громадяни створили величезну
кількість НДО, які намагалися, з
одного боку, заповнити вакуум у
громадській діяльності, з іншого —
взяти на себе функції, які до цього
виконувала держава. Однак
формування НДО відбувалося
спонтанно і несистемно (це стосується
як географічного виміру, так і сфер
діяльності). Більшість НДО в ННД і
сьогодні розташовані у великих містах,
здебільшого у столицях держав —
централізованість і відставання
периферії також залишилось у спадок
від радянських часів.

Дуже мало НДО було утворено з
метою сприяння громадським

ініціативам та удосконаленню підходів
у вирішенні суспільних проблем.
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активної і реальної участі в процесах
управління громадським життям та
поліпшення якості свого життя. Однак
брак знань, нерозуміння можливостей
НДО, навиків управління НДО
гальмують розвиток «третього
сектора» в ННД.

Підтримка, якої потребують
НДО в ННД

НДО в ННД потребують
підтримки як у своєму

функціонуванні і розвитку, так і в
створенні загального клімату в
суспільстві, який би дозволив їм
успішно діяти. Далі вказано на ті
сфери, які вимагають особливої уваги в
цьому плані.

Функціонування і розвиток:

ФФооррммууллюювваанннняя  ггооллооввннооїї  ммееттии  іі
ссттррааттееггііїї..  Багато НДО мають
дуже розмите і загальне уявлення
про те, що вони хочуть здійснити. Як
зараз і всьому суспільству в ННД,
їм властива короткострокова
орієнтація, яка є наслідком існуючої
політичної та економічної
нестабільності. Без чітко визначеної
мети і стратегії НДО починають
турбуватися більше про власне, ніж
загальне благо, для якого вони і
повинні працювати.

ККееррііввнніі  ооррггааннии..  Часто НДО не
мають чіткого уявлення про те, як
найкраще обрати й організувати
наглядові та дорадчі органи, а також
розподілити між ними ролі та
функції.

УУппррааввлліінннняя..  НДО часто
створюються ентузіастами, які є
фахівцями в певній галузі, але не в
управлінні організацією. Щоб
вирішити це питання, керівникам
організацій необхідно пройти
підготовку в галузях організаційної
структури і розвитку, управління та
розвитку людських ресурсів,
стратегічного планування,
інформаційних систем, проектного і
фінансового менеджменту,
управління грантами, моніторингу.

Натомість виникла велика кількість
НДО, пов’язаних із політичною
діяльністю, яка у перший період
демократизації ставала дедалі
активнішою. Результат — ще й
сьогодні існує багато «НДО», які є
додатками до певних політичних
угрупувань. Деякі НДО утворювалися
переважно з метою — спонукати
державу до різних видів соціальної
діяльності (інколи це відбувалося через
невпевненість у власних силах, але
досить часто члени організації не
усвідомлювали своєї спроможності
діяти самостійно). У деяких сферах
(наприклад соціальній) недержавні
організації довгий час не
утворювалися, оскільки громадяни
сподівалися, що уряд вирішить усі їхні
проблеми.

Ісьогодні для більшості НДО
стосунки з державними структурами

залишаються проблемою. Держава ще
не звикла до існування НДО і часто
діє за старим принципом «хто не з
нами, той проти нас». Державні
управлінці в ННД (більшість із
них — ще радянського гарту)
продовжують підозріло ставитися до
НДО, убачаючи в них загрозу для
своєї влади (особливо це стосується
місцевої влади). Відносини
партнерської співпраці для них є
новими і складними, тоді як відносини
патерналістського контролю є більш
зручними і знайомими. Тому й не
дивно, що, на думку представників
багатьох НДО, є лише дві
альтернативи: або протистояти
державі, або прислуговувати їй.

На завершення слід зазначити, що
сьогодні найбільшою

перешкодою в побудові
громадянського суспільства в ННД є
загальне відчуття громадянами свого
відчуження від влади. Бракує сталої
думки про те, що громадяни своїми
силами можуть змінювати суспільство.
Розвиток ділового сектора частково
допомагає подолати це, оскільки дає
змогу громадянам відчути, що вони
власними силами можуть покращити
свій добробут. Однак цілком очевидна
необхідність дієвого неприбуткового
сектора, який би заохотив громадян до
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Дорогі співвітчизники!

Конституція України —
Основний Закон і
водночас чіткий
дороговказ на
нелегкому шляху
розбудови нашої
Батьківщини, неньки�
України.

Ви — її майбутнє!

Сподіваюся, що цей
посібник допоможе Вам
усвідомити власну
відповідальність за
творення суверенної і
незалежної,
демократичної,
соціальної, правової
Української держави.

Голова Полтавської
обласної Ради

народних депутатів,
обласної державної

адміністрації

М. Залудяк

1500 ЗАВДАНЬ ІЗ КОНСТИ+
ТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇ+
НИ: Навчальний посібник
Бездітько Б.М., Магдик
О.О., Романенко Н.І. —
Відп. ред. Білоусько О.А.
— Полтава, 1997. — 76 с.
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4. Недержавні організації.
Вказівки до вдалого
планування та практики
(видання Фонду
«Commonwealth»).

ЖЖииттттєєззддааттннііссттьь..  Так само, як у
питанні управління, тут бракує
спеціальних знань про те, як вижити
і розвиватися навіть після отримання
фінансової підтримки. У цьому
випадку потрібна підготовка щодо
зв’язків з громадськістю,
фандрейзингу, розширення членства
і залучення добровольців. Також для
НДО в ННД зовсім новим є
поняття Опікунської ради, яка
складається з людей, активно
залучених не тільки до розробки
стратегії, але й до пошуку джерел
фінансування організації.

ЕЕттииккаа,,  ззввііттннііссттьь  
іі  ссааммооррееггуулляяццііяя.. Це дуже тісно
пов’язано з практикою успішного
управління і з питаннями
життєздатності. Забезпечення
життєздатності і встановлення
систем, які її гарантуватимуть, є
особливо важливим у ННД, де
принципи верховенства закону
тільки починають упроваджуватися.

ККооммууннііккааццііїї  ттаа  ііннффооррммааццііяя..  НДО в
ННД нерідко діють в
інформаційному вакуумі. Часто
неможливо дізнатися, що вже
зроблено в цій сфері іншими НДО,
державою та діловим сектором. Іноді
члени та співробітники НДО навіть
не мають інформації про те, що
відбувається. Наявність засобів
зв’язку і передачі інформації
поліпшить життєздатність як
окремих НДО, так і сектора в
цілому.

ООббмміінн  ддооссввііддоомм  ттаа  ссппііввппррааццяя..
Багато НДО в ННД побоюються
тісної співпраці з іншими НДО,
оскільки вбачають у них конкурентів
на отримання обмежених донорських
коштів. Крім того, вони
остерігаються втратити
самостійність. У ННД організації не
звикли працювати в рівноправних
об’єднаннях, де не домінує жодна
організація (або особа). Однак
НДО можуть багато чому навчитися
і стати більш ефективними,
обмінюючись інформацією і
досвідом. Необхідно підтримувати
діяльність об’єднань НДО, а також
створення альянсів організацій у
межах країни, ННД та у світовому

масштабі. Потрібно також сприяти
співпраці організацій третього
сектора з державним та діловим
секторами за умови збереження
незалежності НДО.

Загальний клімат:

ЗЗааккооннооддааввссттввоо..  У більшості ННД
законодавство, яке регулює
діяльність неприбуткового сектора, є
досить неадекватним. Необхідно
підтримувати розвиток відповідної
законодавчої бази.

УУззггоодджжеенннняя  ддііяяллььннооссттіі  
зз  ддеерржжааввнниимм  ттаа  ддііллооввиимм
ссееккттооррааммии.. На державному рівні і в
ділових колах ННД потрібно
досягти розуміння тієї позитивної
ролі, яку відіграє неприбутковий
сектор у громадянському суспільстві,
а також користі, яку можуть
принести НДО державному та
приватному секторам.

ККууллььттуурраа  ссооццііааллььннооїї
ввііддппооввііддааллььннооссттіі  
іі  ффііллааннттррооппііїї..  На сьогодні ця
культура є й досі нерозвиненою в
ННД. Підняття її рівня забезпечить
тривалість існування НДО (сьогодні
НДО більше покладаються на
фінансування з%за кордону або
намагаються вижити без будь%якого
фінансування).

ННооррммии..  Існує потреба в нормах
етики та відповідальності, які б
поширювалися на весь сектор. Без
встановлення та дотримання цих
норм весь сектор може втратити
довіру в очах громадян (вже не раз
порушувалося питання корупції в
межах неприбуткового сектора).

ІІннффооррммуувваанннняя  ггррооммааддссььккооссттіі..  Слід

надавати громадянам, державному та

діловому секторам більше інформації

про позитивну роль НДО в побудові

громадянського суспільства і

зміцненні демократії. 
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РЕТРОМЕТОДИКА?

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЖИЗНЬ УЧИТЕЛЕЙ

Мы живем в эпоху
развития кооперативов и
другой общественной
жизни.

Всюду, даже в самых
захолустных селах
открываются общества
сельских хозяев,
кредитных товариществ
и другие, — жизнь этого
требует.

Учительство, до сих пор
живя разрозненно,
начинает ощущать
потребность к
объединению,
общественной жизни, и в
их среде возникают
учительские общества.
Цель учительских
обществ —
взаимопомощь учащим и
учившим и другая
просветительная
деятельность. Во многих
районах уже открыты
учительские общества с
определенным уставом.
Пусть же и Полтавское
учительство поближе
познакомится с
деятельностью
учительских обществ,
сознает их
необходимость и под его
именем сплотится во
едино для своего блага и
блага народа...

Учитель С. Придуха

(«Педагогический журнал для

учащих народных школ

Полтавской губернии»,

1915, №5, с.42)

Виникнення і розвиток соціометрії
пов’язані з життям і творчістю відомого
у світі американського соціолога, соці(
ального психолога, психіатра Джекоба
Леві Морено (1892(1974), котрий вва(
жається її засновником. Основи соціо(
метричної системи і мікросоціології за(
початковані в період 1908(1925 рр. «У
бурі і натискові першої світової війни,
— пише Морено, — мене заполонила
ідея соціометрії як єдиного шляху до
нового порядку в суспільстві» 
[2(XXVI].

Відкриття, що були зроблені в
таборі для біженців

У таборі для біженців Міттендорф
(під Віднем) знаходилися тірольські се(
ляни, які рятувалися від наступу іта(
лійців. «Я пережив у цьому таборі, —
розповідає Морено, — виникнення но(
вої спільноти і, пізнавши соціальні по(
треби, зрозумів безглуздість світової
війни та соціальних революцій. Я нама(
гався зрозуміти безпосередні людські
зв’язки й стосунки. Завдяки їм і з’явля(
ється соціометрія як наукова галузь».

Принципи соціометрії, за Морено,
містять: вияв внутрішніх потягів (при(
тягання і відштовхування) між людь(
ми, взаємних чи однобічних їхніх сим(
патій, антипатій чи індиферентних
(байдужих) стосунків; добір у групу
відповідних індивідів для максималь(
ного співробітництва, зменшення кон(
фліктів і психічного напруження.

Відомий німецький соціолог Л. фон
Візе у передмові до книги Морено «Ос(
нови соціометрії» характеризує автора
як «незвичайну людину» з «надзвичай(
ними» організаторськими здібностями,
великого оптиміста: психіатр, медик,
природодослідник і водночас «людина
мистецтва, поет і навіть актор», а не
«занудний учений ремісник». Соціоме(
тричне вчення і практика Морено, на
думку Л. фон Візе, є справді оригіналь(
ними; соціометрія може розглядатися
як «самостійна наука поряд із соціоло(
гією» [2, с.XVII].

«Надзвичайність» у характеристиці
Морено слід пояснити його винятковою
працездатністю і творчою активністю.
Ним опубліковано десятки книг і моно(

графій, зокрема: «Театр спонтанності»
(1924), «Використання групового мето(
ду при класифікації» (1932), «Психоло(
гічна організація груп у спільноті»
(1933), «План перегрупування спіль(
нот» (1936), «Соціометрична статисти(
ка соціальних конфігурацій» (1937),
«Соціометрія в дії» (1942), «Соціодра(
ма, метод аналізу соціального конфлік(
ту», «Психодрама» (т.I — 1946, т.II —
1956), «Соціометрія сублюдських куль(
тур» (1948), «Соціометрія і наука про
людину» (1956), «Групова психотерапія
і психодрама» (1958), «Основи соціоме(
трії. Шляхи до нового суспільного ла(
ду» (1967) та чимало інших.

Дж.Л. Морено належить до тих со(
ціальних теоретиків, які найістотніше
вплинули на розвиток сучасної західної
соціології, соціальної психології і педа(
гогіки. Вплив соціометрії на інші сфери
соціальних наук (антропологію, соціо(
логію, психологію, психіатрію, педаго(
гіку) Морено називає «соціометричним
рухом». Щоб показати його розвій і до(
вести його значущість, Морено звертає
увагу на відомі напрями соціальної
психології, зокрема «групову динамі(
ку», «людські стосунки», «теорію ро(
лей» тощо, вважаючи їх різними найме(
нуваннями і модифікаціями соціомет(
рії.

Дж.Л. Морено торкнувся багатьох
соціальних проблем, дослідив важливі
цілеспрямування психології малих
груп і первинного колективу. Він, зо(
крема, чітко окреслив емоційно(почут(
тєві стосунки в групі і їх регулювання.
Звичайно, це регулювання не може
усунути всі конфліктні ситуації і непо(
розуміння, однак воно спроможне ста(
ти певним позитивом у житті людей.
Напружені психологічні стосунки, які з
різних причин виникають між людьми,
безумовно, негативно позначаються на
житті і діяльності групи. Тому суспіль(
ство зацікавлене в тому, щоб своєчасно
виявити такі стани, а соціометрія умо(
жливлює реєстрацію й уникання нега(
тивізмів між людьми. Питання, постав(
лені Морено, мають важливе значення
з погляду психогігієни, соціальної пе(
дагогіки, наукової організації праці,
психології управління тощо.

Дж.Л. МОРЕНО Й А.С. МАКАРЕНКО:
ЗІСТАВНІ ПАРАЛЕЛІ

І.А. Зязюн
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ними, релігійними чи державними критеріями, а й на
«соціометричні частини», «соціометричні ієрархії» [2,
c.265].

Цікаво зіставити результати емпіричних соціомет(
ричних досліджень Морено з тими, що отримав
А.С. Макаренко, використовуючи аналогічні методи(
ки при формуванні свого колективу. У лекції «Педа(
гогіка індивідуальної дії», прочитаній 16 січня 1938
року перед співробітниками Наркомосу РРФСР і
вперше опублікованій в «Учительской газете» (№6 7
січня 1941 року), зазначив, що в останні роки своєї пе(
дагогічної праці він організував колектив з різновіко(
вих вихованців за принципом «взаємного бажання».
Спочатку Макаренко й сам злякався такого принци(
пу, а потім переконався в його природності і необхід(
ності. Педагог сміливо використав такий принцип ор(
ганізації первинного колективу, поєднуючи представ(
ників різних груп і бригад.

Поступово вихованці об’єдналися у загони по 10(
12 чоловік. У колективі комуни завжди залишались
діти, з котрими ніхто добровільно не об’єднувався.
Для Макаренка це стало досить важливим фактом пе(
дагогічного спрямування, оскільки виявлялися вихо(
ванці, яких важко було залучати до загального колек(
тиву. Серед 500 вихованців нараховувалося 15(20 (3(
4%), яких жоден із загонів не бажав мати в себе. Дів(
чаток, із котрими не хотіли об’єднуватися в первинно(
му колективі, було менше: на 150 — усього 3(4 (2%),
незважаючи на те що стосунки між дівчатками були
не такими дружніми, як між хлопцями. Цю особли(
вість Макаренко пояснював тим, що хлопчики прин(
циповіші за дівчаток й іноді вдаються до крайнощів,
не бажаючи приймати до себе когось. Дівчатка ласка(
віші, більш оптимістичні, завжди сподіваються на ви(
ховання і швидше погоджуються прийняти до свого
колективу людину, щодо якої існують певні сумніви й
упередження [2, c.275].

Морено і Макаренко незалежно один від одного,
але майже водночас працювали у «закритих спільно(
тах» учнів. Їх результати одержані фактично на одна(
ковій вибірці — відповідно 505 і 500 чол. Питома вага
ізольованих чи «ізольованих та знехтуваних» різна: у
першому випадку 11,5%, у другому — 2(4%. Можливо,
це за рахунок соціометричної географії зі специфікою
психологічної ментальності народів, хоча ймовірні й
інші причини. Однак наукового коментарю й дотепер
вимагає соціометрія освітньо(виховної галузі в будь(
якій країні світу.

Куди пливемо — «за» чи «проти» течії?

Цікавого практичного відтінку в Морено набуває
категорія «психологічна течія», яка відображає «по(
чуття однієї групи щодо іншої». Ці «течії» утворені не
«одиничними», незалежними від групи, емоціями ін(
дивидів і не є «сумою почуттів кожного з індивідів».
Вони самостійні специфічні соціально(психологічні
утворення позитивного, негативного та індиферент(
ного виявів. У зв’язку з цим Морено намагається
структурувати суспільство за трьома соціометрични(
ми вимірами: зовнішнє суспільство, соціометрична
матриця і соціальна реальність. До першого належать

Соціометрія для Морено не лише метод, але й ме(
тодологія. На його думку, вона є таким синтезом пси(
хоаналізу і гештальтпсихології, який дозволяє розгля(
дати гештальт (образ) не відокремлено від творця й
акту творчості, а лише у зв’язку з дією чи діями, які
його зумовлюють. Такий підхід передбачає дотриман(
ня принципу взаємозв’язку між предметами і явища(
ми. На соціометричному рівні «реакції» вивчаються
«не окремо, а у їхніх взаємозв’язках», пише Морено
[3, с. 173].

Динамізм психодрами 
проти фаталізму соціометрії

«Соціометрична наука про малі групи» знаходить
застосування у груповій психотерапії, яка започатко(
вана між 1925 і 1936 рр. З того часу група використо(
вується і як засіб психотерапевтичного лікування.
Морено вводить терміни «групова терапія», «терапев(
тична взаємодія», «групова психотерапія». Кульміна(
цією психотерапії він вважає психодраму як «глибин(
ну терапію групи», а її наслідком — катарсис (очи(
щення, чистота, чесність, свобода). Психодрама дослі(
джує істину «Я»(концепції, «Я» у міжлюдських сто(
сунках драматичними методами за допомогою п’яти
інструментів: сцени, суб’єкта (пацієнта), режисера,
штатних терапевтичних працівників, публіки.

«Остаточне вирішення» глибоких душевних конф(
ліктів потребує, за переконанням Морено, умов тера(
певтичного театру. «Психодраматична ситуація вима(
гає від суб’єкта бути самим собою на сцені і показати
чи відтворити свій власний світ, пов’язаний з реаль(
ними людьми: дружиною, батьком, матір’ю, друзями,
сусідами тощо. Передбачається, що йому (суб’єктові)
порівняно легко відобразити своє повсякденне життя
в дії, бо ніхто не буде більшим авторитетом для нього,
ніж він сам» [3, 151].

«Попелюшки» за Морено 
і за Макаренком

Думка Морено щодо соціометричних методів, за
допомогою яких соціальна наука уможливлює прак(
тичну корисність, має реальну основу. За розрахунка(
ми Морено, серед 1000000 школярів можна виявити
140000 соціометрично «не обраних» дітей. Із 505 дів(
чат у віці від 12 до 21 року з контингенту учнів пансіо(
ну Гудзона, де Морено робив соціометричні дослі(
дження, ізольованих чи «ізольованих і знехтуваних»
відзначено 58, тобто 11,5%. Окрім того, помічено 358
пар взаємного відторгнення і 139 різнорідних, або ж
«нерівних», пар. Якщо знати кількість учнів США і
вказаний відсоток — 11,5%, то можна, на думку Море(
но, визначити кількість ізольованих чи «ізольованих і
знехтуваних» учнів у національному масштабі.

На основі соціометричних досліджень Морено
отримав значно вищі показники, результативні уза(
гальнення. Так, після вивчення 52 нью(йоркців, віком
від 18 до 26 років (26 неодружених жінок і 26 неодру(
жених чоловіків) ізольованими названо 12% чоловіків
і 13% жінок. Учений робить висновок, що більшість
людей поділяються не лише за расовими, національ(
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усі безпосередньо існуючі групи, із яких складається
суспільство, великі й малі, офіційні і неофіційні; соці(
ометричними матрицями є всі соціометрично аналізо(
вані структури; соціальна реальність — «динамічний
синтез і поєднання перших двох».

Для соціометрії аксіомою є положення про нето(
тожність офіційного (зовнішнього) суспільства і соці(
ометричної (внутрішньої) матриці. Морено запропо(
нував відому гіпотезу: «Соціальний конфлікт і напру(
га збільшуються прямо пропорційно соціодинамічно(
му розмежуванню між офіційним суспільством і соці(
ометричною матрицею» [3, c.181].

Залежно від спрямованості вибору в групі, Море(
но розрізняє три види «соціометричної групової орга(
нізації»:

— «інтровертна організація» — вибір спрямований
більше до осіб власної групи і менше — до осіб
поза групою (співвідношення між першим і
другим вибором приблизно 66:34);

— «екстравертна організація» — у противагу пер(
шій більшість виборів спрямована до осіб поза
власною групою (42:78);

— «урівноважена організація», за якою кількість
виборів між особами в групі і поза нею прибли(
зно збігаються (66:61).

Завдання соціометрії, за Морено, полягають у то(
му, щоб виявити й оцінити причини «емоційних те(
чій», які зумовлюють внутрішню соціометричну орга(
нізацію груп. Те, що здається «пустопорожнім» і «не(
проникним», «раптом постає широкою панорамою».
Соціометричні методи дозволяють віднайти розрив і
суперечність між зовнішніми і глибинними рівнями
групової структури. Соціометричний тест показує, що
під поверхневою, безпосередньо сприйманою струк(
турою будь(якої групи існує неофіційна, завжди «жи(
віша», «реальніша» і «динамічніша» за першу.

Коли стосунки стають занадто 
«виховуючими», вони можуть... 
припинитися
Водночас із Морено і незалежно від нього

А.С. Макаренко розвиває власне бачення групової со(
ціометрії (1920(1928 рр. — у колонії ім. М. Горького,
1927(1935 рр. — у комуні ім. Ф. Дзержинського). Вирі(
шуючи ці проблеми, Макаренко вирізняє два типи
внутрішньогрупових і міжгрупових стосунків — ділові
стосунки «відповідальної залежності» між товариша(
ми в колективі й інші (сусідські, приятельські тощо)
взаємини. Він настійливо рекомендує розвивати як ос(
новоположні передусім ділові стосунки. Вони характе(
ризуються: вищим рівнем узагальненості і колектив(
ності; з їх формуванням і розвитком пов’язаний весь
колектив, усі його члени, їхнє життя і доля; на їхній ос(
нові розвиваються більш стійкі дружні стосунки.

Колективність, доречно зауважити, не залишає по(
за увагою і Морено. «Вплив нашого соціального і
культурного ладу такий всеохоплюючий і глибокий,
що не існує жодної групи, яка б певною мірою не на(

сичувалася колективністю. У свою чергу, не може іс(
нувати група, яка не пройнята, хоча б частково, спон(
танною суб’єктивністю для індивідуального супроти(
ву певному соціальному ладові» [3, c.176].

Аналізуючи структури групи, Морено виділяє де(
кілька важливих висхідних зумовлень, поза якими
колективність унеможливлюється: наявність двох
«організацій» у структурі групи; безпосереднє спілку(
вання і взаємодія як найефективніші форми впливу
людини на людину; існування різновидів «соціомет(
ричної організації»; значення міжособистісних сто(
сунків на виробництві, у педагогічній практиці, у вій(
ськовій справі тощо. Він справедливо наголошує на
загрозі виникнення «критичного моменту» в груповій
згуртованості, якщо кожна з діад взаємного притяжін(
ня індивидів «залишається ізольованою від інших ді(
ад». Тому він орієнтує на найважливішу закономір(
ність колективізму — «велика кількість взаємних
притягнень є основою для гармонії» в груповій струк(
турі і, безсумнівно, у колективі.

А.С. Макаренко вважав об’єктом виховання став(
лення особистості до дійсності і людські стосунки в
найзагальнішому соціальному цілеспрямуванні. За
його переконанням, педагог має перед собою об’єктом
виховання не особистість учня, а «подвійний
суб’єкт — особу і суспільство. Виокремити особис(
тість, ізолювати її від суспільних взаємин «абсолютно
неможливо, технічно неможливо, отже, неможливо
уявити еволюцію окремої особистості, а можливо
уявити лише еволюцію стосунків».

Історична заслуга А.С. Макаренка, психолога і пе(
дагога, полягає в тому, що він усвідомив соціальний
характер генези особистості і здійснив у педагогічній
практиці цікавий психолого(педагогічний експери(
мент — перехід від зовнішніх (об’єктивних) стосунків
у колективі до внутрішніх (психологічних) «характе(
роутворюючих стосунків особистості». Цей «перехід»,
доречно наголосити, досліджують експериментально
Морено й Макаренко і незалежно один від одного до(
сягають більше спільного, ніж відмінного.

За мирний соціальний атом 
первинних колективів

Цікаво простежити за теоретичним осмисленням і
практичним використанням поняття «соціальний
атом», що найважливіше в соціометричній системі.
«Соціальний атом, як і фізичний, невидимий, не
структурований на поверхні соціального життя. Його
слід відкрити за допомогою соціометричного тесту» 
(3, с.160).

Соціальний атом є найменшою соціальною єдніс(
тю людського суспільства, однак має досить складну
соціальну структуру, яка не завжди береться до уваги,
і ми часто(густо «витрачаємо своє життя на людей і
принципи, котрі того не варті» [3, c.176].

Соціальний атомний комплекс структурується за
допомогою чотирьох типів соціальних атомів: життє(
вого (L), трудового (W), сексуального (S), культурно(
го (К).
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колективу, спеціально організований у
педагогічному цілепокладанні». У цьо(
му колективі «окремі його члени знахо(
дяться в постійному діловому, друж(
ньому, побутовому, ідеологічному
об’єднанні» [1, c.271].

Первинний колектив (мікроколек(
тив) кількісно є мінімальною неподіль(
ною складовою частиною загального
колективу. Його члени пов’язані по(
всякденною діяльністю і постійним
спілкуванням. Упродовж багаторічної
практики на посаді організатора і керів(
ника колонії ім. М. Горького і комуни
ім. Ф. Дзержинського А.С. Макаренко
турбувався про первинний мікроколек(
тив — загін. Його увага зосереджувала(
ся на двох аспектах: загін мав бути цілі(
сним, не поділятися на групи («колек(
тивчики»); він повинен стати органіч(
ним складником усього колективу, усі(
єї колонії, усієї комуни. «Якщо ці два
завдання розв’язані, то вирішені всі пи(
тання виховання» [1, c.352]. Колектив,
отже, є живим соціальним організмом у
здоровому людському суспільстві. Він
має органи, у нього є повноваження,
відповідальність, співвідношення час(
тин, взаємозалежність; якщо все це від(
сутнє, то немає колективу, а є натовп
чи зборище.

Основними характерними рисами
первинного колективу є: контактність
(зв’язок, безпосереднє спілкування),
контагіозність, етика й естетика, соці(
ально(психологічна інтеграція, яскраво
виявлені перспективні лінії розвитку.

Підсумовуючи, зазначимо, що взає(
мопідтверджуючі надбання видатного
соціального психолога Дж.Л. Морено і
видатного педагога А.С. Макаренка
употужнюють «перспективні лінії» лю(
дей до взаєморозуміння, злагоди і пова(
ги в суспільстві. 

Соціальні атоми зумовлюють «ком(
плексні ланцюги стосунків», своєрідні
«соціометричні сітчаті утворення», або
«незліченні телеструктури». Соціомет(
ричні сітчаті утворення є частинами
більшої єдності, соціометричної геогра(
фії однієї спільноти, а географія спіль(
нот є частиною найбільшої конфігура(
ції, соціометричної сукупності людсь(
кого суспільства [3, c.23].

Морено оголошує «телe» (від грець(
кого — проекція вдалину) «всеохоплю(
ючим принципом», що містить у собі
збільшувану взаємодію між членами
групи і велику ймовірність переваги
взаємних виборів [3, c.174]. «Теле» —
це своєрідний процес у соціальному
атомові, який пізнається, як і електрич(
ний струм, за його діями і класифіку(
ється за його соціальним розповсю(
дженням і за соціальними ефектами [3,
c.180]. Іншими словами, «теле» — не(
усвідомлене емоційне ставлення, по(
чуття («соціальна емоція»). Цій катего(
рії Морено надає виняткового значення
в суспільному житті людей.

Емоційно(почуттєвий фактор як за(
сіб соціометричної взаємодії в групі і
колективі використовував і А.С. Мака(
ренко, вирішуючи цілу низку завдань
про сутність і структуру колективу, ета(
пи і закономірності його формування,
фактори створення і згуртування, взає(
мин, стилю і тону в колективі, перспек(
тиви його розвитку.

Учення про виховання в колективі і
з допомогою колективу пронизане
принципами гуманізму. Його основною
метою «може бути лише створення ме(
тоду, який, будучи загальним і єдиним,
уможливлює своєрідність розвитку не(
повторних особливостей кожної осо(
бистості, зберігаючи її індивідуаль(
ність» [1, c.39, с.227]. Колектив, отже, є
засобом формування особистості духо(
вно розвиненої, морально, естетично і
фізично досконалої.

На питання «Що таке колектив?»
А.С. Макаренко відповідає: «Не просто
сума особистостей», «не просто група
взаємодіючих індивідів», а «цілеспря(
мований комплекс особистостей орга(
нізованих, котрі володіють органами
колективу» [1, c.318]. У колективі зав(
жди народжується дещо нове, живе, ор(
ганічно властиве лише йому.

Аналізуючи свій досвід, А.С. Мака(
ренко дійшов істини, як і Морено, що
«безпосереднього переходу від цілого
колективу до особистості немає, а є ли(
ше перехід за допомогою первинного
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Галерею портретів видат�
них педагогів Полтавщини
відкриває СКОВОРОДА
ГРИГОРІЙ САВИЧ (1722�
1794), видатний філософ,
поет, просвітитель і педагог.
Він народився в с.Чорнухах
у родині козака, навчався в
Києво�Могилянській акаде�
мії, у Братиславському та
Будапештському університе�
тах. Викладав у Переяс�
лавському та Харківському
колегіумах, понад 30 років

був мандрівним учителем. Похований у с. Пан�Іванів�
ці (тепер Сковородинівка) на Харківщині.

Г.С.Сковорода — автор педагогічних трактатів
«Міркування про поезію та керівництво до мистецтва
її», «Початкові двері до християнської доброчиннос�
ті» і філософсько�педагогічних притч, видатний пред�
ставник етико�гуманістичного напрямку в укра�
їнській педагогіці. Головним педагогічним принци�
пом Сковорода вважав виховання природних здібнос�
тей людини, проголошував ідею природного вихован�
ня. Особливого значення надавав вихованню любові
до праці, самодіяльності учнів, керівній ролі батьків і
вчителів; розробляв проблеми розумового, морально�
го та патріотичного виховання. Його глибокі філо�
софські думки про зміст і суть виховання, роль праці,
про те, як людина має гідно жити серед людей, чого
навчатися і чого сторонитися, актуально звучать і
сьогодні. Це золотий фонд української педагогіки.

В один час із Г.С. Сковородою жив педагог, кот�
рий, однак, відомий нам значно менше, хоча його за�
слуги перед вітчизняною наукою й освітою великі. 
КОЗЕЛЬСЬКИЙ ЯКІВ ПАВЛОВИЧ (близько
1729 � після 1795), видатний український просвіти�
тель, учений�енциклопедист, народився в с.Келеберді
(тепер Канівського району Черкаської області) в сім’ї

сотника Полтавського полку. Навчався у Києво�Мо�
гилянській академії та Академічному університеті
при Петербурзькій академії наук, викладав математи�
ку й механіку в Артилерійському й Інженерному
шляхетських корпусах. У 1770�1778 роках був членом
ради Малоросійської колегії в м.Глухові — на той час
вищого колегіального органу влади в Україні.

Останні роки життя Я.П.Козельський провів у
своєму маєтку в селі Крутий Берег біля Полтави, де
він і похований.

Я.П.Козельський класифікував різні галузі науко�
вого пізнання, розробляв проблеми виховання та пи�
тання дидактики. Він автор філософсько�педагогіч�
них праць, двох підручників з математики («Арифме�
тичні твердження», «Механічні твердження»), зробив
численні переклади іноземних навчальних посібни�
ків.

Заслуговує на вдячну пам’ять нащадків перший
ректор Полтавської Слов’янської семінарії ФЕОТО�
КІ НИКИФОР (1731�1800), за національністю грек,
уродженець острова Корфу. Відомий церковний діяч,
настоятель Полтавського Хрестовоздвиженського мо�
настиря, архієпископ Слов’янський і Херсонський,
він був водночас ученим�енциклопедистом, автором
книг «Фізика» та «Курс чистої математики», а також
значної кількості праць з інших галузей знання.

Н.Феотокі мав демократичні переконання, прий�
мав до семінарії не лише дітей священиків, але й здіб�
них юнаків «усякого звання», підтримував їх матері�
ально. З цією метою йому вдалося виклопотати у ца�
риці Катерини ІІ дві тисячі карбованців щорічно на
утримання семінарії.

Ще одне маловідоме ім’я — БОГДАНОВИЧ 
ІПОЛІТ ФЕДОРОВИЧ (1743�1803), відомий
письменник, просвітитель. Народився в містечку Пе�
револочній на Полтавщині, учився в юстицьколегії та
університеті (м.Москва), працював у Московському
університеті, видавав власний журнал «Невинні впра�
ви». Автор філософсько�педагогічної поеми «Істинне

37 ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ ПОЛТАВЩИНИ

Увесь світ знає імена А.С. Макаренка й В.О. Сухомлинського — двох видатних українських педагогів,

чия діяльність тісно пов’язана з Полтавщиною. Але в нашому краї, що два століття тому став колискою нової

української культури, було багато й інших людей, які відзначилися на ниві освіти. Про них піде мова у цій пуб'

лікації. Назвати всіх, певна річ, немає ніякої можливості, бо добрих педагогів було і є тисячі. Тому ми подамо

короткі відомості лише про тих, хто був автором книг педагогічного спрямування або підручників чи визнач'

ним організатором освітньої справи. Сподіваємося,що читач зрозуміє нас, якщо дані про багатьох із них бу'

дуть неповними, бо пожовклі сторінки історії багато чого не зберегли, там і зараз широке поле діяльності для

дослідника. Не прагнемо ми й визначити того, хто із сучасних полтавських педагогів знаменитіший — із часом

історія й тут усіх розставить по своїх місцях.

Історична Полтавщина в минулому охоплювала значно більшу територію, ніж тепер. До неї входили і Пе'

реяслав, і Золотоноша, і Ромни, й Прилуки, і Костянтиноград. Тому природно, що уродженці цих повітів та'

кож полтавці.

Г.С. Сковорода 
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Народився І.П.Котляревський у Полтаві, навчався
в Полтавській Слов’янській семінарії. Працював кан�
целяристом, домашнім учителем, служив у війську. Із
1810 р. — наглядач (директор) полтавського «Будин�
ку виховання дітей бідних дворян», одночасно працю�
вав у місцевій гімназії та в інституті шляхетних дів�
чат. Як педагог він був надзвичайно уважним до всіх
учнів, вимогливим, але гуманним.

Педагогічні думки І.П.Котляревського пройняті
духом народності, бо сформувалися на кращих тради�
ціях українського національного виховання. І.П.Кот�
ляревський обстоював гуманні методи впливу на осо�
бистість учня, цінував власний приклад та авторитет
вихователів, засуджував батьків, які недбало став�
ляться до виховання своїх дітей. Метою виховання він
вважав підготовку громадян, корисних батьківщині й
народові, освічених патріотів. Про нього говорили, що
«у колі вихованців він є шановним і строгим батьком»,
що «він такий суворий у керуванні вихованцями, як і

дбайливий у доставленні їм
приємності».

Особливе місце в історії
освіти посідає ОСТРО�
ГРАДСЬКИЙ МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ (1801�
1861), видатний укра�
їнський математик і педагог.
Народився в селі Пашенна
(тепер Пашенівка Ко�
зельщинського району),
учився в Полтавській гімна�
зії, Харківському універси�

теті та вищих навчальних закладах Франції (Сорбон�
на, «Колеж де Франс»). Викладав математику та ме�
ханіку в Головному педагогічному інституті в Петер�
бурзі, Головному інженерному та Артилерійському
училищах, Морському корпусі, Інституті корпусу
шляхів сполучення та Гірничому корпусі. Керував ка�
федрою математики в Морській академії. Із 1847 року
М.В.Остроградський — головний спостерігач матема�
тичних наук військових навчальних закладів. Він був
членом багатьох світових академій, автором підруч�
ників «Аналітична геометрія» та «Аналітична механі�
ка».

Помер у Полтаві (1861), а похований у с.Пашенів�
ці, де й народився.

М.В.Остроградський був великим патріотом Ук�
раїни, любив українську мову й пісню, приятелював із
Т.Г.Шевченком, знав напам’ять усю його поезію й
часто декламував вірші великого поета в колі друзів.

Маловідомим для нас і сьогодні залишається ім’я
видатного українського математика�педагога ЄВТУ�
ШЕВСЬКОГО ВАСИЛЯ АНДРІАНОВИЧА (1836�
1888). Народився він у Полтаві, навчався в Пол�
тавській гімназії, у Головному педагогічному інститу�
ті в Петербурзі й Петербурзькому університеті та на
дворічних педагогічних курсах. Працював виклада�
чем математики в Другій Петербурзькій військовій
гімназії й на вищих педагогічних курсах при ній, заві�

блаженство». І.Ф. Богданович — наш перший дослід�
ник народної педагогіки. Розділи «Добре виховання»,
«Навчання, знання, мистецтво, добрий смак» із його
збірника «Російські прислів’я» — класичний зразок
народної педагогіки. У праці «Таблиця для дітей» ви�
кладено правила поведінки для юнацтва, методи і
прийоми роз’яснення цих правил.

І.Ф. Богданович — співавтор першої колективної
праці «Спосіб навчання», яка була укладена професо�
рами Московського університету й широко викорис�
товувалася як дидактичний і методичний посібник
викладачами гімназій, приватних пансіонів, домашні�

ми вчителями.

Залишив свій слід в істо�
рії освіти на Полтавщині й
українець, котрий вважа�
ється не лише відомим укра�
їнським, але й російським
письменником,— КАПНІСТ
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
(1758 /за іншими даними�
1757/�1823). Він народився
у с.Великій Обухівці Мирго�
родського району, навчався
в школі при Ізмайлівському

полку в Петербурзі, потім служив у цьому полку. З
1780 року поселився на Полтавщині, працював гене�
ральним суддею, а згодом директором училищ Пол�
тавської губернії, брав активну участь у громадському
житті краю.

Службова та громадська діяльність В.В.Капніста
була спрямована на розповсюдження освіти в народі.
Як гуманіст, він виступав проти закріпачення селян, у
сатиричній комедії «Ябеда» нещадно викривав бю�
рократизм, хабарництво, беззаконня та лицемірство.

В.В. Капніст організував першу гімназію в Полта�
ві, 14 повітових училищ, інші навчальні заклади. Він
бачив найактуальніші проблеми життя суспільства і
впливав на формування прогресивної суспільної дум�
ки в Україні, розвивав демократичні тенденції
Г.С.Сковороди в навчально�виховній роботі з учнями,
вимагав від учителів індивідуального підходу до них.
Метою виховання В.В.Капніст вважав патріотизм і
гуманізм, великого значення надавав трудовому вихо�
ванню.

Ми всі добре знаємо ви�
датного українського пись�
менника КОТЛЯРЕВСЬКО�
ГО ІВАНА ПЕТРОВИЧА
(1769�1838), зачинателя но�
вої української літератури,
которий подарував нашому
народові «Енеїду», «Наталку
Полтавку», «Москаля�чарів�
ника». Але мало хто знає, що
майже все своє життя він
працював на педагогічній ни�
ві, був відомим педагогом.

І.П. Котляревський 

М.В.Остроградський

В.В. Капніст
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дував навчальною частиною та був інспектором у ди�
тячих притулках, редактором журналу «Народна
школа», організатором педагогічного музею військо�
вих навчальних закладів, викладав на педагогічних
курсах у Петербурзі, був організатором і керівником
з’їздів народних учителів у Петербурзі і Пскові, допо�
магав в організації земських шкіл та вчительських се�
мінарій, організовував перші в Росії домашні школи.
У 1879 році М.А.Євтушевського обрали головою Пе�
тербурзького педагогічного товариства.

Усього він пропрацював на педагогічній ниві по�
над 30 років, автор книг «Методика арифметики»,
«Збірник арифметичних задач» (перевидавався 65 ра�
зів!), «Методика підготовчого курсу алгебри» та чис�
ленних педагогічних статей.

Сучасник писав про нього: «Прямий, відвертий,
він мав тверді переконання, непохитну волю, чесність
у думках, ніколи ні перед ким не гнув спини, не підла�
бузнювався, не шукав протекцій і своїми службовими
досягненнями був зобов’язаний винятково самому со�

бі».

Ще один славний полта�
вець — МАКСИМОВИЧ
МИХАЙЛО ОЛЕКСАН�
ДРОВИЧ (1804�1873) — ви�
датний мислитель, учений і
просвітитель України. Наро�
дився на хуторі Тимківщина
Золотоніського повіту Пол�
тавської губернії (тепер
с. Богуславець Черкаської
області) у дворянській сім’ї,

що походила зі старшинських козацьких родів, нав�
чався у Золотоніській монастирській школі, Новго�
род�Сіверській гімназії та Московському університе�
ті. Читав курси ботаніки й садівництва у земле�
робській школі, природознавчу історію в універси�
тетському пансіоні, ботаніку в Московській комерцій�
ній практичній академії, професор, завідуючий кафед�
рою ботаніки Московського університету. У 1834 р.
став першим ректором щойно відкритого Київського
університету, керував попечительським комітетом
Київського навчального округу, куди входили почат�
кові й середні навчальні заклади Київської, По�
дільської, Волинської та Чернігівської губерній, де�
сять років викладав філологію в Київському універ�
ситеті.

М.О. Максимович — автор підручників «Основи
зоології, або Наука про тварин», «Основи ботаніки»,
«Систематика рослин», укладач трьох збірок укра�
їнських народних пісень, які поклали початок укра�
їнській фольклористиці; монографій «Звідки пішла
руська земля», «Історія давньої руської словесності»,
«Початки руської філології»; переклав українською й
російською мовами «Слово о полку Ігоревім», дослі�
джував історію Києва, Золотоноші, Переяслава, Пол�
тави. Всього опублікував понад 260 праць.

Як один із організаторів і керівників Київської ар�
хеографічної комісії (інша назва — «Тимчасова комі�
сія для розгляду давніх актів») у 1845 р. допоміг

Т.Г. Шевченкові отримати посаду художника при цій
комісії, дружив із великим Кобзарем до кінця його
життя. Підтримував особисті та творчі зв’язки із
М.Гоголем, Г.Квіткою�Основ’яненком, Є.Гребінкою,
П. Гулаком�Артемовським, О.Пушкіним, А.Міцкеви�
чем та іншими. За великі заслуги вченого було обрано
членом�кореспондентом Російської академії наук, по�
чесним членом Московського, Петербурзького, Ки�
ївського та Одеського університетів.

У 1845 р. за станом здоров’я вийшов у відставку й
останні роки життя провів на власному хуторі Ми�
хайлова гора, займаючись науковою роботою. Помер
у 1873 р. на цьому ж хуторі (поблизу с. Прохорівки
Канівського району Черкаської області).

У середині минулого століття в Полтаві працюва�
ла група прогресивних, демократично настроєних пе�
дагогів, очолив її вчитель Полтавської чоловічої кла�
сичної гімназії СТРОНІН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
(1826�1889). Уродженець Курської губернії, випуск�
ник Київського університету, він знайшов у Полтаві
другу свою батьківщину, став гарячим патріотом Ук�
раїни, навіть пізніше поплатився засланням у Мезень
Архангельської губернії за «малоросійську пропаган�
ду». Працював учителем у кількох гімназіях, зокрема
7 років у Полтавській класичній гімназії.

Людина демократичних переконань, О.І.Стронін
брав найактивнішу участь у житті прогресивної гро�
мадськості Полтави. Він був одним із організаторів
жіночої гімназії та першої в місті недільної школи,
для якої склав підручник під назвою «Азбука для
Полтавської недільної школи». Одним із його учнів
був М.П.Драгоманов, із котрим його єднала міцна
дружба до кінця життя.

Його праці («Історія і метод», «Політика як нау�
ка», «Історія громадськості» та ін.) мали соціологіч�
ний та історичний характер.

Назвемо хоча б побіжно інших наших відомих пе�
дагогів. ПИЛЬЧИКОВ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ
(1821�1893). Викладач історії в Полтавському ка�
детському корпусі. Закінчив історико�філологічний
факультет Київського університету. Був членом під�
пільного Кирило�Мефодіївського товариства (нале�
жав до революційно�демократичного крила), прияте�
лював із Тарасом Шевченком. У 1873 р. матеріально
допомагав організації літературного товариства
ім. Т.Г. Шевченка у Львові; для цього організував збір
пожертвувань на Полтавщині.

Брав активну участь у житті прогресивної гро�
мадськості Полтави, в організації недільних шкіл,
публічних лекцій, бібліотек.

СИМАШКО ФРАНЦ ІВАНОВИЧ (1818�1892).
Народився в м.Полтаві у дворянській сім’ї. Навчався
в Полтавському кадетському корпусі. У 1865�1885 ро�
ках був директором Полтавської військової гімназії та
Полтавського кадетського корпусу. Викладач, автор

М.О. Максимович
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та ін. Він боровся за українську школу, її демократи�
зацію, за те, щоб у підручниках був матеріал, здатний
«зміцнювати в дітях природне прагнення до свободи
й братства».

Похований у Софії.
М.П.Драгоманов — рідний брат письменниці Оле�

ни Пчілки (псевдонім О.П.Драгоманової�Косач — ма�
тері Лесі Українки). На своїх сучасників він мав вели�
чезний вплив. Варто сказати, що для таких велетів ук�
раїнської культури, як Іван Франко й Леся Українка,
він на все життя лишився вчителем і духовним нас�
тавником, вони листувалися, радилися з ним.

М.П.Драгоманов — справжній патріарх укра�
їнського духовного життя, поборник європеїзму, лю�

дина глибоких демократич�
них переконань.

КОНИСЬКИЙ ОЛЕК�
САНДР ЯКОВИЧ (1836�
1900). Відомий письменник,
педагог і громадський діяч.
Народився на Чернігівщині
(с.Переходівка Борзенського
повіту), учився в Черні�
гівській гімназії та Ні�
жинській дворянській пові�
товій школі. Склавши іспит
на кандидата прав, О.Я.Ко�

ниський працював у Полтаві в юридичних установах.
Одночасно, як член «Полтавської громади», організу�
вав кілька недільних та вечірніх шкіл, дві суботні
школи для єврейських дітей, громадську бібліотеку.
Автор підручників «Українські прописи», «Арифме�
тика, або щотниця», «Перша граматика, або читання».
Обстоював ідею української національної школи. За
«малоросійську пропаганду» був засланий у Вологду,
а потім у далеку Тотьму. Повернувшись із заслання,
жив і працював у Єлисаветграді, Катеринославі та
Києві, де й помер.

О.Я.Кониський активно боровся проти заборон на
українську мову та українську книгу, зміцнював
зв’язки із західноукраїнською громадськістю, став од�
ним із засновників Наукового товариства
ім. Т.Г.Шевченка у Львові (НТШ), яке виникло внас�
лідок реорганізації Літературного товариства

ім. Т.Г. Шевченка, написав
першу наукову біографію
Т.Г. Шевченка.

ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО
ГНАТОВИЧ (1836�1911).
Народився в м.Кременчуці в
сім’ї священика. Навчався в
місцевій школі, у Полтавсь�
кій духовній семінарії, Ки�
ївській духовній академії та
Київському університеті.
Працював учителем у
Кам’янець�Подільській та

Київській гімназіях, Колегії Галагана. Магістр руської
словесності, член�кореспондент Академії наук, видат�
ний дослідник української мови та літератури. Зали�
шив 21 наукову працю, зокрема: «Мандрівні школярі

багатьох підручників із математики, геометрії, триго�
нометрії, педагогіки.

АНДРІЯШЕВ ОЛЕКСІЙ ХОМИЧ (АНДРІЯШ)
(1826�1907). Народився в с.Германівському Золото�
ніського повіту Полтавської губернії у сім’ї козака.
Навчався в Переяславському духовному училищі, Ні�
жинському ліцеї та Київському університеті. Працю�
вав учителем, директором Київської гімназії, видав�
цем. Написав ряд підручників і посібників: «Русько�
слов’янський буквар», «Книга для початкового читан�
ня», «Руська історія в оповіданнях», «Повісті про
Богдана Хмельницького», словники іноземних мов.
Видавав «Київський народний календар», газету
«Друг народу», перекладну педагогічну літературу.

Разом із К.К.Гротом заснував у Києві притулок та
школу для сліпих. Організу�
вав першу в Росії практичну
школу бджільництва.

ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР
ОПАНАСОВИЧ (1835�
1891). Видатний укра�
їнський мовознавець і педа�
гог. Народився в с.Гаврилівці
Роменського повіту Пол�
тавської губернії. Учився в
Харківському університеті.
Професор Харківського уні�
верситету. Глибоко вивчав іс�
торію української та інших

слов’янських мов. Автор праць із загального мово�
знавства, фонетики, граматики, семантики, етимоло�
гії, діалектології, фольклору, етнографії. Обстоював
права української мови та української культури. Брав
участь у виданні творів Г.Квітки�Основ’яненка, П.Гу�
лака�Артемовського, І.Манжури, організовував не�
дільні школи, склав буквар для них.

Ім’я О.О.Потебні носить Інститут мовознавства
Академії наук України.

ДРАГОМАНОВ МИ�
ХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
(1841�1895). Народився у
м.Гадячі, навчався в Га�
дяцькому повітовому учили�
щі, Полтавській гімназії, Ки�
ївському університеті та за
кордоном. Працював у Дру�
гій Київській гімназії, не�
дільних школах, потім — до�
центом Київського, згодом
професором Софіївського

університету (Болгарія). Один із ініціаторів створен�
ня у Львові наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка
(1892 р.) Заснував у Женеві вільну українську дру�
карню «Громада», де надрукував 5 випусків збірника
й матеріали з питань освіти (у 1881 р. — лише 2 номе�
ри журналу «Громада»).

М.П.Драгоманов — автор праць «Чудернацькі
думки про українську національну справу», «Два вчи�
телі», «Про педагогічне значення української мови»

М.П. Драгоманов 

О.О. Потебня

П.Г. Житецький

О.Я. Кониський
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в старовинній Україні», «Нарис історії української
мови в XVII ст.» та ін.

ЮРКЕВИЧ ПАМФІЛ ДАНИЛОВИЧ (1826�
1874). Видатний філософ і педагог, професор. Наро�
дився в сім’ї священика в с.Ліплява Золотоніського
повіту Полтавської губернії. Учився в Полтавській
духовній семінарії та Київській духовній академії.
Працював у Київській духовній академії та Мос�
ковському університеті на кафедрі філософії, одно�
часно викладав педагогіку в Московській учи�
тельській семінарії військового відомства.

Для свого часу його праці з педагогіки, в основу
яких учений поклав тексти прочитаних лекцій, були
майже єдиним доступним джерелом систематизова�
них знань про навчання й виховання.

Автор численних філософських і педагогічних
праць, чудовий лектор.

ІВАЩЕНКО ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ (1846�1897).
Народився в сім’ї козака (Гадяцький повіт), учився в
Полтавській гімназії та Київському університеті. Пра�
цював у Першій Київській гімназії, ліцеї імені Безбо�
родька та Колегії Галагана.

Науково�педагогічні праці: «Про словесну твор�
чість та її виховно�освітнє значення», «Релігійна
культура південноросійського народу в його
прислів’ях» тощо.

ІЛЛЯШЕВИЧ МИКОЛА ПЕТРОВИЧ (1834 — рік
смерті невідомий). Народився в с.Терники Хо�
рольського повіту. Навчався в Золотоніському повіто�
вому училищі, Полтавській гімназії та Ніжинському
ліцеї ім.Безбородька. Працював учителем у Пол�
тавському кадетському корпусі, Полтавській жіночій
гімназії та Полтавському інституті шляхетних дівчат, а
також у військових навчальних закладах Петербурга.

Друковані праці: «Підручник арифметики для еле�
ментарної школи», «Записки з елементарної етимоло�
гії і фонетики», «Записки з елементарної російської
граматики», «Основи православного віровчення в за�
питаннях і відповідях».

АНДРІЄВСЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ (1856 —
рік смерті невідомий). Народився в с.Рашівці Га�
дяцького повіту в сім’ї священика. Навчався в Га�
дяцькому повітовому училищі, Полтавській гімназії
та на історико�філологічному факультеті Київського
університету. Працював викладачем, а згодом дирек�
тором Глухівського вчительського інституту.

Науково�філософські та педагогічні праці І.С.Анд�
рієвського: «Генезис науки, її принципи і методи»,
«Класична і реальна освіта», «Наукові основи педаго�
гіки» та ін.

СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ОНИКІЙОВИЧ
(справжнє прізвище — Дудка�Степович) (1856�
1935) — український філолог�славіст. Народився в
с.Лебединці (тепер Срібнянський район Чернігівської
області). Навчався в Колегії Павла Галагана (м.Київ)
та Київському університеті. Працював учителем у

Київському реальному училищі, інспектором народ�
них училищ Волинської губернії, директором Колегії
Павла Галагана та доцентом кафедри слов’яноз�
навства Київського університету. У 1907 році засну�
вав у Києві чоловічу гімназію.

Опублікував 45 праць педагогічного характеру, се�
ред яких «Значення художнього елементу в житті і
школі», «Про викладання історії в середніх закладах»,
«Думки про школу» тощо.

КЛУННИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ (1874 — рік
смерті невідомий). Народився в м.Зінькові, учився в
приходському двокласному училищі та Полтавській
земській фельдшерській школі і Глухівському вчи�
тельському інституті. Працював у Кременецькому й
Гадяцькому училищах, Петербурзькому та Хар�
ківському університетах.

Автор праць: «До питання про перетворення вчи�
тельських інститутів», «Про шкільні журнали й газе�
ти в Росії», «Шкільні журнали моїх учнів», «Курс на�
очної геометрії», «Керівництво до самостійного укла�
дення думок», «Збірник віршів учнів Гадяцького чо�
тирикласного міського училища», «Збірник уч�
нівських перекладів».

ЛАЗУРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
(1874 — 1917). Народився в м.Переяславі Пол�
тавської губернії (тепер Переяслав�Хмельницький
Київської області). Учився в Лубенській класичній
гімназії та Петербурзькій військово�медичній акаде�
мії. Один із основоположників експериментальної
психології, автор оригінальних методів наукового
дослідження психіки людини.

Працював у психіатричній клініці проф.Бехтерєва,
потім вивчав психологію і філософію за кордоном.
Після повернення брав діяльну участь у педагогічно�
му русі, що тоді народжувався, у влаштуванні з’їздів
представників педагогічної психології та експеримен�
тальної педагогіки, в організації вищих навчальних
закладів нового типу — Педагогічної академії і Психо�
неврологічного інституту.

Праці: «Нарис науки про
характери», «Програма дос�
лідження особистості» та ба�
гато інших.

ПИЛЬЧИКОВ МИКО�
ЛА ДМИТРОВИЧ (1857�
1908) — український фізик і
педагог. Народився в м.Пол�
таві в сім’ї відомого полтав�
ського педагога Д.П.Пильчи�
кова. Навчався в Полтавсь�
кій класичній гімназії, Хар�
ківському університеті та

Школі вищих наук у Парижі. Працював професором
фізики в Харківському й Одеському університетах та
Харківському технологічному інституті. Влаштував у
Харкові магнітометеорологічне відділення фізичного
кабінету, першу метеорологічну станцію та радіостан�
цію. Видавав журнал «Известия Харьковского техно�
логического института», був його редактором.

М.Д. Пильчиков



УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

22

ніше стала носити його ім’я. Життя колонії ім.В.Г.Ко�
роленка будувалося на засадах демократизму, колек�
тивізму, виховання в праці.

В.Г. Короленко та його дочка С.В.Короленко по�
стійно відвідували колонію, допомагали належно ор�
ганізовувати в ній навчально�виховний процес, дбали
про неї матеріально. У 1926 році Короленківська ко�
лонія переїхала в с. Ковалівку на місце, звідки виїхала
колонія А.С.Макаренка, а на початку 30�х років її бу�
ло переведено в м.Кобеляки.

ЩЕПОТЬЄВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРО�
ВИЧ (1880�1937). Перший ректор Полтавського інс�
титуту народної освіти (пізніше педінститут). Безне�
винно вбитий у 1937 році.

Народився В.О.Щепотьєв у Полтаві в родині
службовця, учився в місцевій бурсі та духовній семі�
нарії, закінчив відділ словесності Петербурзької ду�
ховної академії. Працював на вчительській роботі в
Полтавській єпархіальній жіночій школі, одночасно
брав участь у формуванні фондів Полтавського архі�
ву, у збиранні фольклору, виступав з публічними лек�
ціями, був самобутнім композитором (ним написані
103 музичні твори — пісні, романси, дуети, хори). З
1917 року починається його викладацька діяльність
як спеціаліста з української літератури у Полтавсько�
му вчительському інституті. У 1921�1923 рр. він —
ректор Полтавського ІНО, з 1926 року мав звання
професора.

В.О.Щепотьєв належав до тих, хто здійснював ук�
раїнізацію в установах і навчальних закладах, був од�
ним із фундаторів Українського наукового товарист�
ва досліджування пам’яток старовини та мистецтва на
Полтавщині, співробітничав із Всеукраїнською Ака�
демією наук в охороні пам’яток історії та культури,
допомагав організовувати музей Панаса Мирного.
Йому належить близько 100 наукових праць.
В.О.Щепотьєв брав участь в організації театральних
колективів у Полтаві, переклав українською мовою
лібрето кількох опер, п’єсу Е.Золя «Париж».

Громадська й педагогічна діяльність ученого скін�
чилася в 1928 році, коли проти нього було сфабрико�
во НКВС так звану справу «Спілки визволення Ук�
раїни». В.О.Щепотьєва засудили на 4 роки заслання,
а після повернення (у 1934 році) йому заборонили
проживати в Полтаві і займатися викладацькою ді�
яльністю. Володимир Олександрович змушений був
виїхати в село Веприк Гадяцького району і жив там
три роки в повній ізоляції, під невсипущим наглядом

того ж НКВС. У 1937 році
його було заарештовано й
розстріляно.

ВЕРХОВИНЕЦЬ ВА�
СИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
(справжнє прізвище —
КОСТІВ) (1880�1938). 
Народився в с.Старий Мі�
зунь (тепер Івано�Фран�
ківської області) у селянсь�
кій сім’ї. Навчався в Сам�
бірській учительській семі�

Дійсний член Тулузької Академії Наук (Франція)
та багатьох наукових товариств на батьківщині й за
рубежем.

ШЕРСТЮК ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ (1882�
1911) — український видавець. Народився в с.Новий
Тагамлик (Шерстюківка) Костянтиноградського по�
віту Полтавської губернії в селянській сім’ї. Навчався
у місцевій школі та Новобузькій учительській семіна�
рії (Херсонська губернія), працював у земських шко�
лах сіл Натальїне Костянтиноградського повіту, Мала
Перещепина, а також у газетах «Полтавські думки» та
«Рідний край». Заснував у Полтаві перше українське
педагогічне видавництво «Український учитель», а
потім у Києві перший педагогічний журнал «Світло».
Автор «Короткої граматики для шкіл», перекладів та
популярних брошур для дитячого читання, числен�
них публіцистичних та педагогічних статей.

СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ (літературні
псевдоніми — Сердешний, Січовик, Світленко)
(1873�1918). Перший міністр освіти Української На�
родної Республіки. Народився у Полтаві, учився в
Полтавській класичній гімназії та Київському універ�
ситеті. Ще студентом досконало вивчив французьку,
іспанську, італійську та німецьку мови, займався пе�
рекладами, писав вірші. Працював учителем у жіно�
чій Фундукліївській гімназії в Києві, заарештовував�
ся за написання «крамольних» статей. Потім викла�
дав у Київській комерційній школі, Фребелівському
педагогічному інституті, на Вищих жіночих курсах та
в музично�драматичній школі Миколи Лисенка. Був
директором однієї з київських гімназій, інспектором
Київської шкільної округи. Виступав зі статтями на
захист української мови та української школи. Із 1917
року як генеральний секретар (міністр) освіти УНР
працював над створенням української національної
системи освіти, брав участь в організації українських
гімназій, університетів, національної Академії мис�

тецтв.
Убитий у Полтаві в 1918

році.

КОРОЛЕНКО ВОЛО�
ДИМИР ГАЛАКТІОНО�
ВИЧ (1853�1921) — відо�
мий російський письменник,
організатор освітньо�вихов�
ної справи на Полтавщині.
Народився в м.Житомирі,
навчався в Рівненській ре�
альній гімназії, Петербурзь�
кому технологічному інсти�

туті, Петровській землеробській і лісовій академії (те�
пер Сільськогосподарська академія ім. К.А. Тимірязє�
ва) та Петербурзькому гірничому інституті, займався
літературною та журналістською працею. За участь в
антиурядових виступах неодноразово був на заслан�
нях та у в’язницях. У 1900�1921 роках жив у Полтаві,
брав активну участь у громадському житті міста. У
1918 році організував у Полтаві «Лігу захисту дітей»,
що рятувала від голоду дітей з усієї країни, у 1919 ро�
ці, на рік раніше від А.С.Макаренка, організував під
Полтавою першу колонію для безпритульних, яка піз�

В.Г. Короленко

В.М. Верховинець
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нарії, працював у народних школах міста Калуша, се�
лах Калуського повіту та в пересувному «Русько�на�
родному театрі».

У 1906 році на запрошення видатного українсько�
го актора Миколи Садовського переїжджає в Східну
Україну, працює в його театрі. У 20�30�х роках — на
викладацькій роботі в Києві та Полтаві, професор,
очолює кафедру мистецтвознавства Полтавського ін�
ституту народної освіти, керує кількома творчими му�
зичними колективами в Харкові й Полтаві.

Автор першого українського посібника з хореогра�
фії «Теорія українського народного танцю», праці
«Українське весілля», збірки дитячих пісень та ігор
«Весняночка», кількох пісень, серед яких «Грими,
грими, могутня пісня» та «Більше надії, брати», а та�
кож багатьох обробок українських народних пісень.

За видатні досягнення в галузі культури професо�
ра В.М.Верховинця нагороджено орденом «Знак По�
шани», а через кілька років (у 1938) та сама влада, яка

так ушановувала митця і пе�
дагога, розстріляла його.
Правда, пізніше було оголо�
шено, що жертву реабіліто�
вано.

МАКАРЕНКО АНТОН
СЕМЕНОВИЧ (1888�1939).
Ми називаємо цього видат�
ного педагога українським,
бо все його життя, за винят�
ком лише останніх двох ро�
ків, пройшло в Україні,
пов’язане з духовним розво�

єм нашого краю, досвідом української народної педа�
гогіки. Тут він народився, учився, сформувався як
людина і як педагог, тут провів свій 16�річний педаго�
гічний експеримент, виховуючи колишніх безпри�
тульних, тут викристалізувалася його педагогічна
система.

Народився в м.Білопіллі колишньої Харківської
губернії (тепер Сумської області) у родині робітника�
залізничника. Оскільки його мати була родом із Кре�
менчука (точніше з Крюкова), у 1900 році сім’я Мака�
ренків повернулася на Полтавщину. Навчався він у
Кременчуцькому міському училищі, потім на педаго�
гічних курсах при ньому, пізніше — у Полтавському
учительському інституті. Працював учителем у Кре�
менчуцькому двокласному залізничному училищі і
такому ж училищі на станції Долинській (тепер Кіро�
воградської області), а також у школах міста Полтави
(1919�1920). У 1920 р. А.С.Макаренко організував ко�
лонію для колишніх безпритульних під Полтавою, де,
наполегливо шукаючи ефективні засоби перевихован�
ня, знайшов їх у позитивно спрямованому виховному
колективі. Колектив цей керувався на основі самовря�
дування, але водночас на нього постійно діяв і автори�
тетний педагог, утручаючись кожного разу, якщо ко�
лектив чи окремі його члени збочували з обраного
шляху. Досвід роботи з колективом колонії імені
М. Горького в с. Ковалівці Полтавського району та в
Куряжі під Харковом А.С. Макаренко вдосконалив у

комуні ім. Ф.Е. Дзержинського в Харкові. Він де�
тально розробив теорію виховного колективу та ролі
праці, трудового виховання в його становленні й фор�
муванні.

Через його талановиті руки пройшли майже три
тисячі вихованців.

А.С.Макаренкові належать численні наукові, пуб�
ліцистичні та художні твори, у яких він висловив своє
педагогічне кредо. Це передусім «Педагогічна поема»,
де талановито відображено творчий досвід, пошуки,
знахідки самого автора під час його роботи в колонії
ім.М.Горького. Це й повісті «Прапори на баштах»
(про комуну ім.Дзержинського), «Марш 30�го року»,
«ФД�1», «Книга для батьків», численні оповідання,
кілька п’єс. Педагогічне спрямування мають усі його
праці, а особливо — «Методика організації виховного
процесу», «Проблеми шкільного радянського вихо�
вання», «Лекції про виховання дітей».

Творчість А.С.Макаренка вивчають у багатьох
країнах світу. У Полтавському педагогічному інститу�
ті міститься центр Міжнародної Макаренківської асо�
ціації. Міністерство освіти України ще кілька років
тому встановило медаль Макаренка, якою нагороджу�
ються сотні передових учителів.

Останні два роки життя А.С.Макаренко прожив у
Москві, займаючись винятково літературною працею.

З України він змушений був
виїхати, рятуючись від реп�
ресій, що загрожували і йо�
му. Помер і похований у
Москві.

С У Х О М Л И Н С Ь К И Й
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРО�
ВИЧ (1918�1970). Видат�
ний український педагог ра�
дянського періоду. Народив�
ся у с.Василівці Онуфріївсь�
кого району Кіровоградської
області, навчався в Кремен�
чуцькому й Полтавському

педагогічних інститутах. Працювати почав 17�річним
юнаком у школах свого району. Коли почалася Вели�
ка Вітчизняна війна, був призваний на фронт, тяжко
поранений. Після госпіталю працював директором
школи в селищі Ува (Удмуртія), потім повернувся на
Україну, 4 роки завідував райвно в Онуфріївці, а по�
тім 20 років був незмінним директором Павлиської
середньої школи, де став кандидатом педагогічних на�
ук, Героєм Соціалістичної Праці, членом�кореспон�
дентом Академії педагогічних наук, автором книг і
брошур (усього близько 40), найголовнішими з яких є
«Духовний світ школяра», «Праця і моральне вихо�
вання», «Павлиська середня школа», «Серце віддаю
дітям», «Батьківська педагогіка», «Розмова з молодим
директором школи» та інші.

В.О.Сухомлинський продовжував втілювати ідеї
класиків педагогіки (Ж.�Ж.Руссо, Й.Г.Песталоцці,
К.Д.Ушинського) про гуманізм, народність; у його пе�
дагогічному вченні відчувається вплив теорії вільного
виховання, хоча в умовах післявоєнної дійсності воно,
це вільне виховання, могло практикуватися в наших
школах надзвичайно обмежено. Школа, вважав
В.О.Сухомлинський, має стати для дитини джерелом

А.С. Макаренко 

В.О. Сухомлинський 
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званим «процесом СВУ», його книга була ошельмова�
на й розкритикована, а самого його зняли з посади і
звільнили з роботи. Кілька років він був на чужині, у
1940 році знову повернувся в Полтаву, і йому навіть
була надана можливість займатися викладацькою ро�
ботою в Полтавському педагогічному інституті на по�
саді завідуючого кафедрою.

У 1941�1943 рр. Г.Г.Ващенко перебував в окупова�
ній німцями Полтаві. З 1943 року і до кінця життя —
на чужині, в еміграції, у м.Мюнхені (ФРН). Саме на
цей час припадає особливо плідна його діяльність як
педагога і вченого. Він професор Вільного Укра�
їнського університету й одночасно ректор Укра�
їнської богословної академії, автор праць «Проект
системи освіти в самостійній Україні», «Система нав�
чання», «Організаційні форми навчання», «Засоби ес�
тетичного виховання», у яких розробляє українську
національну систему виховання, побудовану на за�
гальнолюдських і національних цінностях. У 1993 ро�
ці в Полтаві видано його книгу «Виховний ідеал», яка
раніше вийшла друком у Німеччині й Бельгії. Після
1928 року, коли побачила світ його книга «Загальні
методи педагогіки», це перша надрукована в Україні
книга Г.Г.Ващенка.

У вересні 1995 року в Києві створено Всеукра�
їнське педагогічне товариство імені Григорія Ващен�
ка, що ставить за мету пропаганду його творчості.

АСТРЯБ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ (1879�
1962). Відомий український методист�математик, пе�
дагог, професор, заслужений діяч науки України.

Народився в м.Лубнах, учився в Лубенській гімна�
зії та Київському університе�
ті, працював у вищих нав�
чальних закладах Києва. У
1909 році О.М.Астряб ство�
рив перший підручник «На�
очна геометрія», що витри�
мав 13 видань, перекладений
багатьма мовами. Пізніше
ученим написано ще кілька
підручників та посібників.

О.М.Астряб розробив ін�
дуктивно�лабораторний ме�
тод навчання з опорою на са�
мостійну практичну ді�
яльність учнів, що став базою

сучасної методики вивчення математики.
Брав участь у розробці програм шкільного курсу

математики, керував підготовкою підручників і посіб�
ників, організовував методичну роботу, очолив першу
в Україні кафедру методики викладання математики
в Київському педагогічному інституті ім.Горького та
відділ методики математики НДІ педагогіки України.

БУГАЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА (1898�
1972) — український літературознавець�методист,
доктор педагогічних наук, професор, заслужена учи�
телька України. Народилася в м.Єревані, навчалася в
Роменській гімназії та Полтавському інституті соці�
ального виховання (педінститут). Працювала в Ро�
менському реальному училищі, Науково�дослідному
інституті педагогіки УРСР та Київському педагогіч�
ному інституті ім. О.М.Горького. Автор багатьох під�
ручників та методичних посібників з української літе�
ратури.

радості, позитивних емоцій. Він був глибоко переко�
наний, що оцінки слід виставляти дітям тільки за ус�
піхи, а не за невдачі, тобто треба заносити до журналу
зароблені четвірки і п’ятірки, але не двійки. Тоді оцін�
ка із засобу залякування дитини перетворюється на
джерело позитивних емоцій, що сприяють розвитку
інтересу до навчання.

Педагогіка В.О.Сухомлинського — це наука про
ненасильницьку форму навчання, про виховання ли�
ше добрим словом і ділом. У цьому він випередив усю
радянську педагогіку, яка проголосила своїм першим
постулатом вимогливість, не дуже дбаючи про те,
якими методами ця вимогливість досягається.

Талановитий педагог надавав величезного значен�
ня розвитку творчості школярів, упровадивши скла�
дання простеньких казок у молодших класах та тех�
нічну й літературну творчість у старших, вважав, що
слід усіляко стимулювати мислительну діяльність уч�
нів, розвивати їхні інтереси.

Особлива увага в системі Сухомлинського приді�
лялася трудовому вихованню: праці в саду і теплиці, у
майстернях і в полі. Як гуманіст, В.О.Сухомлинський
не відправляв у спецшколи учнів з фізичними вадами,
вони вчилися в його школі разом з усіма дітьми, а це
благотворно впливає і на хворих, і на здорових дітей,
виховуючи в них милосердя.

В.О.Сухомлинський був палким прихильником
народної педагогіки. «Народ — живе, вічне джерело
педагогічної мудрості», — говорив він. Уся його педа�
гогіка спирається передусім на надбання української
народної педагогіки, принципи і методи якої він зас�
воїв з дитинства у батьківській хаті.

Трагічно склалася доля й видатного нашого педа�
гога ВАЩЕНКА ГРИГОРІЯ
ГРИГОРОВИЧА (1878�
1967) — творця української
національної системи вихо�
вання, чиє ім’я відоме в ба�
гатьох країнах світу.

Народився в с.Богданівці
Роменського повіту, навчав�
ся в Роменській духовній
школі, а потім у Полтавській
духовній семінарії та Мос�
ковській богословській ака�
демії, після закінчення її пра�
цював у Полтавській єпархі�
альній жіночій школі, нав�

чальних закладах Кутаїсі (Грузія), Тульчина й Ромен.
Із 1917 року Г.Г.Ващенко — викладач педагогіки у
Полтавському вчительському інституті й одночасно
директор учительської семінарії в Полтаві на
Шведській Могилі. Цей заклад нагадував нинішнє пе�
дагогічне училище. У 1918 році — доцент Українсько�
го народного університету в Полтаві. Під час дені�
кінської окупації в 1919 році був заарештований і ли�
ше завдяки щасливому збігу обставин уникнув
розстрілу. Після цього три роки (1921�1923) працює в
с.Біликах на Полтавщині у місцевій учительській
школі. З 1923 року Г.Г.Ващенко викладає в Пол�
тавському ІНО, професор, згодом завідувач кафедри
педології та педагогіки. У цей же час він розгорнув ве�
лику наукову й громадську діяльність, видав книгу
«Загальні методи навчання», що використовувалась
як підручник для студентів. Однак у 1933 році, коли в
Україні повним ходом ішли репресії, пов’язані з так

Г.Г. Ващенко

О.М. Астряб 



УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

25

Постметодика, №2(16), 1997

БОНДАР АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ
(1913�1983). Доктор педагогічних на�
ук, професор, відомий спеціаліст із пи�
тань теорії та історії громадського вихо�
вання. Народився в с.Степанівці Дра�
бівського району на Полтавщині. За�
кінчив Кременчуцький педагогічний
інститут, працював учителем, директо�
ром школи, потім директором Цент�
рального інституту підвищення квалі�
фікації працівників народної освіти
України, а також у Науково�дослідно�
му інституті педагогіки та Київському
університеті. Очолював Київське
міське відділення Педагогічного това�
риства України. Основна праця —
«Розвиток громадського виховання в
Україні».

ХОДОСОВ КАРПО ОСТАПОВИЧ
(1912�1983). Народився в с. Софине
Хорольського району, закінчив Пол�
тавський педагогічний інститут, пра�
цював із 1930 року в школах на Полтав�

щині, після війни — у російських шко�
лах при військових частинах у Румунії.
З 1948 року — у школі №2 м. Хорола.
К.О. Ходосов — заслужений учитель
України, кандидат педагогічних наук,
науковий кореспондент Українського
науково�дослідного інституту педагогі�
ки, автор книг «Літературно�творчий
гурток у школі», «Українська літерату�
ра у 8 класі. Посібник для вчителів»,
«Вивчення творчості Андрія Головка в
школі», «Вивчення творчості Михайла
Стельмаха. Посібник для вчителів»,
численних публікацій у газетах та жур�
налах. 

З аповідна краса Полтавщини.
Т.Л.Андрієнко, О.М.Байрак,

М.І.Залудяк та інші — Полтава.: ІВА
«Астрея», 1996. — 188 стор.

Книга присвячена опису природни�
чо�заповідного фонду Полтавщини,
який забезпечує охорону типових та
унікальних природних умов.

Охарактеризована природа
Полтавщини, її рослинний і
тваринний світ. Читачі ознайомляться
із природно�заповідними територіями
області — заказниками, пам’ятками
природи, заповідними урочищами,
парками — пам’ятками садово�
паркового мистецтва, а також першим
в області Диканським регіональним
ландшафтним парком. Висвітлено
дальші шляхи розвитку природно�
заповідної мережі області, її значення
для екологічного виховання й освіти
молоді.

Книга розрахована на широке коло
читачів, насамперед — природолюбів,
краєзнавців, учителів, студентів і
учнівську молодь, працівників приро�
доохоронних установ.

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЗЗААЛЛ

У редакцію надійшла нова книга для вчителя:

Довідник уклали: М. Пашко, П. Шемет, В. Шульга



Що ж таке якість освіти? У всьому світі триває
дискусія з цього питання: якщо воно не буде швидко
вирішене, переконують нас, багато суспільств, які ни�
ні перебувають на вершині розвитку, можуть опини�
тися в небезпеці.

Визначення якості освіти — питання дійсно склад�
не, у його формулюванні і вирішенні задіяні як висо�
конаукові критерії, так і приблизні оцінки.

Ми знову повертаємося до цієї актуальної теми, бо
проблема оцінювання знань не проста. Ще важче дати
оцінку діяльності школи. Теоретично все просто, а на
практиці значно складніше, бо
роль школи можна визначати
по�різному. І якщо раніше дис�
кусії на цю тему мали за�
гальний характер і велися нав�
коло всієї системи освіти, то
сьогодні предметом дискусій
стала сама школа.

«Постметодика» звернулася
із проханням до шкіл області
подати деякі дані про свою ро�
боту для встановлення їхнього
«рейтингу». Першими відгук�
нулися навчальні заклади ново�
го типу. Редакція сподівалася,
що й інші школи підтримають
починання. Вийшло п’ятнад�
цять номерів журналу, а відо�
мості не надходять...

Хочемо висловити свою
думку:

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНИЙ
РЕЙТИНГ?

Рейтинги стають одним із
інструментів діяльності, спря�
мованої на розвиток. Об’єктив�
на оцінка свого місця щодо ін�
ших шкіл, чітке уявлення про
«конкурента», орієнтир новіт�
ніх напрямків — багато корис�
ної інформації можна дістати на основі різних рей�
тингів, щоб:

1) визначити своє місце в області,
2) вивчити стан освіти,
3) знизити власний ризик,
4) обрати ділового партнера,
5) вивчити конкурента в мікрорайоні,
6) оцінити динаміку шкільної справи.

ЩО Ж СТРИМУЄ СЬОГОДНІ СКЛАДАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ ШКІЛЬНИХ РЕЙТИНГІВ?
1. Відсутність рейтингового досвіду в країні.
2. Складність одержання вихідної інформації.

3. Недостатня «рейтингова» кваліфікація замовни�
ків.

4. Незацікавленість у рейтингу.
5. Недооцінка корисності рейтингів.
6. Слаба конкуренція в шкільній справі.

Там, де конкуренція існує неупереджено, погоджу�
ються на визначення свого рівня розвитку. Кореспон�
денти американського журналу «Ньюсуїк» опитали
десятки експертів у всьому світі, намагаючись вияс�
нити, які школи мають сьогодні успіх.

Відмінність соціальних і
культурних факторів у різних
країнах утруднювала порівнян�
ня: те, що гарно для мононаці�
ональної Японії, не спрацьовує
в багатонаціональній Америці.

І все ж спеціалісти журналу
визначили десять шкільних
програм: Нова Зеландія краще
за всіх навчає дітей читати і пи�
сати, Голландія — математики
та іноземних мов, Японія —
природничих дисциплін. Ні�
меччину вирізняє високий рі�
вень освіти старших класів і
якість підготовки вчителів,
Швецію — навчання дорослих,
Італію — підготовка дош�
кільнят, США — навчання мис�
тецтва і післяшкільна підготов�
ка.

НОВА ЗЕЛАНДІЯ:
«УЧИТИСЯ ЧИТАТИ ЧИ�
ТАЮЧИ» — 
ГОЛОВНА ІДЕЯ 
МЕТОДУ
Кожна дитина обирає для

читання тексти відповідного
рівня складності. Навчаючи
письма, основну увагу зверта�

ють на обговорення структури слів (наприклад, про�
понують дібрати слова з аналогічним закінченням).
Новозеландці називають свій шлях «природним вив�
ченням мови». При цьому дітей ділять на групи:

Хто встигає — продовжує вчитися самостійно,
а вчитель усі сили спрямовує на відстаючих.

Важлива умова успіху — час, виділений для читан�
ня в перших класах, що становить половину всіх нав�
чальних годин.

Доки всі діти не зможуть читати і писати вільно,
учитель не розпочинає вивчення інших предметів.
Успіх забезпечує й новаторська програма, головна ви�
мога якої — розуміння слів і тексту, а не заучування
правил і слів.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ: МЕТА ОДНА — ПІДХОДИ РІЗНІ

І.В. Охріменко, Г.О. Сиротенко

Марк Ернст. Діва карає немовля Іісуса в
присутності А.Б., П.Є. і художника. 

1926 р. Зібрання пані Кребс. Брюcсель.



Усі голландські діти починають із «реалістичної
математики» і, тільки зрозумівши і відчувши, як чис�
ла й арифметичні дії пронизують довкілля, перехо�
дять до абстрактних розділів у коледжі та університе�
ті. Але й тоді автори програми закликають не переоці�
нювати роль абстрактних розділів.

«Ми повинні дати дітям те, що їм буде допома�
гати в житті», — говорять голландські вчителі
[8].

Більше 90 % студентів голландських університетів
записуються на складні математичні курси. І це заслу�
га «реалістичної математики», якою сьогодні заціка�
вилося світове товариство.

ЯПОНІЯ: 
ЗВ’ЯЗОК «НАУКА —
ТЕХНОЛОГІЯ»
«Наше завдання не

створювати виробників, що
мають постійний успіх, а
виховати творців, людей,
котрі думають.

Закони Максвелла тре�
ба знати, вони допоможуть
вам виграти міжнародну
олімпіаду з фізики, але чи
зможете ви з їхньою допо�
могою відремонтувати тос�
тер або придумати нову
конструкцію?» — говорить
головний спеціаліст Мініс�
терства освіти.

Кожен із учнів старших
класів одержує на уроці
зіпсований електричний
прилад і, користуючись за�
конами електромагнетизму,
повинен відремонтувати
його до кінця уроку. Особ�
ливо заохочуються учні,
котрі запропонують удос�
коналення конструкції.

Десятиліткам дають зав�
дання створити механічну іграшку, що рухається за
допомогою сонячних батарейок. Водночас вони дізна�
ються (звичайно ж, із допомогою вчителя) про закони
оптики та фотоефекту, які стають дітям зрозуміліши�
ми від того, що вони ніби «торкаються до них своїми
руками».

У результаті такого підходу до навчання японці
зуміли ще й «вудити» кращі ідеї з американських нау�
кових статей і втілювати їх у прибуткові товари, тоді
як американці марно чекали Нобелівської премії за
свої винаходи. Японські діти виграють міжнародні
олімпіади.

ГОЛЛАНДІЯ: 
ЗНАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ЖИТТЄВО
НЕОБХІДНЕ ДЛЯ РОЗКВІТУ КРАЇНИ
Цю тезу уряд сформулював більше двадцяти років

тому. Як обов’язкові предмети вибрали англійську, ні�

Міністр освіти кожен рік уточнює програму відпо�
відно до рекомендацій учителів і навіть учнів. Велике
значення надається підручникам. Їх апробують у всіх
школах. Учителі пишуть звіти, висловлюючи свою та
дитячу думку про підручники.

І, як наслідок, створені таким чином підручники
цитуються педагогами всього світу, а учні виграють
міжнародні змагання.

ІТАЛІЯ: 
ДІТИ ВСІ РІВНІ 
І ВСІ ДУЖЕ РІЗНІ
Так сказав автор програми дошкільного форму�

вання Лорис Малагуччі. Програма зорієнтована на
розуміння у дітей від одного до трьох років.

Уроки в дошкільнят ве�
дуть учителі та батьки�доб�
ровольці. На столі під час
уроку завжди працює магні�
тофон, записуючи все, що
відбувається навколо. Уве�
чері вчителі оцінюють, що
пройшло найбільш вдало і
спричинило повне засвоєн�
ня матеріалу.

Це допомагає зрозуміти
характер і темперамент
кожної дитини. Звичайно,
заняття організоване з теми,
котра дозволяє дітям пізна�
ти довкілля. Це може бути
урок мистецтва, але він
обов’язково мусить мати
елементи математики і при�
родничих наук.

У класах є поштові ящи�
ки з іменами всіх дітей та
вчителів — можна написати
будь�кому що хочеш. Три�
річні діти спочатку обмежу�
ються малюнками та цукер�
ками, але у віці п’яти років
«доростають» до звичайних
листів.

ГОЛЛАНДІЯ: 
«РЕАЛІСТИЧНА 
МАТЕМАТИКА» — НОВА СИСТЕМА 
ВИКЛАДАННЯ
Передбачає, що в дітей є свій шлях оволодіння ма�

тематикою. Малюки починають із паличок і камінців.
Дітей спонукають знаходити рішення самостійно, во�
ни ніби відкривають математичні концепції знову і
знову.

Замість жорсткої ієрархії математичних наук (як
це прийнято, наприклад, в американських школах:
арифметика, алгебра, геометрія, статистика) «реаліс�
тична математика» вивчає все паралельно. Крім того,
виклад кожного сюжету здійснюється у зв’язку із ре�
альним світом природи.
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художника Нормана Роквелла. Міс Джонс приємно,
що діти написали на дошці поздоровлення з днем
народження. Журнал «Америка», № 450, травень 1994 р.



мецьку та французьку мови. Школярі знають анг�
лійську, а всі студенти — три мови.

Починається будь�який курс із повсякденної лек�
сики. Головна мета — навчити правильно спілкувати�
ся і розуміти співрозмовника. І лише тоді, коли всі
оволодіють мовою на цьому рівні, починається по�
глиблення і розширення лексичного запасу. Пара�
лельно із вивченням мови дітям постійно пояснюють
переваги, котрі вони матимуть після оволодіння іно�
земною мовою.

Наслідок — діти розуміють, що англійська — це не
тільки урок, а щось необхідне для їхнього виживання
в майбутньому. Цікаво, що школярі не задоволені
сфокусованістю на трьох мовах: вони хочуть учити
арабську, російську та інші мови.

Це наступний етап у планах голландських учителів.

США: 
МЕТА НОВАТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ — 
ДОПОМОГТИ УЧНЯМ ПРАЦЮВАТИ 
САМОСТІЙНО
На уроці діти слухають магні�

тофонний запис пісні у власному
виконанні. «Що вам не подоба�
ється?» — запитує вчитель. «Зву�
чить якось не досить плавно», —
говорить один із учнів. «Непра�
вильне дихання? Ми неправильно
дихаємо», — здогадується інший.
Після обговорення і вироблення
єдиної думки пропонується пов�
торити пісню.

Школярів навчають виявляти
себе за допомогою різних видів
мистецтва й обов’язково оцінюва�
ти та вдосконалювати свою твор�
чу роботу. Так розвивається кри�
тичне мислення. Вчителі не вип�
равляють помилки, а домага�
ються, щоб діти це робили самос�
тійно.

Оцінка творчості не може бути
суб’єктивною, і програма заохочує
залучення до уроків батьків учнів
і друзів школи. Батьки із задово�
ленням приходять до школи.

На уроках образотворчого
мистецтва діти малюють те, що хочуть, але потім пи�
шуть невеликий твір, де пояснюють свій вибір, захи�
щають його на класному диспуті. Іноді учням пропо�
нують описати картину словами, створити, наприк�
лад, портрет далекого родича, і весь клас за усною
розповіддю зображує його. Але завжди роботи ре�
тельно вивчаються й обговорюються.

Головне, чого вчить програма, — любити твор�
чість і уміти творити, розуміти чуже творіння і
критикувати його обережно, по суті.

НІМЕЧЧИНА: 
ОСНОВА 
ПІДГОТОВКИ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ: УЧИТИ НЕ ТІЛЬКИ
ЗНАННЯ, АЛЕ Й ПРОФЕСІЇ

Старші класи гімназії в Німеччині — не для леда�
рів. У понеділок, вівторок, середу та п’ятницю стар�
шокласники, як кандидати в інженери, навчаються в
одній із фірм, копіюючи креслення або перевіряючи
розрахунки. Середа, четвер — економіка, політичні
науки, креслення та інші спеціальні предмети в Інсти�
туті комерційної підготовки.

Робота у фірмі оформляється спеціальним конт�
рактом. За успішне навчання несуть відповідальність
учитель і представник фірми. Виробничникам вигід�
но краще готувати майбутніх співробітників, тому во�
ни зміцнюють лабораторну базу школи. Після закін�
чення Боннського Інституту комерційної підготовки
частина школярів відразу знаходить роботу: інститут
видає дипломи із дев’яти спеціальностей (від метрдо�
теля ресторану до спеціаліста з металу), а дехто про�
довжує освіту в університеті.

НІМЕЧЧИНА: 
ЯК НАВЧАЮТЬ 
УЧИТЕЛІВ, 
ТАК І ЦІНУЮТЬ 
ЦЮ ПРОФЕСІЮ
Заробітна плата вчителів Ні�

меччини висока, але до неї шлях
зовсім не простий. Німецькі педа�
гоги повинні мати дипломи із
двох предметів, до речі, обидва
дипломи — рівноцінні. Тільки піс�
ля їх отримання майбутні вчителі
допускаються на практику в кла�
си, приступаючи одночасно до
вивчення спеціальних педагогіч�
них курсів.

На практиці в школі перші
два�три місяці майбутні вчителі
просто сидять на уроках, слуха�
ють і лише потім одержують мож�
ливість попрацювати самостійно.
При цьому досвідчений учитель
стежить за першими спробами і
допомагає порадами.

За два роки практики не мен�
ше двадцяти занять відвідує й

аналізує викладач університету.
Через два роки майбутній педагог повинен пред5

ставити письмову концепцію своєї педагогічної ді5
яльності на ста сторінках і витримати її двадцятих5
вилинне обговорення. Тільки після цього вчитель
одержує сертифікат на право викладання.

США: 
ТИСЯЧІ СТУДЕНТІВ УСЬОГО СВІТУ 
ПРАГНУТЬ СЮДИ ПРИЇХАТИ 
ДЛЯПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОГО
НАВЧАННЯ
Причина такого паломництва — велика кількість

сильних наукових центрів, створених на базі універ�
ситетів. Наприклад, Калтех — Каліфорнійський тех�
нологічний інститут, де трудиться двадцять один Но�
белівський лауреат, 275 професорів, 800 студентів мо�
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— одні запитують. «Час ламати старі трафарети» —
твердять інші. «Чи можна перетворити випадковий
успіх у систему?» — нове запитання [10], [11].

Часто вони зводяться до одного: які технології
впроваджувати? А головна проблема, мабуть, як
упроваджувати. Тут, без сумніву, можна взяти до ува�
ги світовий досвід, який навчає, що процес втілення
інновації повинен пройти певні етапи:

1. Ідентифікація (відкриття). Учитель уперше
ознайомлюється із новою ідеєю.

2. Інформування (пробудження інтересу). Учитель
зацікавлюється інновацією і намагається одержати
про неї додаткову інформацію.

3. Оцінка, або застосування: учитель оцінює інно�
вацію, апробує її, накопичує про неї нові відомості.

4. Перевірка, або експеримент: інновація зазнає
випробування в невеликому масштабі виявлення її
переваг чи недоліків.

5. Прийняття ідеї, якщо результати експерименту
позитивні.

Досвід упровадження нововведень застерігає нас і
від деяких помилок.

1. Приймаючи рішення щодо запровадження нової
технології, не слід копіювати західні зразки. Треба
враховувати реалії країни, історичний досвід, традиції
конкретної школи.

2. Не допускати примусового впровадження.
3. Не пропускати етап апробації з міркувань термі�

новості та економії коштів.
4. Нововведення може стати нереальним, якщо ді�

йові особи (учителі) не мають мотивації на перетво�
рення [7].

Отже, зважаючи на всі «за» і «проти», ми не маємо
права стояти на місці, мусимо використовувати світо�
ві надбання (і в л а с н і ), щоб не блукати манівцями,
«відшукуючи якусь нову істину, а тим часом над нами
сяє сонце відкриттів тих, хто натхненно працював і пі�
шов у вічність, залишивши нам свої думки. Ми ж у
погорді до їхніх надбань творимо нове, яке на практи�
ці виявляється поганою моделлю старого велосипеда,
а тому набиваємо гулі, ламаємо ноги�руки, та ще й, ос�
кільки йдеться про педагогіку, часто не свої, а чужі»
[5]. 
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лодших курсів та 1000 старшокурсників. Із них поло�
вина — іноземці. Крім свободи та демократії, тут па�
нує культ праці. У всіх коридорах, переходах, буфетах
установлені дошки, на яких майбутні вчені можуть
продовжити дискусії. Усім цікаво, а особливо молоді.

«Ми йдемо туди, де не ступала нога дослідни�
ка, — говорить професор К. Кох про творчу стра�
тегію Калтеху. — І беремо із собою студентів» [8].

У ШВЕЦІЇ ТАКИЙ ЗВИЧАЙ: 
УЧИТИСЯ ВСЕ ЖИТТЯ
Урядові залишається тільки підтримувати цей на�

прям. Початок він бере із дослідницьких гуртків, які
створювалися шведами на початку століття. Вони
збиралися довгими зимовими вечорами поговорити
про тонкощі англійської мови, про чудо єгипетського
мистецтва тощо. Соціал�демократи в 1920 році під�
несли ці гуртки на рівень державної політики.
Сьогодні на ведення робіт дослідницькими гуртками
виділяється двісті мільйонів доларів. Уряд надає
можливість своїм громадянам безкоштовно відвідува�
ти спеціальні курси, навіть виділяє невелику премію
«за сумління».

«Ми повинні піклуватися про своїх громадян, і
тоді вони віддячують нам тим же», — говорить Б.
Роллен, директор Шведського національного бюро
зайнятості.

Кращим аргументом на користь своїх затрат
шведський уряд вважає факт, що 70 % тих, хто прой�
шов курси, знаходить роботу протягом шести місяців
після їх закінчення.

П ідсумовуючи розповідь про кращі технології
навчального процесу світу, хотілося б наголо�
сити, що всі вони дуже індивідуальні.

Різняться й підходи до освітньої політики. Витрати
на одного учня в Німеччині та Японії удвічі менші, ніж
у США. Цікаво, що в США ці кошти в основному вит�
рачають на утримання шкільних будівель і оплату
праці адміністрації шкіл, у Німеччині та Японії — на
заробітну плату вчителів. Навчальний рік у Японії —
249 днів, у Німеччині — 210 і всього 180 днів у США.

Навчання в усіх вищезгаданих країнах має свої
проблеми. Дитячий рай в Італії став можливий зав�
дяки фінансовій підтримці міста та платі батьків за
навчання — 100�200 доларів кожного місяця. У ба�
гатьох школах, про які йшлося, більшість учнів із бід�
них сімей. Спроби впровадити японську систему в
США (замість підручника в руки дітям дати ваги та
мікроскоп) поки що наразилися на опір громадськос�
ті. Американські педагоги, на відміну від японських,
не приймають диктату міністерства й відмовляються
впроваджувати програми, які їм пропонують. У Ні�
меччині нині 10 тисяч безробітних учителів, а праця
в інших країнах їх не приваблює: дуже невисокий со�
ціальний статус педагога за межами Німеччини.

Але, незважаючи на відмінності, багато країн нама�
гаються використовувати міжнародний досвід для по�
ліпшення власної системи освіти. Вони перестали
змагатися, яка система краща, а почали вчитися один
у одного.

Ми також повинні зважати на це. Але, як і завжди,
потрапляємо в полон невизначеності. У періодичній
пресі — протилежні думки. «Чи треба ламати стіни?»
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використання у різних країнах специфічних засобів і
методів. Укажемо найголовніші:

— збільшення тривалості і підвищення якості до!
шкільного навчання дітей. За наявності відповідно
підготовленого персоналу, як свідчить досвід франко!
мовних країн Європи чи наш власний, дошкільні зак!
лади якщо не гарантують, то істотно полегшують ус!

пішну роботу вищих рівнів
обов’язкової освіти;

— підвищення ефек!
тивності початкової
школи (ПШ) шляхом
перегляду її завдань
(наприклад, повної від!
мови від визначення
здібностей учнів чи їх
селекції) і направлення
вчителями до неї випус!
кників університетів, а
не педагогічних училищ;

— повна чи майже пов!
на відмова від викорис!
тання такого “виховую!
чого” засобу, як
“другорічництво”. Нако!
пичений великий досвід
своєчасної допомоги ді!
тям, які мають труднощі
у навчанні;

— розвинуті країни
поступово переходять
від селективного навчан!
ня учнів у колежах різ!
ного призначення і якос!
ті викладання до єдино!
го закладу, отже, момент
вибору учнем свого шля!
ху відкладається на пері!

од закінчення колежу. Нас!
тупний рівень школи — СШ!1 (у франкомовних краї!
нах він має назву “колеж”), перебудовується найглиб!
ше і поступово відмовляється від застосування старих
методів, намагаючись закласти основи базових знань і
вмінь з одночасним наданням учням максимально
широких можливостей у навчально!професійній орі!
єнтації. В Європі спостерігається велика різноманіт!
ність програм викладання і методів побудови цього
рівня середньої школи. Помітна тенденція готувати
викладачів для СШ!1 лише в університетах, але прак!

І ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРО�
ПЕЙСЬКОЇ І СВІТОВОЇ ШКОЛИ

1. Одним із несподіваних наслідків науково�тех�
нічної революції у ХХ столітті стала втрата сус!
пільної необхідності у ранньому початку праці на ви!
робництві. З деяким запізненням система освіти від!
реагувала на це процесом
збільшення тривалості
обов’язкового навчання
у школі. Він розпочався
у Північній Америці та в
Японії, перекинувся у
1950!х роках у країни
Західної Європи. У наш
час лише в поодиноких
країнах закінчення
обов’язкової освіти при!
падає на вік 14!15 років,
у більшості він сягає 17!
18 років. Обгрунтовані
прогнози переконують у
тому, що все більше кра!
їн за прикладом Канади,
Австралії, США від
обов’язкової середньої
освіти переходитимуть
до практично обов’язко!
вої вищої (на початковій
стадії це стосується, як у
США чи Канаді, корот!
ких варіантів вищої осві!
ти).

2. Зміна орієнтації
навчальних закладів.
Головною причиною
більшості внутрішніх
проблем середньої шко!
ли розвинутих країн є
складність переходу від звичної у минулому орієнта!
ції на якісну підготовку меншості учнів (елітарності
заключної стадії середньої освіти) до забезпечення до!
сить високого рівня підготовки практично всіх учнів,
здатних до нормального засвоєння інформації. Части!
на науковців вважає, що сучасні методики навчання
не здатні забезпечити це для “всіх учнів”, а лише для
85!90% з них.

Процес перебудови школи від елітарної до масової
відбувається повільно, в умовах гострих суперечок і

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА
І СВІТОВІ “СТАНДАРТИ” СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

К. Корсак

У світі немає країни, середня освіта якої не зазна!
вала б критики і для покращення якої бракувало б
пропозицій і проектів. Реформа школи — одна з
улюблених тем риторики опозиційних партій напе!
редодні загальних виборів у розвинутих країнах, гло!
бальні плани її радикального покращення — предмет
звернень президентів до нації. Коли ж доводиться
визнавати документи про закінчення середньої шко!
ли (СШ) громадянами сусідніх країн, то надто часто
виявляється, що “своя СШ” — найкраща у світі, а
“сусідські” школи мають такі серйозні недоліки...

У газетах та інших засобах інформації України не
бракує повідомлень про страйки вчителів шкіл, про
численні негаразди сучасного кризового періоду. Ко!
ли ж автори висловлюються про якість викладання в
нашій школі на фоні шкіл країн світу, то побутує
думка, що успадкована від СРСР система середньої
освіти знаходиться “на рівні “, а з природничих дис!
циплін “випереджає майже усіх”.

Навчальний прогрес у школах різних країн свід!
чить, що вироблення стандартів освіти — виключно
складна справа, де негативного досвіду накопичено
значно більше, ніж позитивного. Не претендуючи на
вичерпність теми, ця стаття має на меті дати читачам
надійну інформацію про стан і тенденції розвитку єв!
ропейської середньої освіти, що сприятиме більш
об’єктивному порівнянню сучасної української шко!
ли з тим, що існує за нашими західними кордонами.
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тично одностайної критики зазнає традиційний для
цих закладів комплекс психолого!педагогічної підго!
товки;

— заклади заключного рівня — СШ!2 (ліцеї, гімназії
та інші) намагаються виконати дуже складне завдан!
ня: навчати переважну більшість усієї молоді так само
добре, як у минулому вони це робили, маючи справу з
порівняно нечисленною когортою найздібніших,
активно застосовуючи контрольні роботи і змагально!
селекційні тести. Вимоги до викладачів навчальних
закладів цього рівня майже такі ж, як і у вищих нав!
чальних закладах. Хоч експериментів і тут не бракує,
але практика засвідчила, що диференціація і поглиб�
лення навчання лише з кількох дисциплін є голов�
ним засобом СШ�2.

Підкреслимо ще раз, що йдеться саме про тенденції
поступових змін, а дійсна картина се!
редньої освіти залишається, як і рані!
ше, дуже різноманітною. Як приклад
наведемо дані початку 1990!х років з
досвіду 12 країн Європейського Сою!
зу, де спостерігалося три варіанти се�
редньої школи:

1�й: єдина школа для всіх дітей
віком від 7 до 16/17 років (до закін!
чення обов’язкової освіти) (Данія);

2�й: відбір дітей у диференційо!
вані класи чи потоки здійснюється
в момент переходу від початкового
навчання до першої стадії серед!
нього (до СШ!1) (ФРН, Голландія,
Ірландія та Люксембург);

3�й: уніфікований і однаковий
для всіх дітей, перший цикл се!
редньої освіти (СШ!1), а диферен!
ціацію полишено на другий (за!
ключний) цикл середньої освіти.

Наслідком такої різноманітності є
великі відміни у процесах селекції і
скеровування учнів у різні потоки по!
дальшого навчання. Вирішення учнівської долі відбу!
валося у віці 10 років у Берліні, 12 років — у Брюссе!
лі, Люксембурзі й Дубліні, 13!14 років — у Гаазі, Па!
рижі, Мадриді й Лондоні, 15 років — в Афінах і Ліса!
боні, 17 років — у Копенгагені. Питання орієнтації уч!
нів у Європі далеке від повного вирішення і залиша!
ється в центрі гострих дискусій.

Керівні органи Європейського Союзу у 1990 році
затвердили три провідні ідеї для успішного розв’язу!
вання проблеми орієнтації (селекції і скеровування):

А. Шкільна і професіональна орієнтація має бути
неперервним процесом, складовою частиною навчан!

ня і проводитися за участю викладачів, учнів та їхніх
батьків;

Б. Для кращого й найбільш об’єктивного скерову!
вання слід замінити одного експерта (інспектора) з
орієнтації групою фахівців;

В. Учень повинен бути в центрі усіх подій і стати
найактивнішим учасником процесу орієнтації. Школа
створює йому всі умови для широкого саморозвитку і
визначення, підводить його до свідомого і самостійно!
го вибору свого шляху професійного навчання.

Схоже, що жодна з країн Євросоюзу й досі не на!
близилася до одночасної реалізації всіх трьох принци!
пів. Зрештою, чим вищі фінансові й освітні можли!
вості країни, тим менша гострота і нижча акту!
альність змін у процесі селекції й передчасного скеро!
вування молоді в нееквівалентні потоки навчання.

3. Найістотніші зміни в середній
освіті. Можна було б навести цілу
низку досить виразних змін се!
редньої освіти у Західній Європі, од!
нак обмежимося найістотнішим:

— у європейських школах гостро
стоїть питання щодо вивчення всіма
учнями двох іноземних мов, одна з
яких — англійська. Цікавим є досвід
мовної “лабораторії” — школи Люк!
сембургу, де з першого класу уроки
йдуть принаймні трьома мовами (у
СШ!2 — чотирма) з повною відмо!
вою від звичного для нас методу вик!
ладання мови як “науки”;

— обмін учнями, групами учнів чи
цілими класами використовується
як один з ефективних засобів інтен!
сифікації засвоєння мови спілкуван!
ня за умови уніфікації канікул і лік!
відації географічних кордонів;

— лишається актуальною, хоч і не
першочерговою, проблема ефектив!
ного застосування у навчальному

процесі сучасних засобів інформації й комунікації.
Причину постійних утруднень убачають, власне, у фі!
зичній неспроможності викладачів у реальних умовах
школи глибоко опановувати нову техніку, правильно
і вміло використовувати її на заняттях, оскільки над!
то швидко змінюються покоління ЕОМ та інших
пристроїв;

— утворення об’єднаної Європи, загальна повага до
прав дитини, особи, мовних і національних меншин неза!
перечно свідчать, що незабаром метою освіти і вихо�
вання стане не стільки формування патріота певної
країни, скільки її громадянина, істотна частина єст�
ва якого буде “громадянином світу”.

Для більшої ефективності
індивідуальні заняття зі

студентами в коледжі Сhamplain
проходять як в аудиторіях, 

так і за їх межами
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ку фахову кваліфікацію, що дає право на виконання
визнаних державою завдань і обов’язків. Саме такі
невдахи формують потім ядро корпусу повністю чи
частково безробітних, стають резервом поповнення
екстремістських чи кримінальних угруповань.

Добре помітна також тенденція поширення системи
профосвіти на контингент дорослих осіб, яким дово!
диться змінювати професію. У країнах!лідерах із за!
стосуванням нових технологій у системі профосвіти
все частіше відмовляються від надто “вузьких” профе!
сій чи занять, готуючи молоду людину відразу до
кількох спеціальностей, остаточне засвоєння яких
здійснюється за короткий час після найму на роботу.

Ліквідація географічних кордонів спричинила вищу
мобільність (цей міжнародний термін можна заміни!
ти нашим — “рухливість”) кваліфікованих робітників,
тому більш актуальною стала проблема визнання ви!
даних за кордоном посвідчень про завершення яки!
хось рівнів профосвіти і складання фахових іспитів.
Ясно, що порівняння й оцінювання для визнання
особливо важко виконати тоді, коли країни застосову!
ють різні моделі профосвіти.

ІІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ І ВИЗНАННЯ АТЕС�
ТАТІВ

1. Проблема міждержавного взаємовизнання доку!
ментів про закінчення закладів освіти чи здійснення
еквівалентних періодів навчання поза межами “своєї”
країни існувала здавна, але в останні десятиріччя вона
набула принципового і нового звучання, вийшовши за
межі ознаки “глибокої дружби і поваги між двома
країнами” чи освітніми закладами цих країн і перетво!
рившись у континентальну, почасти світову пробле!
му. Головною причиною цього є процес відмови від е!
тноцентризму і націоцентризму, швидке перетворен!
ня світової економіки в єдиний організм і, як  наслі!
док — розширення контактів і обміну в освіті від рів!
ня малочисельної наукової еліти до загалу студентів і
навіть учнів (у Західній Європі заплановано мати 10%
усього контингенту студентів не в “рідних”, а в закор!
донних вищих навчальних закладах. Укажемо, що у
світі таких студентів менше 2%, у Західній Європі —
приблизно 4%).

Прикро, але швидке наростання об’єктивних стиму!
лів до мобільності учнів, студентів і викладачів кро!
кує поруч із ускладненням і поглибленням диверси!
фікації систем освіти й окремих типів закладів, утвер!
дженням ситуації перманентних і досить грунтовних
змін більшості рівнів середньої і вищої школи, мно!
жини програм, навчальних планів, отже, і сукупності
документів, сертифікатів і дипломів (останнім часом

Хоча найближчими роками ця теза ще не увійде в
національні закони про освіту, поки що вона є темою
дискусій фахівців на міжнародних конгресах освітян,
які спільно розмірковують над новими завданнями
середньої школи.

4. Професійна освіта. Підкреслимо, що жодна з
розвинутих країн світу не забезпечила у стінах се�
редньої школи успішного поєднання загальної освіти і
професійної підготовки високої кваліфікації. Як свід!
чить досвід Швеції, коштувало це дуже дорого, а зву!
ження фінансових можливостей країни останніми ро!
ками примусило її керівників відмовитися від швид!
кої реалізації попередньо визначеної цілі — надати
кожному учневі якісну професійну освіту разом із
атестатом, що відкривав би доступ в університети.

Загалом, розвинуті країни застосовують 5 головних
моделей побудови і діяльності системи професійної
підготовки:

1. Поєднання загального навчання і профпідго!
товки у СШ!2 (заключна стадія середньої освіти)
тривалістю 3!4 роки (модель!1, чи М!1).

2. Концентрація всього профнавчання у спеці!
альних закладах (профшколах чи училищах), де
загальноосвітні предмети майже повністю відсутні
або їм приділяється мало уваги (М!2).

3. М!3, чи модель “дуального учнівства”, у про!
цесі якого 20% усього часу учень навчається у дер!
жавній профшколі, маючи там загальні і спеці!
альні дисципліни, решту часу засвоює фах у фірмі
під наглядом наставника (на кошти цієї фірми).
Юридичні відносини регулюються контрактом
між учнем і фірмою.

4. “Класичне” учнівство, коли все засвоєння фа!
ху і необхідної для праці інформації здійснюється
лише на робочому місці (М!4). У цьому випадку
витрати держави мінімальні;

5. Не дуже довготривала професійна підготовка
після завершення загальної середньої освіти, що
відбувається у фірмах і на місцях іншої праці на
кошти держави, які йдуть із суспільних фондів для
боротьби з молодіжним безробіттям (М!5).

Найчастіше у розвинутих країнах спостерігається
поєднання кількох моделей профпідготовки, хоч не є
винятком випадки, коли домінує якась одна з них: 
М!1 у Швеції, М!3 у Німеччині, М!4 у Японії, М!5 в
Англії, М!2 у більшості країн Євросоюзу.

Спільною для цих країн тенденцією є поступове 
ускладнення систем профосвіти, створення все нових
її ланок і варіантів, більшість із яких розраховані на
молодь 18!23 років. Центральною метою всіх заходів є
намагання звести до мінімуму ту частину молоді, яка
входить у дорослий світ без атестата зрілості і права на
отримання вищої освіти або без посвідчення про висо!
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швидко бере гору узагальнюючий цю сукупність тер!
мін “освітні кваліфікації”).

2. Усім очевидна різниця між знаннями і сукупніс!
тю вмінь, яку мають випускники неоднакових закла!
дів середньої освіти не лише різних країн, але й однієї
й тієї ж, бо обов’язковість цього рівня освіти немину!
че спричиняє його різноманітність.

У першому, найзагальнішому, наближенні поділ су!
купності закладів середньої освіти розвинутої країни
на види чи групи обумовлюють три великі сектори:

Сектор А. Гімназії чи ліцеї, завданням яких часто є
не лише звичайна підготовка молоді до обов’язкового
вступу у вищі заклади освіти (ВЗО), але й закладення
загальної бази з обраних дисциплін шляхом їх пог!
либленого вивчення.

Сектор Б. Технічні середні закла�
ди, що готують до виробничої праці,
але надають право вступу в технічні
чи спеціалізовані ВЗО за отриманим
у школі фахом.

Сектор В. Середні і базові профш�
коли, які дають виробничу спеці!
альність і кваліфікацію, але не готують
до вищої освіти і не скеровують свій
контингент у ВЗО.

Партнери у міжнародних обмінах
розпочинають аналіз закордонного
посвідчення чи атестата саме з визна!
чення того з трьох секторів, до якого
слід віднести заклад, що видав доку!
мент. На наступній стадії експерти чи
керівники матимуть справу з пробле!
мою порівняння “рідного” сектора А,
Б, В із закордонним.

Західна Європа має багаторічний
досвід таких (малоприємних) занять, які аж ніяк не
сприяли у минулому зміцненню приязних стосунків
між представниками освіти різних країн, що брали
участь у деталізації процесу порівняння на рівні ана!
лізу змісту і тривалості вивчення окремих дисциплін.
Узагальнюючи, можна без найменшого перебільшен!
ня стверджувати: існує переконання, що створення
бодай європейського кадастру закладів якогось із
трьох секторів з визнаним усіма їх розміщенням на
шкалі досконалості — неможливе.

Дійсно, лише на території невеликої Європи час
навчання в закладах із сектора А варіює від 10 до
повних 14 років, а врахування кількості навчальних
годин за рік не робить ці дуже істотні відміни менш
суттєвими. Якщо до цього додати, що в одних країнах
викладають дорослі випускники університетів і лише
після дворічного формуючого “донавчання” (праці у
школі) під контролем викладачів!наставників, яке за!

кінчується ще одним суворим державним екзаменом
(як у ФРН, де лише 3% вчителів початкових шкіл
молодші 30 років), а в інших — “зелена” молодь від!
разу після 4!річного навчання у спеціалізованих зак!
ладах (педагогічних інститутах чи їх аналогах), то
стає зрозумілою уся складність, точніше практична
неможливість точного градуювання і безконфліктно!
го порівняння наявних закладів середньої освіти.

3. Сьогодні порівняння закладів середньої освіти і
взаємовизнання присуджених ними посвідчень (се!
редніх освітніх кваліфікацій) грунтується на щирому
застосуванні добре відомої тези кота Леопольда про
абсолютну необхідність “дружнього життя”. Більше
двохсот двосторонніх міждержавних угод, десяток ре!

гіональних і кілька конвенцій конти!
нентального масштабу спираються
саме на переконання необхідності
доброї волі і толерантності в кожно!
му конкретному випадку вирішення
долі “сусідського” учня чи студента,
котрий має вагомі причини навчати!
ся не в “себе”. Звичайно, технічні
труднощі прийняття рішення змен!
шуються, якщо системи освіти подіб!
ні, мови близькі, кожна з країн має
досить повну інформацію про відпо!
відний сектор освіти партнерів.

Над створенням нової конвенції
щодо взаємовизнання документів
про освіту і періодів навчання зараз
спільно працюють Рада Європи і
ЮНЕСКО. Окрім документа про
принципи створення нової конвенції,
робочі групи оприлюднили такі ціка!
ві дослідження, як DECS!HE 94/10,
де виконане досить детальне порів!
няння дипломів ВЗО практично всіх

країн Європи станом на жовтень 1993 року [1]. Відз!
начимо, що у його додатках рекомендується без істот!
них застережень визнавати наші дипломи з природ�
ничих наук, математики, інженерії, сільського госпо�
дарства, гірничої справи, філології, психології, “тех�
нізованих” медичних спеціальностей.

Натомість, вирішуючи питання дипломів із права,
політичних й економічних наук, історії, філософії,
соціології, рекомендують не забувати, що у “ра!
дянські” часи в соціалістичних країнах ці науки мали
надто мало спільного з позначеними тими ж терміна!
ми ділянками знань на Заході.

4. На завершення вкажемо досить цікаві висновки,
яких за кілька років спільної роботи дійшла група фа!
хівців, котрі мали на меті ліквідувати труднощі у
взаємовизнанні посвідчень про середню освіту між
Західною Європою і Північною Америкою [2].

Ректор Роджер Перрі вручає
диплом одній із кращих

випускниць коледжу Сhamplain
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ІІІ ФАКТИ 
І ПОРІВНЯННЯ

Наведемо дані про головні характеристики се!
редньої освіти у країнах Західної Європи.

Спираючись на нормативи для української школи [6],
обчислимо фактичну тривалість нашого навчального ро!
ку. Нормативи визначають досить чітко лише дати по!
чатку і кінця занять (1 вересня — 25 травня), а також ка!
нікул. Тривалість кожного навчального тижня в окремих
класах є варіативною у межах 3!5 уроків (максимальна
тривалість перевищує мінімальну на 2!6 уроків), тому
точні обчислення кількості астрономічних годин необ!
хідно проводити для реальних умов конкретної школи. У
таблиці 1 наведено кілька отриманих автором на основі
вказівок [6] числових характеристик нашої середньої ос!
віти.

Формально йдеться про 34 тижні навчання. Врахував!
ши канікули (5!11 листопада; 30 грудня!9 січня; 20!31 бе!
резня), вихідні, свята, доходимо висновку, що дійсна три!
валість навчального року української СШ дорівнює 32
тижні, чи 160 днів. Це значно менше від середніх євро!
пейських показників (табл. 1), тому для досягнення рів!
ня країн — ”рекордсменів” Європи нам необхідно повер!
нутися до 6!денного тижня і закінчувати навчання нап!
рикінці червня.

De facto утвердилося уявлення про те, що “стандар�
тна” (чи “повна”) середня освіта повинна тривати 12
років, до того ж мати заключну стадію поглибленого
і диференційованого навчання тривалістю не менше
3 років. Може видатися дивним, але представники
США визнали, що їхня середня освіта не відповідає
навіть частині цих критеріїв, і ВЗО Європи мають
підстави для прискіпливості у своїх вимогах до спе!
ціалізованої підготовки і знань випускників амери!
канських шкіл.

Ця угода зафіксувала існуючу ситуацію. Для при!
кладу наведемо ставлення до двох типів атестатів про
повну середню освіту — міжнародного і європейсько!
го “бакалавратів” (у франкомовних країнах цей тер!
мін відповідає нашому “атестат”. Бажано не плутати
його з академічним званням “бакалавр”, для отриман!
ня якого необхідно 4 роки навчатися в університетах
країн з англосаксонською системою вищої освіти).
Перший передбачає лише два роки диференційовано!
го навчання у заключних класах, другий — три. Євро!
пейський “бак” визнають (як перепустку в універси!
тети) усі розвинуті країни, а міжнародний чимало з
них вважають “неповним” і надають право вступу йо!
го власникам лише на окремі факультети університе!
тів або вимагають додаткового року навчання у ВЗО
чи в школі зі спеціалізованою програмою.
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ãîäèí  íà
ð³ê ó ÑØ

1. Áåëüã³ÿ 6 — 15/16
+3(âå÷³ðí.)

9 ä. + 3
âå÷.

12-13 182 / 182 50 28 32 — 36 849  849

2. Äàí³ÿ 7 — 16 9 12-13 200 / 200 45 â³ä 20äî 28 32 600 660

3. Í³ìå÷÷èíà 6 — 15/16
+3(âå÷³ðí.)

9 ä. + 3 âå÷ 12-13 188 / 188 45 17 / 27 30 — 36 564 705

4. Ãðåö³ÿ 6 — 15 9 ä. 13 175 / 175 40 — 50 28 / 30 34 605-656 736 —  788
5. ²ñïàí³ÿ 6 — 16 10 ä. 12 180 / 175 (60) âèá³ð 25 30 810 810
6. Ôðàíö³ÿ 6 — 16 10 ä. 12-13 180 / 180 (60) âèá³ð 26 32 846 846
7. ²ðëàíä³ÿ 6 — 15 9 ä. 13 183 äî 199 çì³ííà 22 40 — 45 671 845
8. ²òàë³ÿ 6 — 14 8 ä. 13 200 / 200 âèá³ð ó÷èò. 27 / 30 30 — 38 800 800 — 900
9. Ëþêñåìáóðã 4 — 15 11 ä. 13-14 212 / 216 50 ÷è 55 30 31 — 36 936 936

10. Í³äåðëàíäè 5 — 16
+2(âå÷³ðíÿ)

11 ä + 2âå÷ 14-(15) 200 / 200 60 22 / 25 32 880 1 000

11. Àâñòð³ÿ 6 — 15 9 ä. 12-(13) 180 / 214 50 21 / 26 32 — 40 630 750
12. Ïîðòóãàë³ÿ 6 — 14/15 9 ä. 12 175 äî 200 âèá³ð ó÷èò. 25 32 — 37 787 787
13. Ô³íëÿíä³ÿ 7 — 16 9 ä. 13 190 / 190 60 19 / 23-30 38 541 — 600 656 — 712
14. Øâåö³ÿ 7 — 16 9 ä. 12 190 / 190 ñåðåäí. 40 20.24.30 34 20 474 — 493 712 — 740
15. Àíãë³ÿ é Óåëüñ 5 — 16 11 ä. 13 190 / 190 áåç ïîä³ëó 22 / 24 40 ïî 40 õâ 840 893
16.  Ï³âí.  ²ðëàíä³ÿ 4 — 16 12 ä. 14 190 / 190 áåç ïîä³ëó òå æ 40 ïî 40 õâ 665 950
17. Øîòëàíä³ÿ 5 — 16 11 ä. 13 190 /  190 áåç ïîä³ëó òå æ 40 ïî 40 õâ 855 950

18. ²ñëàíä³ÿ 6 — 16 10 ä. 14 160 /  160 40 25..28..32 36 çàã.îñâ.
46 òåõí.îñâ.

533 556

19. Íîðâåã³ÿ 6 —16 10 ä. 14-(15) 190 /  190 45 20 .24..28 30 — 35 555 610

Ó Ê ÐÀ¯ÍÀ 6/7—
16/17 10/11 ä. 10-11

â³ä 155 äî
160 äí³â

35 - 1 êëàñ
45 (2-11êë)

ÏØ 20-25
ÑØ-1 25-30
màõ 34-36

29-34
ìàõ 36

ÏØ 480 -
580

ÑØ-1 670 -
 810

ì³í. 790
ñåðåäí. 810
màõ. 860

Таблиця 1. Характеристики початкової і середньої школи європейських країн (1995 р.) 
за даними системи інформації EURYDICE Європейського Союзу [3,4]
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Щось аналогічне можна сказати і про тривалість на!
вчання в астрономічних годинах упродовж навчального
року. Уроки по 45 хвилин зменшують ефективну
кількість часу навчання наших школярів — 24 тижні
(тобто менше, ніж половина року). Однак читачі можуть
заперечити, що в Ісландії “так само” (див. табл. 1). І
справді, так само, але вони вчаться у школі 14 років!

Утім, звернемося до дискусійніших питань, наприклад
урахування побудови навчального плану, підготовки
вчителів та методики викладання досягнень цілої групи
природничих наук, які за останні півстоліття зробили чи!
мало відкриттів стосовно людини. Для прикладу торкне!
мося роботи мозку. У нормальної людини він працює
так, що нелогічна і неемоційна інформація, яка отримана
на уроці, забувається досить швидко й “ефективно”. Ли!
ше її мізерні рештки (“хвіст” кривої забування) вивітрю!
ються значно повільніше. Отже, іноземні мови необхідно
або вивчати концентровано (щодня!), або взагалі не чіпа!
ти. Вчити денно “по 2!3 нові слова” чи мати у школі 1!2
уроки щотижня — безнадійно марна витрата часу. Ав�
тор тут утримається від подальшого викладу мож�
ливого застосування основ сучасного наукового люди�
нознавства (з яким усі бажаючі можуть ознайоми�
тися в наукових статтях Нобелівських лауреатів з
молекулярної біології, нейрохімії, генетики, етології
та інших наук), щоб зберегти нерви і не висловлюва�
тися надто емоційно на адресу тих “видатних” ра�
дянських методистів, що ліквідували червневі уза�
гальнюючі іспити при переході з одного класу в інший,
довівши фактичну літню перерву в регулярних за�
няттях до абсурдних 4 місяців.

Заключне зауваження. Упродовж 1996 року група ек!
спертів із різних країн під егідою Ради Європи, Євро!
пейського Союзу і ЮНЕСКО за участю представників

системи освіти Росії виконувала порівняльне досліджен!
ня масової російської загальноосвітньої школи, визнача!
ючи її реальний рейтинг і відповідність школам розвину!
тих країн Європи. Позиція росіян очевидна і цілком зро!
зуміла. Авторові невідомо, чи закінчилася робота групи
однозначним висновком, чи погодилася вона з тим, що
російська 5!денна 11!класна школа еквівалентна 12!14!
класній європейській середній школі. У будь!якому ви!
падку група має вирішити це питання ще до того, як у
Португалії зберуться дипломати для підписання нової
Конвенції Ради Європи і ЮНЕСКО про визнання освіт!
ніх кваліфікацій із вищої освіти (кілька її статей стосу!
ються питання порівняння і визнання шкільних атеста!
тів). Цей документ надзвичайно важливий для створен!
ня сприятливіших умов в освітній взаємодії та обмінах.
Ідеться не просто про “нову” домовленість, він повинен
замінити усі попередні конвенції Ради Європи і ЮНЕС!
КО у цій царині, стати основою для формування нового
законодавчого поля у сфері європейської освіти, контак!
тів, обмінів і взаємодопомоги. 
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Ê ð à ¿ í à 

Ïî÷àòîê ÏØ 
(â³ê, ðîê³â) 

Òðèâàë³ñòü 
îáîâ’ÿçêîâî¿ 
îñâ³òè (ðîê³â) 

Òðèâàë³ñòü  
äðóãîãî ð³âíÿ 
ÑØ (ðîê³â) 

Òðèâàë³ñòü 
ïîâíî¿ 

ñåðåäíüî¿ îñâ³òè 
(ðîê³â) 

Òèïîâèé ïîä³ë 
ÑØ íà öèêëè 

÷è ñòàä³¿ 

1. Àëáàí³ÿ 6 8 4 ÷è 5 12 ÷è 13 4 + 4 + 4 

2. Áîëãàð³ÿ 6 ÷è 7 8 4 ÷è 5 12 ÷è 13 4 + 4 + 4 

3. ×åõ³ÿ 6 9 3 ÷è 4 ÷è 5 13 ÷è 14 5 + 4 + 4 

4. Åñòîí³ÿ 6 9 3 12 6 + 3 + 3 

5. Óãîðùèíà 6 8 4 12 8 + 4 

6. Ëàòâ³ÿ 6 9 3 ÷è 4 12 ÷è 13 4 + 5 + 3 

7. Ëèòâà 6 ÷è 7 9  3 12 4 + 4 + 4 

8. Ïîëüùà 6 8 ÷è 9 3 ÷è 4 12 ÷è 13 8 + 4 

9. Ðóìóí³ÿ 7 8 4 12 ÷è 13 4 + 4 + 4/5 

10. Ñëîâà÷÷èíà 6 9 3 ÷è 4 12 ÷è 13 4 +4 + 4/5 

11. Ñëîâåí³ÿ 6 9 4  13 6 +3 +4 

      

Óêðà¿íà 6 ÷è 7 10/11 2 10 ÷è 11 3/4 + 5 + 2 

Таблиця 2. Початкова (ПШ) і середня школа (СШ) у країнах Центральної та Східної Європи [5]



ЧРЕЗМЕРНОЕ
УСЕРДИЕ 
ГРОЗИТ ТЮРЬМОЙ

Наверное, все родители

стараются, чтобы их дети

учились хорошо и

достигли уcпехов — для

этого зачастую не жалеют

ни сил, ни средств. Но вот

в Южной Корее вышел

закон, запрещающий

нанимать репетиторов и

вообще ограничивающий

учебу. Причем закон

очень суровый, грозящий

за нарушение даже...

тюрьмой. Дело в том, что

в этой стране считается в

высшей степени

престижным учиться в

трех или четырех самых

главных столичных

университетах. Неважно,

каковы успехи и чего

достигли студенты,

главное — диплом из

высокооплачиваемого

учебного заведения,

который имеет решающее

значение для карьеры,

круга знакомств и даже

вступления в брак.

И вот в стремлении

попасть именно в лучший

университет Сеула многих

школьников заставляют

заниматься по 18 часов в

сутки. Занятия в ряде

школ начинаются в

половине восьмого утра и

продолжаются до девяти

вечера, а потом еще

несколько часов ночного

репетиторства. Все это,

кстати, обходится в

немалые деньги — до

тысячи долларов в месяц.

Власти решили покончить

в такой изнуряющей

системой и ввели строгие

меры.

Киевские ведомости,
№22, 1997

ЧИ СТАНЕ СОЦІАЛЬНИЙ ГАВРОШ
ЦИВІЛІЗОВАНИМ 
ЄВРОПЕЙЦЕМ?

Якщо оцінити з точки зору соціоло�
гії особи ступінь зрілості нашого сус�
пільства, можна зробити висновок,
що за більшістю параметрів — це під�
літок, котрий зараз переживає важкий
вік. Причому це підліток, який вийшов
із неблагополучної сім’ї радянських
народів. Підліток голодний, озлобле�
ний, агресивний, закомплексований,
котрому показали, як можна жити і як
живуть цивілізовані країни, але ще не
привчили до копіткої праці задля тако�
го життя. Він багато хоче, але ще мало
вміє і має.

Звичайно, ми не Гвінея�Бісау, яка
знаходиться на стадії немовляти, але
ми і не Англія, що давно вже має зрі�
лий вік, респектабельність і мудрість.

Єдиний спосіб, як із цього соці�
ального Гавроша, на якого зараз схо�
жа Україна, можна зробити солідну
людину, котра потім із жахом згаду�
ватиме своє революційно�барикадне
обірване минуле, — дати йому при�
стойну освіту. Пройшовши, може, на�
віть напівголодні роки важкого
навчання, він матиме всі можливості
забезпечити собі і добробут, і здоро�
вий спосіб життя, і всі інші набутки
цивілізації.

Хочеться вірити, що вже зараз са�
ме завдяки зрушенням в освіті ми до�
сягли того, що ось�ось, через кілька
років вступить у самостійне життя но�
ве покоління українців високоосвіче�
них, розкомплексованих, незапамо�
рочених ідеологічними догмами —
покоління, яке вже неможливо буде
загнати в «світле майбутнє», поколін�
ня, яке забезпечить необоротність
нашого поступу до демократії, рин�
кової економіки. Так має бути, але чи
так все відбувається, якщо навіть у
рекомендаціях парламентських слу�
хань із питань освіти, прийнятих у
лютому 1996 р., констатується:
«Освіта поступово втрачає роль од�
ного із найпродуктивніших факторів
розвитку суспільства, утвердження
державності». А рік, що минув із того
часу, тільки погіршував у геометрич�
ній прогресії ситуацію.

КОЛИ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ ПРОБЛЕМИ
Коли найбільший, найсучасніший

і, як здавалося його творцям, найна�
дійніший корабель «Титанік» наштов�
хнувся на айсберг, у його команди і
пасажирів виникла проблема: судно
почало тонути. Відразу ж почались

дії, спрямовані на вирішення цієї про�
блеми, але коли «Титанік» почав
стрімко йти на дно, всі зрозуміли, що
сталася катастрофа — потрібно не�
гайно спускати шлюпки і рятувати
людей.

Звичайно, з цим завданням мож�
на було б упоратися значно краще,
якби з перших же хвилин після зітк�
нення не дивитися на те, що сталось,
як на проблему, а всі зусилля спря�
мувати на дії, які необхідно робити в
ситуації катастрофи.

У випадку із нашою системою
освіти ми вже змарнували час на ма�
лоефективні потуги вирішити набір
проблем, замість того щоб вчасно,
об’єктивно оцінити реальність та на�
мітити план дій, який можна було б
охарактеризувати досить місткими і
всім відомими словами — «загро�
злива катастрофа і як з нею боро�
тись». І таки дочекалися, коли ніби й
нова за формою, а по суті стара ра�
дянська система освіти остаточно
розбилась об «айсберг» економічно�
го колапсу і почала тонути під тиском
«баласту» стереотипів минулого в
«морі» сучасних завдань. Знову під�
вела наша натура за будь�яку ціну
прагнути «залатати» корабель, що
тоне, який у нашій, запамороченій
комуністичною пропагандою свідо�
мості досі лишається найкращим у
світі «плавзасобом». Сьогодні нам
треба «утовкмачити» в голову одну
аксіому: чим раніше ми зрозуміємо,
що врятувати радянську модель осві�
ти неможливо і непотрібно, тим
швидше ми перестанемо витрачати 
марно енергію на вирішення невирі�
шуваних проблем... Адже спосіб ви�
жити при катастрофі, коли ви прагне�
те врятувати себе й інших, докорінно
відрізняється від того, що ви звикли
робити у стандартних ситуаціях.

Ми просто повинні припинити ла�
тати безнадійне судно, що тоне, не�
гайно спустити шлюпки і гребти до
нових, маловідомих для нас берегів
сучасної освіти.

Але спочатку нам необхідно змі�
нити спосіб думати і говорити про
школи, а це спричинить зміну нашої
поведінки щодо них.

Вихід із будь�якої ситуації можна
знайти, альтернативи існують, якщо
ми тільки розплющимо очі,  повіримо
у свої сили.

КРАХ ШКОЛИ — ГЛОБАЛЬНА
КАТАСТРОФА
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ВІД ЯКОЇ СПАДЩИНИ МИ ВІДМОВЛЯЄМОСЬ?!

В.В. Громовий



чої взаємозалежності між нація�
ми на школи і на тих, хто їх очо�
лює».

У час, коли люди всього світу
продовжують розвивати гло�
бальне співробітництво і взаємо�
розуміння, школи опинилися се�
ред найбільш важливих місць, де
ми вивчаємо інші культури і зви�
чаї. До того ж, зростаюча інтег�
рація міжнародної економіки ви�
магає нових умінь та навичок від
випускників школи.

Світова педагогічна думка
вже давно прийняла цей виклик
часу. На базі всебічного осмис�
лення нової для нашої планети
ситуації з’явилася (ще два деся�
тиліття тому) у США концепція
«глобальної освіти», суть якої в
таких педагогічних завданнях:
— сформувати в учнів розвинуте

критичне мислення, здатність
виробити точку зору та вияви�
ти повагу до поглядів інших
людей;

— виробити у них навички ефек�
тивного спілкування, які да�
ють можливість контактувать
з усіма людьми, незалежно
від їх особистих характерис�
тик, уникати конфліктних си�
туацій;

— пробудити інтерес і повагу до
культурних надбань усіх наро�
дів, прагнення зрозуміти най�
більш важливі специфічні і за�
гальні характеристики цих
культур;

— розширити можливості для
вивчення у школах іноземних
мов та культур країн, мова
яких вивчається учнями;

— сприяти утвердженню нового
гуманістичного бачення світу
у всій його різноманітності та
єдності, нового способу дія�
льності, завдання якого —
зберегти хитку рівновагу в
системах «людина і приро�
да», «людина і суспільство»,
«людина і людина»;

— виробити вміння творчо пра�
цювати, вирішувати різнома�
нітні проблеми, прогнозувати
ситуації;

— сформувати бачення самого
себе у взаємозалежності з ін�
шими, розуміння необхідності
враховувати потреби, пріори�
тети та цінності всіх — індиві�
дів, груп людей, націй.
Головними складовими зміс�

ту глобальної освіти є:
1. Загальнолюдські цінності та

культури різних країн.

Не знаю, чи легше нам буде
в і д
усвідомлення того, що крах ста�
рої моделі школи відбувається у
всьому світі, адже в нас, на відмі�
ну від «благополучних» країн,
склалася криза у квадраті, тобто
криза в освіті, помножена на за�
гальну кризу в суспільстві.

Оскільки для того, щоб успіш�
но шукати вихід із катастрофічної
ситуації, спочатку треба побачи�
ти реальність такою, якою вона є
насправді. У країнах Заходу ре�
волюція в освіті почалась із конс�
татації факту: «Школа, якою вона
постає нині перед нами, вичер�
пала себе. Будь�яка спроба полі�
пшити — а по суті, утримати —
сучасну систему освіти лише від�
суває її передсмертні корчі, не�
змірно збільшуючи фінансові та
соціальні затрати». (Дж. Ленард,
«Америка». — 1994. — №430. —
С.4).

Своє продовження ця рево�
люція знайшла в утвердженні те�
оретичного положення Френка
Сміта про те, що нинішній стан
освіти — не набір проблем, які
вимагають послідовного вирі�
шення, а катастрофа, тобто про�
блема, яка не може бути виріше�
на. Воно переросло в заклик до
пошуку шляхів побудови нової
школи: «Давайте оголосимо
освіту катастрофою і будемо ду�
мати, як далі жити!»

А це дало старт процесу фор�
мування в громадській свідомос�
ті основних понять нової філосо�
фії освіти та пошуку відповідей
на питання: Як учити? У чому
сенс освіти?

Звичайно, нам потрібні, на�
самперед, власні відповіді на всі
ці питання, але нікому не зава�
дить і досвід тих, хто раніше усві�
домив виклик часу, бо, як писав
ще Л. Толстой: «Навіщо обдуму�
вати обдумане?! Бери готове і
йди далі. У цьому сила людини».
Оскільки педагогічна думка За�
ходу вже не один рік напрацьо�
вує теоретичні засади побудови
нової школи�
, а робота багатьох учителів�пра�
ктиків демонструє ефективність
нових підходів, нам украй необ�
хідний «імпорт» нових технологій
навчання та філософії освіти.
Цей «імпорт» не вимагатиме зна�
чних валютних ресурсів, бо і сам
Захід прагне активно допомага�
ти поширенню передових ідей. І
якщо поширене зараз «човнярс�
тво» за ширпотребом стримує
розвиток вітчизняної промисло�
вості, то «педагогічне човнярст�
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во» сприятиме подоланню нашої
відсталості в освітній сфері, вза�
ємному збагаченню педагогічни�
ми ідеями.

Парадокс ситуації ще і в тому,
що єдиним загальнодоступним
каналом отримання інформації
про здобутки авангардної педа�
гогіки Заходу є російський канал.
У той час, як на шляху до євро�
пейських видань чи до амери�
канської педагогічної періодики
лежать фінансові і мовні бар’єри,
без проблем можна передплати�
ти такі російські видання, як, на�
приклад, журнал «Директор шко�
ли» чи комплект видань газети
«Первое сентября» з усіма дода�
тками з окремих предметів. Ці та
інші видання не тільки друкують
на своїх сторінках матеріали за�
хідних авторів, а й дають інфор�
мацію про адаптацію здобутків
світової педагогічної думки в ро�
сійських умовах пострадянської
школи, які є аналогічними до
українських, тобто ми маємо мо�
жливість осмислювати досвід
трансформації пострадянської
школи у сусідів, що дає нам шанс
учитися на чужих помилках.

Звичайно, поступово й укра�
їнські видання починають вклю�
чатись у процес інформаційного
забезпечення міжосвітянських
зв’язків. Так, із цього року вихо�
дять журнал «Міжнародна осві�
та», «Шлях освіти», бюлетень
«Все для вчителя»... Впевнений,
що будуть й інші видання, які тіс�
нитимуть російські, але на сього�
дні нам не обійтися без педагогі�
чних надбань сусідньої держави.
Навіть якщо це торкається тон�
ких струи душі, пов’язаних з на�
ціональною гордістю, нам нікуди
не подітися від того факту, що в
Україну «Захід» приходить зі
«Сходу».

Глобальність краху старої мо�
делі школи вимагає і глобалізації
процесу побудови нової освіти.
Цей процес почався вже давно,
але, на жаль, поки що без нашої
участі. Так, 22�26 липня цього
року в американському місті Бо�
стон відбудеться III Світовий
з’їзд Міжнародної конфедерації
директорів шкіл, темою якого
стане проблема «Керівництво
глобальним навчанням».

Щоб зрозуміти, чому саме цю
тему будуть обговорювати на
з’їзді керівники шкіл із майже 30�
ти країн світу, варто процитувати
перший абзац рекламного бук�
лету: «Міжнародна конфедерація
директорів була сформована у
відповідь на вплив усезростаю�



2. Глобальні системи (еконо�
мічні, політичні, екологічні та ін.).

3. Глобальні проблеми (прав
людини, збереження миру, охо�
рони навколишнього середови�
щ а
тощо).

4. Світова історія (походження
та історичний розвиток різних
культур і цінностей, контакти і
взаємовплив культур і народів,
еволюція глобальних систем, пе�
редісторії нинішніх глобальних
проблем...).

Оскільки сам характер
вивчення цих питань у глобаль�
ноорієнтованих школах вимагає
спільних роздумів, одночасного
занурення в різні науки, правиль�
ної оцінки потенційних можливо�
стей учнів тощо, то неможливе
застосування традиційних форм
організації навчального процесу.
А тому кожен учитель опиняється
перед необхідністю вирішувати
педагогічні проблеми, які вима�
гатимуть якісно іншої підготовки,
нової кваліфікації. Тож рух на
здійснення глобальної освіти є
складовою частиною більш ши�
роких дебатів про майбутнє шко�
ли, спрямованих на пошук шля�
хів ефективності навчання в шко�
лі.

Базові принципи філософії
глобальної освіти в Європі поча�
ли утверджуватися після другої
світової війни. Так, у посттоталі�
тарній Німеччині перебудова ін�
дивідуальної свідомості йшла за
допомогою освітньої політики
«подолання минулого» (не відмо�
ви, не забування, а саме «подо�
лання» минулого!), яка проводи�
лась із німецькою педантичністю
два десятиліття (50�60�ті роки).
Головним орієнтиром цієї політи�
ки було повернення Німеччини у
світову культуру, визначення іде�
ологічної і політичної неспромо�
жності націонал�соціалізму. При�
чому широке звернення до світо�
вого культурного багатства ста�
ло і найбільш надійним способом
маніфестації національної само�
бутності.

Україна теж стоїть перед не�
обхідністю проведення політики
«подолання минулого» в усіх
сферах життя, зокрема і у сфері
освіти. Було б недалекоглядно,
тільки�но вирвавшись з�під «за�
лізної завіси», відразу ж схова�
тися за тин власного хуторянства
від магістральних шляхів розвит�
ку світової педагогічної думки.
Нашій освіті теж потрібен вихід
на «глобальну орбіту», пошук
шляхів становлення ефективної
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Школа матиме можливість
утриматися «на плаву» тільки то�
ді, коли отримає реальну фінан�
сово�господарчу самостійність,
адже існуючий досі економічний
механізм
в середині освіти просто прирі�
кає її на жебрацтво. І так буде до
того часу, поки царюватиме і
правитиме бал її Величність Цен�
тралізована Бухгалтерія. Чи мож�

моделі сучасної школи, яка б ус�
пішно виконувала двоєдине за�
вдання — формувати українця і
громадянина світу.
ШЛЮПКИ

Як уже зазначалося, нинішня
ситуація в шкільній освіті нагадує
корабель, який тоне, остаточно
втративши керованість, і над
яким лунає: «Рятуйтеся, хто мо�
же!». У таких умовах немає сенсу
витрачати сили на порятунок
приреченої на загибель освітньої
системи, треба рятувати паса�
жирів і команду, їм треба негай�
но перейти до шлюпок, що й поч�
нуть плавати до незвіданих бере�
гів нової освіти. Чи є у нас шлюп�
ки? Які ці шлюпки? Катастрофа
освітньої системи в Україні набу�
ває особливо трагічного харак�
теру, адже у зв’язку із припинен�
ням реформ (якщо бути точним,
шкільна реформа в Україні зупи�
нилась, так і не почавшись!)
«шлюпок» бракує навіть для того,
щоб «урятувати» учнів та вчите�
лів.

Такими «шлюпками» стали
більшість із трьох сотень
навчальних закладів нового типу,
які з’явилися в Україні за останні
5�7 років. Це чи не єдиний на�
прямок, який дав вражаючі тем�
пи зростання освітнього потенці�
алу. Але на цьому фоні все більш
разючою стала ще одна супереч�
ність сучасної освітньої реально�
сті: прірва між елітарними шко�
лами і «школами�відстійниками»,
які аж ніяк не підходять на роль
«шлюпок».

Хоча такими «шлюпками» ма�
ють шанс стати і ті «неелітарні»
навчальні заклади, які візьмуть
на озброєння сучасні технології
успіху, матимуть замість поряд�
кового номера своє ім’я, свою іс�
торію, своє обличчя, свою філо�
софію освіти, тобто риси, названі
в другій колонці таблиці. Ясно,
що «самостійне плавання» буде
успішним лише тоді, коли всі рі�
шення прийматимуться не на
лайнері, що тоне, і не на далеко�
му березі, а на самих «шлюпках».
Управління освіти буде для таких
«шлюпок» лише сервісною служ�
бою (станцією
техобслуговування), а Міністерс�
тво освіти — маяком, який пока�
зуватиме, куди рухатися, тобто
визначатиме основні напрямки
освітньої політики.

Поступово розуміння цих змін
приходить на освітянський Олімп.
Так, у виступі міністра освіти
України М. Згуровського на роз�
ширеній колегії міністерства є такі
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слова: «Зменшується вага звич�
них і відпрацьованих функцій —
контролю, розподілу ресурсів,
прямого втручання у навчальний
процес. Найважливішим стає
вміння керувати освітою у неста�
більній ситуації, забезпечення
умов для виживання та стабіліза�
ції, розвитку і саморозвитку кож�
ної ланки освіти...».



на всерйоз говорити про широке
впровадження додаткових педа�
гогічних послуг без налагоджен�
ня роботи самостійних бухгалте�
рій у кожній школі та організації
навчання всіх керівників школи з
предмета «Економіка освіти»?!

Масова школа зможе стати
«шлюпкою» тільки тоді, коли во�
на почне виконувати функцію
справжньої школи, а не фабри�
ки абітурієнтів. Тепер це зроби�
ти простіше, адже підготовку до
вступу у вищий навчальний
заклад узяли на себе навчальні
заклади нового типу.

Існуюча досі в Україні модель
школи збудована ще в сталінські
часи як довготривалі курси для
підготовки майбутніх абітурієнтів
до інститутів та університетів. У
дусі пануючої тоді ідеології зрів�
нялівки та відповідно до пріори�
тетів ранньоіндустріальної стадії
розвитку економіки, система се�
редньої освіти працювала на уто�
пічну мету, яку, перефразувавши
слова популярної тоді пісні, мож�
на сформулювати так: «Станемо
інженерами і ти, і я». З того часу
утвердився і міф про найкращу у
світі радянську освіту. Насправді
ж вона була найскладнішою, а це
зовсім не означає, що вона була
найкращою; справа в тому, що
наші школи досі прагнуть підго�
тувати всіх учнів для вищих
закладів, а в інших країнах сере�
дні школи ніколи такого завдання
перед собою не ставили. Там се�
редню освіту здобувають усі учні,
а потім рік чи два частина з них
навчається в спеціальних класах,
готуючись до вступу в інститути
чи університети.

Ми ж навчаємо весь контин�
гент так, ніби кожен із них стане
студентом. Але це не так. Не всі
прагнуть це робити: хтось не має
для цього необхідних здібностей,
хтось — грошей. Наша ж найкра�
ща у світі освіта під силу лише
небагатьом учням, які опанову�
ють її на фоні приниження бага�
тьох — тих, хто не в змозі при�
йняти майже вузівську програму.
Ми ніколи не задумуємося над
тим, що відбувається в душі під�
літка, який кожного дня прихо�
дить до школи і нічого не розуміє
з того, про що говориться на
уроках. Ми не розуміємо, що від�
бувається з людиною за довгі
роки бездіяльності в школі.

Ми бачимо школу лише як
школу успішних дітей, котрі гото�
ві до вступу у вищі заклади
освіти, але забуваємо, що це і
школа майбутніх невдах, недо�
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Відому рекомендацію мене�
джерам «Ніколи не роби того, що
можуть зробити твої підлеглі»
стосовно державних органів
управління освітою можна пере�
фразувати так: «Ніколи не робіть
те, що можуть зробити самостій�
но недержавні об’єднання, школи
або окремі вчителі». Ще в сере�
дині минулого століття для вітчиз�
няних педагогів К. Ушинський
«відкрив Америку» як країну з ав�
тономною, не залежною від дер�
жави, громадською системою
освіти. Саме американські грома�
ди стали генератором розвитку
освіти ще відтоді, як 1647 року
штат Массачусетс став першою
колонією, яка прийняла закон про
заснування громадських початко�
вих і середніх закладів.
К. Ушинський не тільки описав, як
за океаном малограмотні мешка�
нці одноповерхової постколоні�
альної країни, не чекаючи допо�
моги від федерального уряду,
збирали потрібні кошти на школи і
коледжі з тим, щоб у кожному на�
селеному пункті діти могли навча�
тись... Під впливом його ідей у
другій половині XIX — на початку
XX століття виник широкий гро�
мадсько�педагогічний земський
рух у Росії. Мабуть, пріоритетним
завданням сучасних реформато�
рів освіти в Україні теж є здійс�
нення широкої педагогізації гро�
мадськості, що дасть можливість
всерйоз говорити про подальший
перехід до громадсько�держав�
ного управління освітою. А най�
перше, що змінить перехід до
громадсько�державного управ�
ління, — саме ставлення держави
до освіти, адже новостворені гро�
мадські органи та об’єднання ма�
тимуть шанси домогтися від дер�
жавних служб усіх рівнів цивілізо�
ваного ставлення до освіти. Але
до цього треба «розбудити» саму
громадськість, здолати в масовій
свідомості «державницько�спо�
живацьке» ставлення до школи.
На рівні кожної школи батьки по�
винні відчути себе повноправни�
ми учасниками освітнього проце�
су, відчувати потребу у створенні
власного громадського об’єднан�
ня, без участі якого не можна
ефективно управляти таким скла�
дним механізмом, як шкільна сис�
тема. Повинно прийти усвідом�
лення простої істини: не можна
здавати дитину до школи, як до
камери зберігання. Батьки повин�
ні знати, що відбувається з дити�
ною в ті години, які вона прово�
дить у школі і (якщо потрібно) як
вплинути на ситуацію.

учок, злочинців... Кожна програ�
ма, яку можуть опанувати діти,
вбиває чиюсь гідність, топче чи�
юсь надію, позбавляє віри у свої
сили. Через це приниження про�
ходять три четверті дітей, і воно
залишає на них відбиток упро�
довж усього життя.

Школа ж перетворюється на
величезну контору (хіба не відомі
«Роги й копита!») по обдурюван�
ню самих себе і всього світу, яка
в масовому порядку випускає
неуків з атестатами про середню
освіту. Цей атестат ми часто на�
зиваємо атестатом зрілості, хоча
робимо все, щоб для більшості
випускників він був всього�на�в�
сього фіговим листком, яким би
сором’язливо прикривався факт
відсутності цієї зрілості.

Добре, що є можливість, схо�
вавшись за спини відмінників,
котрі дійсно перемагають на між�
народних олімпіадах та вступа�
ють до найпрестижніших
навчальних закладів, і надалі до�
водити, що наша школа найкра�
ща у світі. Може, то не школа
найкраща, може, у нас найкращі
у світі відмінники?! Але ж вони
становлять лише кілька відсотків
від загальної кількості учнів. Тому
не треба забувати, що підготовка
до вищого закладу — лише одне
із завдань школи, розраховане
на незначну частину учнів, а всі
інші теж чогось ходять до школи,
і їх теж треба вчити.

IQ + EQ
Упродовж останніх п’яти років

кожної весни під час співбесід із
двома сотнями батьків майбутніх
першокласників прагну з’ясувати
найголовніше питання: якими
вони хотіли б бачити своїх дітей
після закінчення гімназії? При
всій різноманітності індивідуаль�
них мрій та очікувань можна виді�
лити найхарактерніші риси їх со�
ціального замовлення школі. Во�
ни хочуть, щоб за роки навчання
їхня дитина:
— стала самостійною людиною,

здатною орієнтуватись у ре�
альному житті, знайти в ньому
своє місце;

— сформувала навколо себе
«нормальне» соціальне ото�
чення;

— виробила певну мету в житті та
самомотивацію до її досяг�
нення;

— уміла спілкуватись із різними
людьми (знайти спільну мову,
виявити організаторські здіб�
ності тощо);
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— була «розкомплексованою» та
вміла себе захистити.
Саме ці побажання батьків за�

раз стали першочерговими, а
вже услід за ними йдуть суто
навчальні орієнтації:
— оволодіння рідною мовою та

кількома іноземними мовами;
— вироблення навичок роботи із

сучасною комп’ютерною тех�
нікою тощо.
Таким чином, можна зробити

висновок, що батьки передусім
дають замовлення школі на роз�
виток емоційного інтелекту (EQ)
їхніх дітей. «І правильно роб�
лять!» — підтверджують учені,
котрі впродовж останніх десяти�
літь акцентують увагу педагогів�
практиків саме на цьому завдан�
ні. Адже, як показують численні
дослідження, найбільшого успіху
в житті досягли не «класичні» від�
мінники, які набирали найвищі
бали під час тестів на визначення
рівня інтелектуального розвитку
(IQ), а ті, хто поєднував високі
результати IQ з не менш високи�
ми результатами ЕQ. Емоційний
інтелект (уміння зрозуміти іншо�
го, співпрацювати в колективі,
виявити риси лідера, говорити
публічно і т.ін.) був запорукою як
успішної кар’єри, так і успішного
особистого життя. Тільки завдя�
ки цілеспрямованій роботі по
розвитку емоційного інтелекту
ми даємо шанс нинішнім учням
не стати «втраченим поколін�
ням».

«РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ» ШКОЛИ
Як стверджують китайські му�

дреці, можна домогатись усього,
не роблячи нічого. Дійсно, часто
доводиться боротись із нікому не
потрібною активністю інших та
переконувати самого себе щось
не робити, і не тому, що це важ�
ко, а тому, що так буде краще.
Аналізуючи ефективнісь роботи
органів управління освітою різ�
них рівнів, неважко пересвідчи�
тись у домінуванні нікому не по�
трібних дій, які тільки заважають
тим, хто вчить, і тим, хто вчиться.
І цілком можливо, що освіта
отримає могутній імпульс для
розвитку тоді, коли Міністерство
освіти припинить «спускати»
зверху навчальні плани, програ�
ми та білети, а місцеве управлін�
ня освіти відмовиться від функ�
цій призначення педагогічних ка�
дрів для кожної школи..., тобто
не робитиме того, що робить за�
раз.



На жаль, в умовах сучасної
України не можна застосовувати
в шкільній практиці весь арсенал
апробованих у демократичних
країнах світу форм і механізмів
громадського управління осві�
тою. Не переходити на громад�
ське управління освітою теж не
можна.

ДИРЕКТОР ШКОЛИ: «ХЛОПЧИК
ДЛЯ БИТТЯ» 
ЧИ ОСТАННЯ ВЕЛИКА НАДІЯ?

Всупереч марксистським дог�
мам про визначальну роль на�
родних мас в історії, реалії життя
показують, що ситуацію в тій чи
іншій сфері визначають окремі
особистості. Вони формують су�
зір’я лідерів, які можна назвати
сором’язливо�зневажливим для
пострадянського вуха словом
«еліта».

Головна умова, що забезпе�
чує високу ефективність функці�
онування елітних груп, — ство�
рення механізму відбору і «про�
полки», який би успішно відсію�
вав з групи гірші елементи, а від�
так давав можливість і стимул
для появи кращих елементів у цій
елітній групі. Якщо проаналізува�
ти ситуацію у сфері освіти, мож�
на зробити висновок: йде процес
прискореної деградації елітної
частини. Керівники навчальних
закладів вже давно витіснені на
периферію управлінської еліти
нашого суспільства. У різномані�
тних рейтингах популярності во�
ни навіть не значаться, а якщо
хтось із них і «засвічується», то
відбувається це не завдяки його
зусиллям на своїй безпосеред�
ній роботі... Наші учні мріють ста�
ти директорами якоїсь фірми чи
банку, але ніхто не мріє стати ди�
ректором школи, який у нинішній
фінансово�економічній ситуації
перетворився на професійного
жебрака, змушеного йти на по�
клон до сильних світу цього, щоб
хоч якось утримати школу «на
плаву». 

До такого суспільного стано�
вища керівника школи ми вже
звикли і часто не помічаємо те,
що особливо дивує зарубіжних
колег. Зокрема, той факт, що на�
віть у педагогічному середовищі
директор може стояти зовсім не
на першому місці за оплатою
праці. Тільки у нас він може отри�
мувати менше вчителя, що, зви�
чайно, позбавляє останнього
будь�яких матеріальних стимулів
«рватись у директорське крісло».
У будь�якій цивілізованій країні є
нормою, коли оклад директора

нашестя людей, перед якими
зненацька після «ГКЧП» зачини�
лися двері райкомів, а школа
стала місцем вимушеного приту�
лку. Ні для кого не є секретом і
те, що зараз багато директорів
прокладають собі дорогу специ�
фічними методами, теж надзви�
чайно далекими від нормальної
кар’єри освітянського менедже�
ра та педагога. Хоча підстави
для оптимізму дає поява в складі
директорського корпусу «білих
ворон», які належать до нової і
поки що несподіваної для школи
генерації керівників, поодиноких
представників якої можна назва�
ти терміном «Директор, якого не
чекали». У той час, як очікування
нової школи природно пов’язу�
вались із приходом у директор�
ські крісла вчителів�новаторів,
реалії перших п’яти років розбу�
дови національної системи осві�
ти спричинили появу принципо�
во нового, дуже цікавого і надз�
вичайно продуктивного типу пе�
дагогічної особистості. До школи
почали приходити інтелектуали
справді нешкільного покрою, ви�
сококласні фахівці, як правило, з
університетською (аспірантсь�
кою) освітою та власними науко�
вими планами. Можливо, такий
зигзаг долі пов’язаний із тим, що
академічна наука, у якій вони хо�
тіли реалізуватися, знаходиться
сьогодні не в найкращому стані...
Але це не є основною причиною
вибору цими людьми школи міс�
цем своєї роботи, і вони зовсім
не схожі на жертви ринкової еко�
номіки. Вони без особливих про�
блем могли б процвітати у сфері
бізнесу, але все�таки обрали
школу як місце, де можлива
справжня наукова творчість, яка
непомітно для них самих стала
творчістю педагогічною.

Їх дійсно не чекали — моло�
дих, енергійних, сміливих, у чо�
мусь жорстких і безапеляційних
«вискочок», ерудованих і насміш�
куватих, далеких як від альтруїз�
му, так і від меркантильності. Лю�
дей, котрі не бояться казати пра�
вду у вічі «високому начальству,
котрі не вміють гнути спину, жи�
вуть весело, жадібно, розумно і,
всупереч обставинам, щасливо.
Найголовніше, що вони принесли
в школу неймовірний рівень сво�
боди, свіжу стихію по�юнацьки
зухвалого й одночасно дуже тве�
резого ставлення до життя. Мож�
ливо, у зв’язку з тим, що їм свого
часу не змогли пояснити, що і як
необхідно робити в школі, вони
самостійно формують свій стиль
управління, свій простір і свою
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школи в 2�3 рази вищий, ніж у
вчителя, а оклад учителя в 2�3
рази вищий, ніж, наприклад, у
поліцейського. І це відразу ж
розставляє соціальні акценти: це
директор, а це вчитель; це вчи�
тель, а це всього�на�всього полі�
цейський. Так, у Нідерландах
оклад директора — 6 тис. гуль�
денів, заступника директора —
4,5�5 тис. гульденів, учителя —
від 2 до 3 тис. гульденів, залежно
від стажу і навантаження. І такі
пропорції всюди дають поштовх
бажанню йти вгору «сходинка�
ми» ієрархії. У нас теж зараз не�
має перепон для місцевих орга�
нів влади передбачити в контра�
ктах з керівниками шкіл загаль�
ноприйнятий у світі підхід до
оплати їх праці,  але... але...
але...

Окрім того, що директор
школи позбавлений матеріаль�
ного заохочення, він належить до
найбільш соціально незахищеної
категорії працівників. Директор
школи — як жолудь: «не знає, ко�
ли впаде, і не знає, яка свиня йо�
го з’їсть». У цій приказці вираже�
на суть нинішнього становища
керівника школи. «З’їсти» дирек�
тора при потребі можна за будь�
що (у кожній школі через фінан�
сові негаразди є порушення пра�
вил техніки безпеки, всюди про�
цвітають «незаконні» побори з
батьків на ремонт, у будь�якому
колективі учнів та вчителів є лю�
ди, здатні на все...), хіба що май�
же неможливо зняти з роботи у
зв’язку із повною професійною
некомпетентністю.

Усім зрозуміло, що все це є
продовженням старої політики
формування не просто «слухня�
ного», а суперзапопадливого,
суперлояльного до місцевих вла�
дних структур директорського
корпусу. Десятиліттями йшла се�
лекція саме такого типу «керів�
ника», який без вагань міг вико�
нати будь�яку вказівку: чи то, як
це було в компартійні часи, пере�
творити школу на тваринницьку
ферму (згадайте лозунг «Вико�
нання продовольчої програми —
справа всенародна!»), чи то «за�
безпечити» вибори потрібних
партії влади людей у часи «демо�
кратії»...

Ще десять років тому в ролі
перепустки на керівну посаду
був партквиток, а крісло дирек�
тора школи часто ставало міс�
цем заслання для «проштрафле�
них» партноменклатурщиків міс�
цевого масштабу. Ще п’ять років
тому ці крісла пережили масове



своїх колег, безпосереднє озна�
йомлення з їхнім досвідом, дія�
льністю, обмін думками та взає�
мне навчання тощо) Як показав
досвід, тренування в рамках цієї
програми допомагають директо�
рам поступово відходити від бю�
рократичного стилю керівницт�
ва, ставати більш масштабними і
незалежними лідерами, здатни�
ми підпорядкувати свою щоден�
ну роботу довгостроковим ін�
тересам та завданням.

Тож нам треба негайно взя�
тися за реалізацію комплексу
програм, що допоможуть пере�
творити шкільного адміністрато�
ра і «господарника» в ефективно
діючого керівника освітнім про�
цесом, у людину з новим типом
педагогічного мислення. Якщо
ми це зробимо, Україна матиме
шанс рішуче відмовитися від не�
ефективної пострадянської мо�
делі освіти, вийти на загальноєв�
ропейський освітній простір. Для
нас це особливо важливо, адже
на фоні всіх тих негараздів, з яки�
ми зараз стикається наше суспі�
льство, школа повинна бути оа�
зисом цивілізованості і високої
культури, виконувати захисну
функцію, бути своєрідним ліку�
вальним фактором. Бо є лише
три речі, які можуть уберегти на�
ших дітей від моральної і фізичної
деградації: багатство, освіта і ві�
ра. На жаль, в умовах прогресую�
чого зубожіння основної маси на�
селення перший фактор є бар’є�
ром, що може захистити лише
небагатьох. Коли в душі дорослих
не лишилося нічого святого, а в
кишенях порожньо, єдиним, що
дає надію на майбутнє наших ді�
тей,  є освіта.

І тільки ми, керівники закладів
освіти, маємо змогу не допусти�
ти, щоб сучасні школярі не стали
«втраченим поколінням». Зреш�
тою, саме від директорів шкіл Кі�
ровоградщини залежить і те,
щоб ми, претендуючи на роль
педагогічної Мекки (у нас Сухом�
линський!), не залишилися гли�
бокою і безпросвітною педагогі�
чною провінцією. 

педагогіку, їм не треба довго і бо�
лісно руйнувати старі принципи і
традиції шкільного устрою: вони
просто мали щастя їх не знати.

В Америці є фраза, яка най�
більше відповідає оцінці цієї ка�
тегорії керівників: «людина,
котра зробила себе сама». Ре�
альні зміни в системі освіти поч�
нуться лише тоді, коли такі дире�
ктори шкіл будуть домінувати,
створюючи інтелектуальне поле,
переорати яке вже нікому не
вдасться.

Першочерговим завданням є
створення демократичного ме�
ханізму відбору й ефективної си�
стеми «прополки», які забезпе�
чать прогрес у напрямку до за�
гальноприйнятих європейських
еталонів в еволюції директорсь�
кого корпусу як елітної групи,
здатної очолити радикальні осві�
тні реформи.

Для цього треба відводити
директору школи принципово
відмінну роль від тієї, яку він ви�
конував досі. Ця роль вимагає
спеціальної підготовки, адже ди�
ректор школи — це не стільки
посада, скільки професія. Це не
жебрак, не завгосп, не «стар�
ший, куди пошлють», це фахівець
з освітянського менеджменту,
генератор нових ідей, громадсь�
кий діяч.

І доки ми не проведемо доко�
рінної трансформації ролі і функ�
ції директора школи, яка дозво�
лить відійти від його нинішнього
становища «хлопчика для биття»,
у нас не буде анінайменших на�
дій змінити на краще ситуацію в
освіті. Переконатись у цьому нам
допоможе просте порівняння:
чим займається директор школи
в Україні і в будь�якій країні Захі�
дної Європи. Коли голландський
директор сідає вранці на велоси�
пед (на машині він їздить тільки
на конференції), вже дорогою до
школи він починає виконувати
головну функцію — думає. Зви�
чайно, будь�який нормальний
керівник, котрий уболіває за
свою справу, вдень і вночі «но�
сить» її в собі. Ніде і ніхто не пра�
гне прив’язати директора до йо�
го робочого стола, адже школа
завжди і всюди з ним. Та і саме
поняття «школа» давно вже не
асоціюється з приміщенням —
це, в першу чергу, стиль викла�
дання, філософія освіти, своє
розуміння місії школи — тобто
все те, що вимагає від її дирек�
тора творчого підходу до справи,
здатності продумувати нові ідеї,
осмислювати досвід інших, ана�
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лізувати тенденції розвитку пе�
дагогічної науки тощо.

Наступна функція директора
школи — говорити. Він постійно
спілкується із членами шкільної
ради, своїми заступниками, ба�
тьками, директорами навколиш�
ніх шкіл, виступає на конферен�
ціях і семінарах, виходить на ши�
рокий загал завдяки засобам
масової інформації...

Третю функцію директора на�
ші колеги з Нідерландів визнача�
ють як «бути всюди», підкреслю�
ючи, що саме на розмови і ходін�
ня по школі йде найбільше часу.

Згадую, як, почувши все це,
голова Асоціації керівників шкіл
України Олена Онаць зробила
такий підсумок порівнянню ста�
новища українського і голланд�
ського директора: «Ми каторж�
ники, а вони — пани!». Можна на�
водити безліч прикладів, які підт�
верджують це резюме, але не хо�
четься ятрити душу своїм коле�
гам. Та нам важко навіть повіри�
ти в те, що, наприклад, у Швей�
царії директор школи в червні
«здає» ключі від приміщення в
муніципалітет, а в кінці серпня
«приймає» разом із представни�
ками санітарних та технічних
служб відремонтовану і переоб�
ладнану школу. Причому муніци�
пальним службовцям треба доб�
ре попотіти, щоб догодити дире�
кторові, котрий усе літо подоро�
жував по світу, набираючись сил,
здоров’я та виробляючи свіжий
погляд на школу. Що нам до того
«дикого» Заходу, де директор
навіть не підозрює, що десь по�
руч у Європі є країна, в якій його
колега, пробувши всю відпустку
в ролі викогроба, напередодні 1
вересня стоїть «під козирок», зві�
туючи, як він за браком будь�
яких коштів підготував школу до
нового навчального року.

Найсумніше те, що більшість
наших директорів і не готові ви�
конувати іншу роль. Значна час�
тина із них швидше буде галь�
мом освітніх реформ, а не ліде�
ром освіти XXI століття, якщо ми
не розпочнемо здійснення ши�
роких програм підготовки керів�
них кадрів освіти до виконання
нової ролі. Причому здійснення
багатьох таких програм не вима�
гає великих фінансових витрат.
Наприклад, у Сан�Франциско
значний ефект дала програма
«Керівництво з опорою на ко�
лег», в основу якої покладена ор�
ганізація спілкування директора
з тими, хто розуміє, що відбуває�
ться у школі (відвідування шкіл
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Орігамі — старовинне народне
японське мистецтво моделювання із па�
перу, популярне у всьому світі. Воно
доступне і цікаве як для дітей, так і для
дорослих. Це захоплююче заняття, яке
розвиває художній смак, просторову
уяву, конструкторські здібності, інте�
лект. Любителі орігамі об’єднуються в
гуртки, клуби, секції, центри за інтере�
сами; установлюються зв’язки між
орігамістами різних країн. Багатьма мо�
вами виходять книги, видаються газе�
ти, журнали, проводяться виставки, на
Новий рік прикрашають фігурками орі�
гамі ялинки. Відбулися численні між�
народні конференції з проблем теорії і
технології орігамі, а також щодо вико�
ристання його в освіті і терапії.

Які навички і здібності розвиває
орігамі?

Розвиває здібність працювати
руками, привчає до точних ру�
хів пальців під контролем сві�
домості.
Розвиває просторову уяву —
вчить читати креслення, за
якими складаються фігурки, і
уявляти за ними вироби в
об’ємі.

Ознайомлює з основними гео�
метричними поняттями.
Поліпшує здібність виконання
усних інструкцій.

Розвиває впевненість у своїх
силах і можливостях — невсти�
гаючих на заняттях орігамі не
буває!
Допомагає розвитку крес�
лярських навичок. Схему виро�
бу, який сподобався, хочеться
замалювати в зошит.

Стимулює розвиток пам’яті. Уч�
ням хочеться запам’ятати яко�
мога більше фігурок напам’ять.
Вчить концентрувати увагу.
Складати і займатися чимось
стороннім неможливо.

Розвиває творчі здібності. Бага�
то дітей стають авторами влас�
них винаходів.
Стимулює створення ігрових
ситуацій. На заняттях орігамі
грають часто і весело.
Розширює комунікативні здіб�
ності.

Дозволяє відчути особисту при�
четність до нового інтернаціо�
нального виду мистецтва —
орігамі.

Для занять орігамі не потрібні спе�
ціальні умови, прилади і матеріали.
Для цього достатньо звичайного папе�
ру, який завжди під рукою. Традиційно
фігурки орігамі складалися з квадрат�

Дизайн — це уміння побачити те, чого не побачили інші, створити те, чого не
створили інші. Таким визначенням керувалися гуртківці Полтавського обласного
дитячого притулку, котрі надихнули мене на написання цієї статті. Заняття в
гуртку «Модульного орігамі і дизайну» давало їм можливість відчути і виявити
себе винахідниками, конструк$
торами, інженерами, буді$
вельниками, архітекторами,
скульпторами, художниками і
навіть трішки чарівниками. Ці$
кавої подорожі вам у країну
орігамі і дизайну!

МОДУЛЬНЕ ОРІГАМІ І ДИЗАЙН. 
ДЛЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ

М.Г. Яременко

На занятті гуртка 
«Орігамі і дизайну» 
в Полтавській школі�інтернаті 
для дітей�сиріт.

Мал. 1

Мал. 2

Мал. 3

Мал. 4

Мал. 5

Мал. 6

Мал. 7

Мал. 8
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начення використовуються для цього
(Мал.13). Власне, ми вже й одержали
один із найпростіших модулів
(Мал.14). Зверніть увагу на маленький
значок прямого кута на малюнку внизу.
Він показує, що модуль повинен бути
перегнутий під прямим кутом.

Розглянемо уважно модуль. Він має
два «клапани» і дві «кишені», показані
на схемі хвилястими лініями і стрілка�
ми. Якщо виготувати 12 різнокольоро�
вих модулів, що умовно позначається
(х12), перегнути їх під прямими кутами
і змонтувати, стежачи, щоб «клапана�
ми» були заповнені всі «кишені», то ми
одержимо красивий кубик, кожна грань
якого складається з чотирьох квадратів
різного кольору. Кубик відповідних
розмірів ви можете використати як
сюрпризну упаковку. Якщо модулі зро�
бити з білого паперу, тоді на гранях ку�
бика легко самому намалювати малюн�
ки, орнаменти чи наклеїти аплікацію. У
такому випадку ви матимете своєрідну
упаковку, виготовлену власноручно. Це
щось подібне до відомого «кіндер сюр�
призу», сюди можна заховати солодощі
чи іграшку.

Якщо взяти модулі чотирьох кольо�
рів (по три кожного), то можна змонту�
вати кубик так, щоб на всіх гранях схо�
дилися по чотири різні кольори. Це
завдання не таке вже й просте. Скілько�
ма способами можна його розв’язати?
Модулі варто взяти також двох, трьох і
шести кольорів. Скільки різних візе�
рунків на гранях одержимо в таких ви�
падках?

Завдання набагато ускладниться,
якщо зробити кубик із модулів білого
кольору, потім на всіх гранях намалю�
вати один і той же візерунок, по�різно�
му розміщений (Мал.15). Тепер розбе�
ріть кубик, перемішайте модулі і спро�
буйте його зібрати. Це зробити, виявля�
ється, не так просто. У вас у руках мо�
дульна головоломка�конструктор
(ключем до її розгадки будуть умовні
позначення однієї з граней кубика на
зворотній стороні модулів).

Одержані в такий спосіб кубики до�
сить міцні і легко монтуються. Їхні кла�
пани мають форму рівнобедрених пря�
мокутних трикутників. Однак міцність
кубиків буде значно більшою, якщо
укріпити конструкцію клапана і зроби�
ти його квадратним, для цього скла�
даючи модуль. Лівий верхній і правий
нижній трикутники на мал. 6 залишимо
незігнутими. Модуль матиме таку фор�
му (Мал.16).

ного аркуша паперу без застосування
клею і ножиць. У нових нетрадиційних
напрямках використовується папір різ�
ної форми, ножиці і клей, що значно
розширило можливості орігамі. Одним
із таких напрямків є модульне оріга�
мі — моделювання з кількох однакових
аркушиків паперу, зібраних у модулі. З
основами такого моделювання ви й
ознайомитеся в цій статті.

Перед вами квадратний аркуш папе�
ру (Мал.1).

Його розміри, колір і товщина мо�
жуть бути різними залежно від фігури,
яку ви бажаєте виготовити. Все ж опти�
мальним розміром вважається квадрат
із стороною 10 см, яким ми і будемо ко�
ристуватися. Папір краще взяти різно�
кольоровий, що випускається в наборах
для занять гуртків «умілі руки». Цей
аркуш ми можемо по�різному зігнути і
перегнути. Сліди, що утворюються при
цьому на папері, називаються складка�
ми. Всі операції, які виконуються з ар�
кушем паперу, мають загальноприйняті
стандартні позначення, знаючи які
можна легко прочитати схеми різнома�
нітних фігур. Складемо з цього аркуша
найпростіший модуль, застосовуючи
умовні позначення.

Така штрихова лінія і стрілка
(Мал.2) показують, що аркуш потрібно
зігнути і розігнути або перегнути. На
папері з’явиться складка, яка познача�
ється тоненькою лінією і не доходить
до країв фігурки (Мал.3).

Виконаємо ще дві подібні операції
(Мал.4, 5).

А тепер простежте, як виконуються
операції згинання і чим вони відрізня�
ються від операцій перегинання
(Мал.6, 7).

Виконаємо ще дві операції згинання
й уважно розглянемо результат
(Мал.8, 9). Для подальшої роботи нам
потрібно фігурку перевернути. Ця опе�
рація має теж умовне позначення
(Мал.10).

Наступні дві операції вам уже відомі
(Мал.11).

Як ви помітили, після складання фі�
гурка зменшується. Для зручності роз�
міри її на схемі збільшуємо, для цього
використовується відповідний знак
(Мал.12).

Перевернемо ще раз фігурку. Якщо
раніше ми виконували операції переги�
нання і згинання на себе (або, як прий�
нято називати, «долиною»), то тепер
нам потрібно перегнути її від себе (або
«горою»). Розгляньте, які умовні поз�

Мал. 11

Мал. 12

Мал. 9 Мал. 10

Мал. 13

Мал. 14

Мал. 15
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Різнокольорові кубики можна вико�
ристовувати в іграх як будівельний ма�
теріал, але можна з модулів складати і
монолітні моделі казкових замків, ро�
ботів, автомобілів, різних предметів і
тварин. При цьому для зручності одні
модулі не потрібно перегинати під пря�
мим кутом, а інші перегинати під пря�
мим кутом у протилежному напрямку.
Трішки терпіння — і з модулів складе�
мо всі цифри і букви алфавіту!

Найпростішу фігурку легко змонту�
вати всього з чотирьох модулів, не пе�
регинаючи їх, а лише згинаючи. Це бу�
де двостороння квадратна підставка
(Мал.17). Якщо, монтуючи її, останній
модуль взяти неперегнутий і продов�
жити складання, то можна одержати
різнокольорову смужку, закладку, рам�
ку та інші фігурки (Мал.18, 19, 20).
Стрілка на мал.17 показує зменшення
розмірів.

З 4 і 8 неперегнутих модулів можна
зібрати орнаменти (Мал.21, 22), із
яких потім легко комбінувати різнома�
нітні візерунки, але в цьому випадку
застосування клею обов’язкове.

Якщо взяти шість однакових орна�
ментів, у яких під прямим кутом пере�
гнути через один трикутні виступи і
склеїти їх між собою (Мал.23), то одер�
жимо красиву фігуру кулястої форми.
Такі багатомодульні різнобарвні кулі в
Японії одержали назву кусудама, що в
перекладі означає «лікувальна трава».
Ця назва пов’язана з тим, що традицій�
но кусудаму з ароматичними травами
приносили хворим і підвішували над
їхнім ліжком. І дійсно, стан здоров’я
хворого поліпшувався. Помічено, що
кусудама допомагає і без трав тим, хто
її виготовляє під час хвороби або розг�
лядає подаровану. Існують сотні різних
видів кусудам. Їхня дія на хворого, як
гадають, пояснюється впливом краси,
процесом творчості, біоенергетикою
людей, котрі виготувили кусудами, або
притягуванням і акумуляцією ними
енергії космосу. Як би там не було, але
кусудама — оригінальна прикраса ін�
тер’єру.

В Україні теж традиційно вважа�
ється, що сухі суцвіття кулястої форми,
які ставлять у кімнатах, приносять здо�
ров’я і щастя.
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НЕДЕРЖАВНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ 
У ПОШУКАХ ФОРМУЛИ
УПРАВЛІННЯ

14�15 травня 1997 року в Савин�
ській школі I�III ст. Миргородського
району відбулося ювілейне засідання
ради обласної асоціації директорів
загальноосвітніх шкіл.

Асоціація створювалася з метою
вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду з управління
навчально�виховними закладами,
підвищення фахового рівня керівни�
ків шкіл, підтримки інноваційного по�
шуку та кращого інформування педа�
гогічної громадськості про творчі ко�
лективи шкіл.

Асоціацію із дня заснування очо�
лює Коваленко Анатолій Іванович,
директор школи�ліцею №28
м. Полтави.

Для асоціації характерні різні
форми роботи: конференції, семіна�
ри, «круглі столи», диспути, зустрічі з
працівниками обласного управління
освіти, педагогами�новаторами, виї�
зні засідання для ознайомлення із
кращим досвідом.

З ініціативи асоціації Міністерст�
вом освіти України, Полтавським пе�
дагогічним інститутом
ім. В.Г. Короленка, Міжнародним
фондом ім. Ярослава Мудрого, Ін�
ститутом педагогіки та психології
професійної освіти проведена Все�
українська науково�практична кон�
ференція «Єдність педагогіки і пси�
хології в цілісному навчально�вихов�
ному процесі».

На засіданні ради були визначені
перспективні завдання асоціації:
— удосконалення управлінської дія�

льності директорів шкіл з метою
координації центральних і регіо�
нальних рівнів управління;

— підготовка директора школи як ор�
ганізатора�менеджера, здатного
підтримувати стабільну роботу
школи;

— усвідомлення кожним членом асо�
ціації його особистої відповідаль�
ності за удосконалення системи
освіти, відчуття спільності з коле�
гами, об’єднання професійних ін�
тересів.

У роботі ювілейного засідання
взяли участь: начальник управління
освіти облдержадміністрації Охрі�
менко І.В., перший заступник на�
чальника управління освіти облдер�
жадміністрації Бардаченко А.І., за�
ступник директора обласного Інсти�
туту післядипломної освіти педпраці�
вників, головний редактор «Постме�
тодики» Клепко С.Ф. 

ССииррооттееннккоо  ГГ..ОО..,,  

секретар ради обласної асоціації



ході підготовки матеріалів з представниками науки, до�
свідченими педагогами, вчителями.

— кваліфіковане рецензування матеріалів;
— створення дискусійної обстановки: висунення гострих не�

вирішених проблем у практичній роботі шкіл району,
організація їх творчого обговорення і пошуку шляхів ви�
рішення.
Про корисність (доцільність) будь�якого заходу можна

остаточно говорити на основі аналізу застосування одержа�
ної інформації в практиці роботи вчителів. Районні методи�
чні кабінети повинні мати таку інформацію.

Завідуючий відділом педтехнологій 

Сиротенко Г.О.

II. Керівникам шкіл
Аналіз роботи навчально�виховних закладів свідчить,

що в школах області е такі проблеми: відсутність стимулів
до навчання, його інформаційна спрямованість, монологіч�
ність, репродуктивна діяльність учнів.

Методична робота часто має зовнішній вияв, ігноруєть�
ся рівень підготовки та особисті потреби вчителів. Перева�
жають інструктивні форми, репродуктивна методика.

У деяких школах, борючись із шаблонами й одноманітні�
стю уроків, так цим захопилися, що стали забувати про 
логіку навчального процесу, підмінюють ефективність —
ефектністю, що викликає тільки спалахи думки, але не дає
глибоких знань. А якість знань, як відомо, визначається не
тільки тим, як викладає вчитель, а й тим, як навчається
учень. Ця сторона педагогічного процесу в методичній підго�
товці вчителя особливо слабка, їй не приділяється належної
уваги.

Потребує удосконалення внутрішкільне управління, яке
в деяких школах залишилося адміністративно�авторитар�
ним, що викликає незадоволення вчителів. Поряд із цим є
випадки, коли керівники самоусунулися від здійснення
функції контролю під тиском демократизації життя.

Рекомендуємо:
1. У методичній роботі посилити її діагностичну функ�

цію, зокрема вивчення рівня компетенції вчителя. Це дасть
можливість перейти до індивідуалізації в організації мето�
дичної допомоги.

2. У змісті методичної роботи головним визначити по�
глиблення методологічної, теоретичної підготовки вчителя.
Але нові знання автоматично не ведуть до змін у практиці.
Тому нові проблеми вчитель повинен одержувати не як

I. Працівникам методичних кабінетів
Незважаючи на позитивні зрушення, у роботі методич�

них служб області є невирішені проблеми.
При виборі проблематики міжкурсових форм часто не

враховуються умови регіону, конкретні дидактичні пробле�
ми, рівень компетентності працівників освіти. Не завжди
визначаються конкретні цілі підвищення кваліфікації педа�
гогічних кадрів. Дублюється зміст і форми методичної ро�
боти на районному і шкільному рівні.

Часто одні й ті ж питання, однаково сформульовані, уво�
дяться в різні методичні заходи для різних категорій праців�
ників. Як наслідок, якість знань учнів залишається низь�
кою.

Рекомендуємо:
1. Проблему підвищення якості знань і рівня вихованос�

ті учнів на основі впровадження нових педагогічних техно�
логій вважати пріоритетною.

2. При плануванні системи підвищення кваліфікації ви�
значати проблеми, зміст і форми роботи з педкадрами, вра�
ховуючи прогалини минулого методичного року, конкретні
умови, невирішені проблеми та недоліки в навчально�вихо�
вному процесі, рівень знань, одержаних у вищому навчаль�
ному закладі.

2. Посилити практичну спрямованість методичної робо�
ти, з педпрацівниками матеріалом, який безпосередньо
пов’язаний із практичною діяльністю, що слугуватиме осно�
вою для вироблення власних педагогічних рішень.

3. Диференціювати допомогу кожному вчителеві.
4. Інформаційно насичувати методичну роботу сучасни�

ми науковими ідеями, передовою педагогічною практикою,
психолого�педагогічними дослідженнями, методологією і
технологією навчально�виховного процесу.

5. При підготовці та проведенні методичних заходів пе�
редбачати:
— завдання, які стоять перед суспільством і школою, що ви�

пливають із відповідних документів, підпорядкування
всього заходу практичній роботі вчителя, керівника
школи, педагогічного колективу;

— відображення передових наукових ідей з теми;
— критичний аналіз досвіду вчителів школи, району з кон�

кретної проблеми, указати на невирішені завдання, ана�
ліз об’єктивних і суб’єктивних недоліків та труднощів;

— систему підготовки матеріалів, що виносяться на педаго�
гічні форуми (конференції, педчитання, творчі звіти
тощо), творчі співбесіди із доповідачами, консультації в
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ 
ДО НОВОГО 1997&1998 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Незабаром учні сядуть за парти, учителі зайдуть до класів і

завирує шкільне життя...

Уже традиційно фахівці Полтавського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних працівників підготували

для освітян області методичні поради до нового 1997!1998

навчального року. 

Радимо обговорити ці рекомендації в педагогічних та інженер!

но!педагогічних колективах на серпневих засіданнях і

методичних нарадах працівників освіти.

ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



спостерігач, а в ході моделювання, розв’язання завдань по�
шукового характеру.

3. Слід відмовитися від сліпого копіювання, наслідуван�
ня методичних рекомендацій, поурочних планів без глибо�
кого осмислення, бо це не дає бажаних результатів.

4. Допомогати вчителям опанувати ідеї гуманізації, ди�
ференціації, упроваджувати різнорівневі програми, пара�
лельні підручники, інтегровані і нові курси.

5. Під час здійснення функції контролю враховувати, що
педагогічна діяльність за своєю суттю є творчою і будь�яке
втручання в неї з висновками, навіть правильними пропози�
ціями змінює характер цієї діяльності, перетворює вчителя
з творця на виконавця. Це не означає, що адміністрація не
може відвідувати уроки вчителів. Відвідування необхідне,
однак не для того, щоб регламентувати діяльність педагога,
а для того, щоб з’ясувати, як реалізується мета управління.

6. Важливо усвідомити, що внутрішньошкільний конт�
роль забезпечує розв’язання трьох завдань:
— виявлення відхилень фактичних результатів управління

від передбачуваних;
— з’ясування причин розходження мети та результатів

управління;
— визначення змісту регулюючої діяльності з метою зведен�

ня до мінімуму наявних відхилень.
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Завідуючий відділом педтехнологій Сиротенко Г.О., 
методист відділу педтехнологій Павлова Н.К.

III. Працівникам допоміжних шкіл&інтернатів
Аналіз роботи допоміжних шкіл�інтернатів переконує,

що коректувально�виховна та лікувально�профілактична
робота з олігофренами підліткового віку є важливим етапом
роботи школи.

Добре організовано коректувальну роботу в Полтавсь�
кій, Потіцькій, Кременчуцькій, Варварівській допоміжних
школах, Градизькій школі ЗПР.

Але клінічна неоднорідність у групі олігофренів передбачає:
1. Необхідність дотримання певних умов організації лі�

кувально�охоронного або лікувально�тренуючого режиму в
процесі коректувально�виховної і лікувально�профілактич�
ної роботи в допоміжній школі.

2. Однією з обов’язкових умов такого режиму є задіяння
всього педагогічного досвіду педагога�дефектолога, його
уміння організувати свою роботу з обов’язковим урахуван�
ням структури дефекту в кожному конкретному випадку.

3. У зв’язку з цим необхідне систематичне співробітниц�
тво педагога і лікаря школи, спільне планування ними ком�
плексних коректувально�педагогічних заходів.

4. Обов’язковою умовою успіху є тісний контакт школи
із сім’єю розумово відсталого учня.

5. Корекція основного психічного дефекту при олігоф�
ренії ускладнюється, якщо з’являється додаткова, неспеци�
фічна для олігофренії, симптоматика.

6. Педагог�дефектолог відіграє виняткову роль не тільки
в коректувально�виховній, але й у профілактичній роботі з
підлітками�олігофренами.

7. Суворо диференційований підхід до учнів від початку
їхнього навчання.

8. Диференційований підхід до учнів допоміжної школи
повинен бути динамічним, передбачати такі педагогічні
прийоми, які були б спрямовані на планування навчального
навантаження і на створення індивідуальних стосунків пе�
дагога з підлітками.

9. Основою поведінки педагога є врівноваженість і по�
слідовність дій.

10. Від самого педагога, його рис характеру залежить
створення «мікроклімату», тобто оптимального середови�
ща, у якому виховується розумово відсталий учень.

11. Виняткове значення у застосуванні диференційова�
ного підходу до учнів допоміжної школи набуває уміння пе�
дагога правильно оцінювати можливості учня у взаємо�
зв’язку з його психопатологічними особливостями.

12. Необхідний підбір тих педагогічних прийомів, які
спрямовані на підвищення навчальної активності учнів.

13. У коректувально�виховній роботі з учнями�олігоф�
ренами треба мати на увазі їхню втомлюваність, неуваж�
ність.

14. Учні�олігофрени майже повністю безініціативні і не�
самостійні, не уміють організувати свій час. Тому навчаль�
ний і позаурочний час повинен бути чітко спланований пе�
дагогом разом зі шкільним лікарем.

15. Диференційоване навчання можливе тільки за умови
систематичного творчого співробітництва шкільного лікаря
і педагога.

16. Допомога лікаря педагогові повинна здійснюватися
як індивідуально, так і під час роботи лікаря з педагогічним
колективом у цілому.

17. Належну увагу слід приділити фізкультхвилинкам,
або фізкультпаузам.

18. Велике значення має правильна організація фізично�
го виховання в школі, особливо в допоміжній. Необхідно не
розповідати, як виконувати справу, а показувати, щоб усі
члени групи зрозуміли, що від них вимагається.

19. У коректувально�лікувальній і профілактичній робо�
ті основним є, безумовно, режим.

20. Недооцінка ролі сім’ї у вихованні олігофренів знижує
ефективність коректувального впливу в допоміжній школі.

21. Єдність дій педагога�дефектолога, шкільного лікаря і
батьків мають важливе значення і в коректуванні багатьох
психопатологічних ситуацій.

Література
1. Синьов В.М., Коберник Г.М. Основи дефектології. 

— К.: Вища шк., 1994. — 143 с.

Методист відділу педтехнологій
Піддубний Б.В.

IV. Працівникам навчально&виховних
закладів нового типу

Становлення школи нового типу неможливе без удоско�
налення навчально�виховного процесу, без упровадження
нових технологій, які б враховували досягнення наукової
думки, інноваційні процеси.

Аналіз стану навчально�виховного процесу, результати
проведених міністерством зрізів знань з основ наук, міжна�
родних, всеукраїнських олімпіад, науково�практичних кон�
ференцій свідчать про певні зрушення в роботі з обдарова�
ними та здібними учнями у навчально�виховних закладах
нового типу міст Полтави, Комсомольська, Кременчука,
Пирятина, Лубен, Диканського, Глобинського, Зіньківсько�
го, Котелевського, Новосанжарського, Семенівського, Ши�
шацького районів.
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4. Формування корпусу кваліфікованих педагогів. Добір
кадрів проводити згідно з їхньою предметною та професій�
ною компетентністю, обдарованістю та духовною зрілістю.
Створення постійно діючих семінарів для навчання вчите�
лів з проблем, які недостатньо вирішуються, особливу увагу
приділити питанням підвищення психологічної культури
вчителя, економіки, комп’ютеризації навчально�виховного
процесу; створення умов для матеріального та морального
стимулювання вчителів, які вирішують проблеми навчання
і виховання, домагаються високих результатів, беруть ак�
тивну участь у науково�методичній роботі.

5. Підвищення якості науково�дослідницької, пошукової
діяльності педагогічних працівників та учнів. З цією метою
скласти програму експериментальної роботи згідно з ви�
могами, організувати їх експертизу науковцями, методиста�
ми, досвідченими директорами, вчителями.

Озброєння вчителів знаннями дослідницького процесу
шляхом залучення науковців до семінарів, засідань кафедр,
творчих груп.

Створення учнівських наукових товариств, наукових
об’єднань, організація шкільних науково�практичних кон�
ференцій, участь школярів у Всеукраїнських конференціях
МАН.

Залучення вчителів до дослідницької діяльності, органі�
зація систематичної роботи по вивченню та впровадженню
навчальних програм, підручників, посібників, окремих пре�
дметів. Творча праця над створенням науково�методичної
літератури.

Розробка актуальних для закладу освіти організаційно�
методичних проблем. Пошук нового змісту освіти. Діяль�
ність колективу, спрямована на впровадження в практику
досягнень науки і передового досвіду з метою поглибленого
вивчення проблем та здійснення пошуку відповідей на пи�
тання, які потребують дослідження.

6. Формування інтелектуального потенціалу навичок са�
мостійної роботи, пошуково�наукової діяльності як учнів,
так і вчителів, підготовка учнів до міжнародних, всеукраїн�
ських олімпіад, вступу до вищих навчальних закладів. З
цією метою проводити олімпіади з основ наук, конкурси зна�
вців, ерудитів, кмітливих, ділові ігри, марафони, турніри, ві�
кторини, тренінги та ін. Створити предметні клуби та об’єд�
нання за інтересами для обдарованих дітей, заочні школи з
підготовки учнів регіону до олімпіад та вступу до ВНЗ.

7. Приділення належної уваги проблемі підвищення рів�
ня викладання, упровадження нових технологій навчання
та педагогічних інновацій (модульного навчання, семестро�
во�залікової, лекційно�практичної системи, рейтингового,
бального, тематичного оцінювання знань, адаптивної систе�
ми навчання, інтеграції та диференціації, використання
проблемних, ділових ігор та ін).

8. Орієнтація всіх форм і ланок підвищення кваліфікації
на кінцевий результат — удосконалення навчально�вихов�
ного процесу в закладі нового типу. Ефективне використан�
ня активних форм і методів для підвищення кваліфікації:
виконання ситуативних, творчих завдань, проведення дис�
путів, дискусій, участь у роботі творчих, динамічних груп,
проведення творчих звітів — шлях до активної діяльності
педагогів.

9. Створення позитивного іміджу управління навчаль�
ного закладу, що включає:

1) творче середовище в ньому, тобто внутрішню атмос�
феру, дух закладу, дотримання принципу гуманізму, парт�
нерства, взаємодопомоги, демократизму між учнями, вчите�
лями, адміністрацією і батьками, створення «управлінської
команди» як ядра закладу;

2) розробку зовнішніх показників іміджу, що забезпечу�
ють ефективну взаємодію закладу з громадськістю: оформ�
лення стратегічних документів діяльності закладу, ділових
паперів з відповідною символікою, шкільного інтер’єру,
друкованої продукції; підготовка науково�методичної літе�
ратури, найважливіших книг, збірників, презентація закла�
ду перед громадськістю; участь працівників у науково�прак�

58 відсотків призерів обласних олімпіад — учні цих
шкіл, а серед призерів IV заключного етапу Всеукраїнських
олімпіад у 1996�97 н.р. їх 81%.

У закладах нового типу створені учнівські наукові това�
риства, працюють заочні школи, що готують учнів до участі
в олімпіадах та вступу до вищих навчальних закладів. Особ�
ливо добре ця робота ведеться у школах м. Полтави.

На базі гімназії м. Комсомольська діє філіал Харківсько�
го авіаційного інституту менеджеро�економічного профілю,
ліцей цього міста є регіональним центром по підготовці абі�
турієнтів до Дніпропетровської гірничої академії.

Шишацька гімназія готує студентів для Київського еко�
номічного університету, Гребінківський, Пирятинський лі�
цей має тісні зв’язки з Київським університетом, Новосан�
жарський НВК — із Харківським інститутом культури. Як
бачимо, заклади нового типу тримають зв’язки із ВНЗ не
тільки обласного центру, а й виходять за межі регіону.

Ряд шкіл нового типу є учасниками асоціації гімназій та
ліцеїв України, мають тісні зв’язки з іншими інноваційними
школами, обмінюються досвідом, проблемами.

І все ж у деяких школах не налагоджені належні зв’язки з
ВНЗ, не складені програми екпериментальної роботи, немає
учнівських наукових товариств, відсутня система роботи з
обдарованими та здібними школярами, на належному рівні
не впроваджуються передові технології, не організований
обмін досвідом, здійснення пропаганди інноваційної
діяльності.

У зв’язку з цим першочерговими проблемами в 1997�98
н.р. залишаються:

1. Опрацювання освітніх стандартів для кожного типу
навчального закладу, ретельне вивчення дотримання нор�
мативних документів України про освіту, а саме:
— концепції становлення мережі середніх закладів освіти

для розвитку творчої обдарованості // Інформаційний
збірник МО. — 1996. — С. 17�18;

— концепції державного стандарту загальної середньої осві�
ти // Інф. зб. МО. — 1996. — С. 17�18;

— положення про середній загальноосвітній навчально�ви�
ховний заклад // Освіта. — 1993. — 3 вересня;

— інструкції про організацію та діяльність гімназії (ліцею).
Наказ МО України від 20.07.95р. №217 // Інф.зб. МО.
— 1996. — С. 1�2;

— положення про експериментальний майданчик. Наказ
МО від 16.12.93 р. №451 // Збірник законодавчих та
нормативних актів про освіту. — Вип.2. — К., 1994;

— постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 р.
№200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію за�
кладів освіти»;

— Типове положення про атестацію середніх загальноосвіт�
ніх закладів освіти для громадян, які потребують соці�
альної допомоги та реабілітації // Наказ МО №66 від
5.03.96 р.;

— про затвердження Типового Статуту середнього загаль�
ноосвітнього закладу // Інф. зб. МО. — 1993. — С.23.
2. Упровадження державної національної програми «Ді�

ти України», регіональних програм, використання матеріа�
лів та рекомендацій: Всеукраїнської науково�практичної
конференції «Організація навчально�виховного процесу у
середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнен�
ня, проблеми, перспективи», березень 1996 р., Полтава; між�
народних конференцій: «Розвиток мислення молодших
школярів», «Педагогічна спадщина М.В.Остроградського і
розвиток освіти України», жовтень 1996 р., Полтава; «Реалії
та перспективи виконання на Полтавщині національної
програми «Діти України», січень 1997 р.

3. Розробка навчальних планів, програм, визначення оп�
тимального, науково обгрунтованого навантаження з обо�
в’язковим шестиденним навчанням / Інф. зб. МО. — 1993,
1994, — С. 9�10.
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тичних конференціях; виcтавках, ярмарках технологій; про�
ведення на їх базі семінарів; висвітлення діяльності в засо�
бах масової інформації та ін.

Крім того, педагогічним працівникам закладів нового
типу у своїй роботі слід керуватися рекомендаціями, які бу�
ли надруковані в журналі «Постметодика» 1994. — №6;
1995. — №2; 1996. — №3.

Методист відділу педтехнологій
Настенко Н.В.

V. Працівникам дошкільних закладів
Педагоги дошкільних закладів області використовують

у роботі варіативні програми виховання «Малятко», «Дити�
на», «Дитина в дошкільні роки», «Перші кроки» (фонд
«Відродження»), що забезпечує творчі підходи до вихован�
ня та навчання дошкільників. 

Сьогодні велика кількість дошкільних педпрацівників
звертається і використовує у своїй роботі педагогічну спад�
щину вітчизняних та зарубіжних педагогів: С.Ф. Русової,
В.О. Сухомлинського, М. Монтессорі, Р. Штейнера, а також
сучасних новаторів: Б. П. Нікітіна, М. М. Єфименка, Е.Е.
Шулешка, Е.Б. Бєлкіної, Ш.О. Амонашвілі та ін.

Творчо інноваційні технології використовують педколе�
ктиви дошкільних закладів №2, 6, 9, 10, 11, 12, 22, 26, 32, 37,
41, 44, 58, 59, 70, 77, 80 м.Полтави; №24, 25, 34, 61, 78, 80 м.
Кременчука; «Дружба», «Теремок», «Чебурашка», «Росин�
ка», «Школа М. Монтессорі» м. Комсомольська; №9, №10,
№17 м. Лубен; №2, 5, 10, 11, комплекс дитячий садок�школа
«Гелікон» м. Миргорода; д/с «Веселка» с. Гоголеве Велико�
багачанського району; Березоворудський ясла�садок, «Ро�
машка», «Берізка» Пирятинського району; №2, №6, №9, д/с
«Ромашка» с. Петрівки Роменської Гадяцького району, №2
Зіньківського району та інші.

Головним завданням дошкільних закладів у 1997�1998
н.р. залишається збереження здоров’я дітей. Сьогодні лише
20 % дітей дошкільного віку належать до першої медичної
групи здоров’я, тобто вважаються здоровими; 4308 дітей
(8,6%) знаходяться на диспансерному обліку, а кількість
хворих дітей із кожним наступним роком збільшується.

Це переважно діти з певними фізичними вадами, які по�
требують створення дошкільних закладів або груп компен�
суючого типу. Водночас районні(міські) відділи освіти та
відділи охорони здоров’я не завжди забезпечують обстежен�
ня дітей у дошкільних закладах лікарями�спеціалістами на
початку та в кінці навчального року. Це заважає своєчасно
виявити захворювання, не дає змоги простежити динаміку
стану здоров’я дітей, забезпечити індивідуальний підхід, ко�
рекцію фізичного розвитку.

Необхідно, щоб поквартально або двічі на рік у кожній
групі дитячого закладу методист чи завідуюча, медична сес�
тра, вихователі груп проводили підсумкові заняття з фіз�
культури, обговорювали на медико�педагогічних нарадах
результати та намічали шляхи удосконалення рухових
умінь кожної дитини (Див. методичні рекомендації в жур�
налах «Дошкільне виховання» №8, 10 — 1994; №5, 7 — 1996;
№4 — 1997).

Для підвищення рухової активності, що забезпечується
сьогодні лише на 25�30 %, слід у кожному дитячому закладі
створити умови для самостійного виконання фізичних вправ,
проведення ігор спортивного характеру, змагань як у природ�
ному середовищі, так і приміщенні дошкільного закладу
(пристосувати звільнені приміщення групових кімнат).

Вимога часу — організація системи загартування дітей
протягом дня, сезону, року. Окрім традиційних методів,
пропонуємо використання фіто,� аромокольоротерапії, різ�
них видів дихальної гімнастики, масажу тощо. У кожному
конкретному випадку ця система загартування повинна від�
повідати умовам дитячого закладу, віковим можливостям
дітей, стану здоров’я кожної дитини (Див. методичні реко�
мендації щодо загартування: «Дошкільне виховання» 
№7, 10 — 1995; №5, 10 — 1996; №2 — 1997).

Гостра проблема, на якій хочеться зупинитися окре�
мо, — виконання закону «Про мови», повернення рідної мо�
ви у дитячий дошкільний заклад як природне середовище,
що забезпечує входження дитини в національну культуру.
Аналіз мовленнєвих умінь та навичок дітей свідчить, особ�
ливо у міських дитячих садках, що мова дітей невиразна,
збіднена, з порушенням лексичних та граматичних норм. Це
стосується і вихователів, котрі недостатньо володіють укра�
їнською мовою, вживають русизми та роблять інші помил�
ки, що негативно впливає на мовленнєве спілкування. Ме�
тодичним службам необхідно налагодити тісні зв’язки зі
школою, залучити фахівців до вивчення української мови
тими, хто знає її недосконало.

Останнім часом у дошкільних закладах пріоритетні на�
прямки здобуло народознавство, народна педагогіка, а саме:
залучення дітей до народних свят, обрядів і звичаїв, ознайо�
млення з історичним надбанням національної культури.

Відчутні наслідки цієї роботи в тих дошкільних закла�
дах, де етнопедагогіка та народознавство не лише народні
свята, вечорниці та заняття, а органічно вплітаються в кан�
ву педагогічного процесу, у різні види дитячої діяльності, в
організацію всього життя дитини і тісно пов’язуються із су�
часністю.

Провідним напрямком у діяльності дошкільних закладів
повинен стати пошук обдарованих, здібних дітей.

Пропонуємо з цієї проблеми користуватися літерату�
рою: Одарённые дети. — М., 1991; Гільбух Ю.З. Розумово
обдарована дитина. — К., 1993; Авторська програма дитячо�
го садка №12 м. Полтави «Відродження» — мала академія»
// Дошкільне виховання. — 1997, — №1.

Відділам освіти необхідно вивчити можливість відкрит�
тя дошкільних закладів або груп певного профілю, беручи
до уваги умови дошкільного закладу, педагогічну фахову
освіту кадрів, інтереси та можливості дітей.

Пропонуємо такі варіанти профілів:
— фізкультурно�оздоровчий;
— художньо�естетичний;
— музичний;
— образотворчий;
— фольклорно�дослідницький;
— поглибленого інтелектуального розвитку;
— гуманітарного виховання з вивченням рідної мови;
— гуманітарного виховання з вивченням іноземних мов тощо.

Відповідно до профілювання, певні розділи програми
мають бути доповнені новим змістом, який забезпечить ви�
щий рівень знань розвитку дитини.

Одним із основних завдань на сучасному етапі є розроб�
ка наскрізного змісту освіти, яка починається з дошкільного
віку. Це пояснюється значним зростанням ролі суспільного
виховання, бо сучасна школа вимагає від першокласників
більш складних форм розумової аналітико�синтетичної дія�
льності, більш високого рівня розвитку, морально�вольових
якостей працелюбства, працездатності. Саме ці вимоги і по�
винні стати орієнтирами готовності дошкільника до навчан�
ня в школі.

Тому сьогодні наступність між дитячим закладом і шко�
лою потребує іншого підходу. На жаль, спільна діяльність
дитячого садка та школи частіше зводиться до спільних за�
ходів дитячих колективів організаційно�шефської роботи,
роботи з батьками майбутніх першокласників.

Для забезпечення дійсного співробітництва, наступності
необхідно спрямувати зусилля на такі аспекти:
— педагогічна освіта, що потребує ознайомлення вчителів і

вихователів із новітніми завданнями навчання та вихо�
вання дошкільнят, школярів, вивчення змісту, внесення
коректив до програм;

— поглиблення знань про психологічні вікові особливості
дітей;

— пошук обдарованих дітей;
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У роботі над задачами необхідно забезпечити учнів пев�
ними уявленнями про їх суть, структуру, загальні підходи
до розв’язання.

2. Для удосконалення рівня сформованості способів і
навичок читання молодших школярів кожен учитель пови�
нен вести спеціальний зошит обліку техніки читання, у яко�
му відображати динаміку читацьких навичок учнів протя�
гом навчання у початкових класах. Такі записи дозволяють
керівництву школи контролювати техніку читання в окре�
мих класах вибірково. А після завершення початкового
навчання зошит передається вчителеві�словеснику, котрий
продовжуватиме роботу, спрямовану на формування в уч�
нів навичок читання та контролю за ним. Кожний урок чи�
тання має сприяти оволодінню дитиною способами і навич�
кам правильного, свідомого, виразного та достатньо швид�
кого читання, орієнтуванню кожного учня на проміжні й кі�
нцеві результати. При цьому враховуються їхня вікова ін�
дивідуальна здатність до оволодіння умінням читати вголос
і мовчки.

Для подолання недоліків на уроках письма і рідної мови
у формуванні графічних та фонетико�графічних умінь і на�
вичок молодших школярів пропонуємо:
— удосконалювати методику їх проведення, активізувати

пошуки доцільного інтегрування видів діяльності дітей
на уроках рідної мови і читання;

— поліпшити індивідуальну чи групову роботу над звуко�
буквеним аналізом друкованих і рукописних слів;

— вчасно зорієнтуватись у послідовності накреслення бук�
ви, чітко відпрацьовуючи систему графічних вправ.
Протягом перших двох тижнів у 2 класі слід повторити
написання усіх букв, а надалі й грунтувати їх на калігра�
фічних хвилинках так, щоб можна було відпрацювати і
закріпити стереотип спочатку одного напряму руху ру�
ки, а потім іншого;

— природну безвідривність поєднань варто відпрацьовувати не
лише на розчерках, а й на словах, у яких буде періодично
зростати кількість безвідривно поєднаних елементів.
Специфіка проведення уроків у класі�комплексі зумов�

лює обов’язковість і різноманітність самостійних робіт.
Плануючи самостійну роботу в комбінованому класі,

учитель повинен:
— визначити її місце в структурі уроку в кожному класі�

комплекті;
— знати вимоги до учнів на певному рівні оволодіння мате�

ріалом;
— передбачити труднощі, які можуть виникнути в різних

групах дітей;
— визначити обсяг і зміст завдань;
— форму запропонованих завдань;
— тривалість самостійної роботи;
— зібрати дидактичний матеріал, який необхідно підготувати;
— знайти раціональний спосіб перевірки роботи.

Однією з актуальних проблем навчально�виховного
процесу в початкових класах є диференціація навчання, яка
передбачає індивідуальний підхід до окремих дітей або груп
при засвоєнні програмового матеріалу.

Диференційовані завдання доцільно використовувати
на різних етапах уроку, особливо під час підготовки учнів
до засвоєння складного нового матеріалу. Удосконалювати
урок, посилювати його розвивальну спрямованість, зосере�
дити увагу на розробці способів диференціації, внутрішній
логіці та результативності.

Література
1. Савченко О.Я. Урок у початкових класах. — К.: Освіта, 1993.
2. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі. — К.,

1990.
3. Вашуленко М.М. Державний освітній стандарт з української

мови. // Початкова школа. — 1997. — №2.

— методична робота, що передбачає проведення спільних
методичних рад, творчих груп, семінарів�практикумів,
взаємний обмін досвідом.
Гостро постає проблема інтеграції сімейного та суспіль�

ного дошкільного виховання.
Тому співробітництво з сім’єю має розвиватися в таких

напрямках:
— щодо сім’ї дитячий заклад повинен стати консультатив�

ним центром із психолого�педагогічних питань вихо�
вання;

— оскільки основним замовником дитячого садка є сім’я, то
саме перед сім’єю він підзвітний з усіх питань організації
життя дітей і виховного процесу.
Рекомендуємо з цього важливого питання звертатися до

програми «Перші кроки» Міжнародного фонду «Відро�
дження», розділ «Робота з родинами». — К., 1994.

Лише об’єднаня зусиль педколективів, батьків, громад�
ськості допоможуть зберегти дитячі заклади, забезпечити
організацію життя та виховання дітей.

Крім цих рекомендацій, педпрацівниками дошкільних за�
кладів у своїй роботі слід керуватися рекомендаціями, які бу�
ли надруковані у журналі «Постметодика» (№3 (13) 1996).

Методист відділу педтехнологій 
Сімон О.С.

VI. Учителям початкових класів
Результати контрольних робіт, тестових завдань із мате�

матики, рідної мови, техніки читання, які були проведені в
1996�1997 н.р., показали, що більшість учнів оволоділи
знаннями, уміннями і навичками, передбаченими програм�
ними вимогами з усіх предметів початкової школи.

Перевіркою з математики було охоплено 986 учнів, із
них виконали роботу на «4» і «5» 521 учень (53,8%); на
«3» — 411 учнів (40,8%); на «2» — 54 учні (5,4%).

Успішність 94,6%.
Із рідної мови перевірялося 828 учнів, на «5» і «4» вико�

нали комбіновану роботу 431 учень (52,5%), на «3» — 330
учнів (38,8%), на «2» — 67 учнів (8,7%).

Типовими помилками з математики були:
— ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове, трициф�

рове число, на порядок дій, на письмове множення та на
перетворення іменованих чисел.
Типовими помилками з української мови були:

— пропуск, заміна букв, правопис ненаголошених голосних,
правопис прийменників з іменниками. В цілому учні
уміють виявляти логіко�граматичні зв’язки між членами
речення, хоча багатьом учням ще бракує чіткої послідов�
ності. Причина: не всі учителі у роботі над синтаксич�
ним розбором речення привчають своїх вихованців піс�
ля визначення основи речення спочатку знаходити зале�
жні слова від підмета, а вже потім від присудка.
У процесі перевірки учнів 3�х (1�3), 4�х (1�4) класів ви�

явилися рівні сформованості способів, видів і якостей чи�
тання, розвиток мовлення, їхнього впливу на інші види
навчальної діяльності.

Переважна більшість учнів в основному оволоділа про�
грамовим змістом з читання. Зокрема у 96,1% учнів 3�х 
(1�3) та у 98,8% 4�х (1�4) класів сформувався правильний
спосіб читання слів. Це показники значного кроку вперед у
розвитку пізнавальних можливостей дітей.

Рекомендуємо:
1. Ураховуючи результати вивчення якості математичних

знань, умінь і навичок, більше уваги приділяти формуванню
в учнів навичок усних і письмових обчислень. Для цього тре�
ба широко використовувати варіативні вправи на засвоєння
табличних випадків арифметичних дій, урізноманітнювати
роботу з позатабличними випадками цих дій, чітко і повно
відпрацьовувати алгоритми письмових обчислень.
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4. Коляда О. Комплексні завдання для самостійних робіт з
української мови. // Початкова школа. — 1997. — №2.

5. Дорошенко С.І., Олійник С.П. Робота з орфограмами на
уроках письма в 1 класі. // Початкова школа. — 1995. —
№12.

6. Скрипченко Н.Ф., Антипець В.П. Диференційоване навчан�
ня молодших школярів. // Початкова школа. — 1994. — №1.

7. Джежелей О.В., Коваленко О.М.,... Навчаємо слухати, гово�
рити, читати. // Початкова школа. — 1994. — №6.

8. Методичні рекомендації для вчителів початкових класів.
Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах /
Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень
освіти. — К., 1995. 

9. Методичні рекомендації. Організація управління диферен�
ційованим навчанням у початкових класах загальноосвіт�
ньої школи. / Міністерство освіти України. — К., 1995. 

Методисти відділу педтехнологій 
Дзюба Л.П., Кошляк Г.С.

VII. Учителям біології
У 1997�1998 навчальному році вчителі біології продов�

жують роботу, спрямовану на реалізацію основних поло�
жень «Концепції біологічної освіти в Україні», «Програми
розвитку освіти Полтавщини на 1995�2000 роки».

Особлива увага приділяється забезпеченню високого
освітнього рівня підготовки школярів.

Наслідки зрізів знань учнів загальноосвітніх шкіл свід�
чать, що програмовий матеріал у цілому засвоюється ус�
пішно. Так, 86% учнів загальноосвітніх шкіл упоралися із
завданням, із них 46% виконали завдання на «4» і «5».

Водночас результати контрольних робіт показали, що
рівень знань і практичних умінь у ряді шкіл ще не відпові�
дає сучасним вимогам до загальноосвітньої підготовки. Не

всі учні засвоїли провідні теорії з біології, слабо використо�
вують набуті знання на практиці.

Рекомендуємо:
1. Використовувати програми:
6, 7 кл. — Біологія 6�11 кл. — К.: Перун, 1996.
8, 9, 10, 11 кл. — Біологія 6�11 кл. — К.: Освіта, 1992.
Для класів з поглибленим вивченням — Біологія 8�11

кл. — К.: Перун, 1996.
За вибором можна користуватися й альтернативними

програмами. — Біологія. — К., 1995.
2. Використовуючи статтю 16 Конституції України, вес�

ти роботи по формуванню екологічної культури.
3. На уроках біології здійснювати гігієнічне і статеве ви�

ховання учнів, систематично вести профілактичну роботу
щодо запобігання інфекційних захворювань.

4. Визначити зміст самоосвіти на найближчий час та на
перспективу, піклуватися про виконання творчих завдань,
про підвищення власного науково�методичного рівня.

5. Підвищити рівень проведення шкільних біологічних
олімпіад, заохочувати учнів до участі в біологічних віктори�
нах.

6. У своїй діяльності творчо використовувати передовий
педагогічний досвід кращих учителів біології України (Боч�
карьової О.М. — м.Полтава, Никифорова Р.А. — Крим).

Завідуюча відділом 
природничо'математичних дисциплін Токар Н.Ю.

VIII. Викладачам географії 
та основ економічних знань

Географія та основи економічних знань будуть виклада�
тися за програмами (К.: Перун, 1996). Основні завдання, які
необхідно вирішити, перераховано в пояснювальній 
записці.

Викладаючи географію, учителі повинні пам’ятати, що
програми складено за двома структурними варіантами, які
обирають учителі. Вибір залежить від підготовки вчителя і
забезпеченості школи навчальними посібниками.

У 1997�1998 н.р., як і в попередні роки, всі учні повинні
мати навчально�методичний комплект (підручник, стандар�
тний робочий зошит, атлас і контурні карти). Підручники
учні отримують у школі, а все інше необхідно придбати у
видавництвах, де ціна найнижча. Перелік видавництв і теле�
фони, за якими можна замовити посібники, були надруко�
вані в рекомендаціях до минулого навчального року.

Учителі й учні використовують тільки національні під�
ручниками, які будуть на початку нового навчального року
з усіх курсів.

Рекомендуємо зосередити увагу на:
— вивченні основних теорій і понять у курсах географії;
— формуванні знань про природу, населення і господарство

різних країн і рідного краю;
— ознайомленні учнів з різними джерелами географічної ін�

формації та її використанні на уроках і в позаурочний час;
— аналізі процесів, що відбуваються сьогодні в природі, гос�

подарстві і суспільстві;
— глибокому вивченні карт і удосконаленні роботи з ними;
— умінні працювати самостійно як при одержанні, так і при

застосуванні знань;
— поєднанні завдань на відтворення знань із завданнями по�

шукового і творчого характеру;
— урізноманітненні форм повторення раніше здобутих знань;
— системному контролі за рівнем знань учнів;
— провідних напрямках змісту всіх курсів географії, зокре�

ма на екологічному, економічному, соціологічному, по�
літичному, картографічному та краєзнавчому.

Методист відділу 
природничо'математичних дисциплін Третьякова Л.П.

IX. Учителям математики
У результаті вивчення основних аспектів організації

навчально�виховного процесу з математики в закладах осві�
ти області виявлено, що недостатньо звертається увага на
стан сформованості в учнів державного рівня освіти, на роз�
виваючу функцію процесу навчання, використання досяг�
нень педагогічної науки та перспективного педагогічного
досвіду.

На основі цього рекомендуємо звернути увагу на:
— широке впровадження сучасних педагогічних технологій

навчання, інноваційні методи проведення занять, особ�
ливо на рівневу диференціацію навчання, групові форми
роботи, технологію творчого навчання;

— оптимальне використання наочного методу навчання;
— максимальну реалізацію можливостей шкільного кабіне�

ту математики;
— формування в учнів обчислювальних навичок, навичок

розв’язування рівнянь і нерівностей, задач з геометрії,
алгебри та початків аналізу, творчих вправ;

— забезпечення активної розумової діяльності учнів, враху�
вання їх індивідуальних особливостей.
Питання використання програм і підручників з матема�

тики буде розглянуто на засіданні колегії Міністерства осві�
ти України до початку нового 1997�1998 навчального року
(Див.: інформаційний збірник МО України, газета «Освіта
України»).

Методист відділу 
природничо'математичних дисциплін Тимошенко Л.Я.
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X. Учителям фізики
I. Планування курсу фізики в школах і СПТУ в 1997�

1998 навчальному році будувати та основі «Програми се�
редніх загальноосвітніх шкіл. Фізика. Астрономія. 7�11 кла�
си», які включають:

1. Програму курсу «Фізика. Астрономія» у 7�9 класах
основної школи.

2. Рівневу програму для 7�9 класів (рівні А, В).
3. Профільні програми для 10�11 класів масових шкіл

(рівні А, В).
4. Орієнтовну програму поглибленого вивчення фізики

у 8�11 класах загальноосвітніх, спеціалізованих шкіл та
природничо�математичних ліцеїв (рівень С).

5. Програму курсу «Астрономія», 11 клас.
Крім того, дозволяється використовувати «Програми

середньої загальноосвітньої школи. Фізика. Астрономія. 7�
11 класи» (К.: Освіта, 1992) та «Програму курсу «Фізика.
Астрономія» для 7�9 класів школи II ступеня (К.: Освіта,
1993).

Дозволяється працювати за оригінальними авторськи�
ми програмами, які пройшли науково�педагогічну експер�
тизу і мають гриф Міністерства освіти України.

Для реалізації діючих навчальних програм використо�
вуються стабільні та пробні (що мають експериментальний
характер) підручники і посібники, а саме:
1. Пьоришкін О.В., Родіна Н.О. Фізика�7. — К.: Освіта, 1993.
2. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астрономія. 7 клас. —К.: Освіта,

1994�1996.
3. Пьоришкін О.В., Родіна Н.О. Фізика�8. — К.: Освіта, 1993.
4. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астрономія. 8 клас. — Київ: Осві�

та, 1996.
5. Кікоїн І.К., Кікоїн А.К. Фізика�9. — К.: Освіта, 1993.
6. Гончаренко С.І. Фізика. 9 клас. — К.: Освіта, 1996.
7. Гончаренко С.І. Фізика. 10 клас. Пробний навчальний посі�

бник для шкіл III ступеня, гімназій і ліцеїв гуманітарного
профілю. 
— К.: Освіта, 1995�1996.

8. Гончаренко С.І. Фізика. 10 клас. Пробний навчальний посі�
бник для ліцеїв та класів природничо�наукового профілю. 
— К.: Освіта, 1994�1996.

9. М’якішев Г.Я., Буховцев Б.Б. Фізика�10. — К.: Рад. шк.,
1992.

10. Гончаренко С.І. Фізика. 11 клас. Пробний навчальний посі�
бник для шкіл III ступеня, гімназій і ліцеїв гуманітарного
профілю. 
— К.: Освіта, 1995.

11. Гончаренко С.І. Фізика. 11 клас. Пробний навчальний посі�
бник для 11 класу ліцеїв та гімназій природничо�наукового
профілю. — К.: Освіта, 1995.

12. Мякішев Г.Я., Буховцев Б.Б. Фізика�11. — К.: Освіта, 1993.
13. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики. — К.: Освіта, 1993.

Можна використовувати підручники, посібники та збір�
ники задач, які є в достатній кількості в навчально�виховно�
му закладі і мають гриф Міністерства освіти України.

Учителі мають право вибору програм і підручників, за
якими здійснюватиметься викладання фізики, з урахуван�
ням профілю школи та класу.

II. Навчальний матеріал курсу «Фізика. Астрономія» у
7�9 класах основної школи групується навколо провідних
ідей астрономії і пов’язаний з вивченням відповідних фізи�
чних явищ.

Відповідно до базового навчального плану школи в 11
класі передбачено (за рішенням педагогічної ради школи)
вивчення автрономії як вибірково�обов’язкового навчаль�
ного предмета в обсязі від 17 до 34 годин на рік залежно від
профілю навчання.

У школах і класах з поглибленим вивченням фізики і
математики, у природничо�математичних ліцеях курс аст�
рономії є обов’язковим і вивчається у повному обсязі, пе�
редбаченому програмою.

Астрономія у вищеназваних школах і класах вивчається
за підручником Б.А. Воронцова�Вільямінова.

III. Аналіз контрольних робіт із фізики, проведених у
ході зрізу знань учнів, свідчить, що рівень знань, умінь і на�
вичок учнів нестабільний. Досить низькі навички в розв’я�
зуванні задач, особливо графічного, експериментального і
якісного типу. Це результат недостатнього якісного рівня
засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Знання, уміння і
навички учнів не відповідають повною мірою програмним
вимогам.

Рекомендуємо:
1. Підвищити якість навчально�виховного потенціалу

уроків, звернути особливу увагу на:
— диференційований підхід з урахуванням рівневих можли�

востей і профільної направленості;
— формування сучасної природничо�наукової картини сві�

ту, на вміння аналізувати, класифікувати, встановлюва�
ти причинно�наслідкові зв’язки;

— прищеплення учням елементів екологічної культури, лю�
бові до природи і прагнення її оберігати;

— поширення і поглиблення в процесі викладання фізики
міжпредметних зв’язків, використовувати курс інформа�
тики та програмування як засіб інтеграції предметів фі�
зико�математичного профілю;
2. З метою забезпечення базового рівня підготовки уч�

нів домагатися високої ефективності кожного уроку засо�
бами:
— активізації роботи учнів, повного засвоєння нового мате�

ріалу шляхом розв’язування задач, виконання самостій�
них робіт, тестових завдань і вправ;

— систематичної роботи з підручником та іншою літерату�
рою: учити виділяти головне в матеріалі, складати пла�
ни�конспекти, робити узагальнення, висновки. Для цього
можна використовувати плани�алгоритми відповідей
про фізичне явище, закон, прилад, фізичну величину;

— дозування, пояснення та диференціювання домашніх 
індивідуальних завдань, робіт творчого характеру, обо�
в’язково їх перевіряти й оцінювати;

— ознайомлення учнів з основними вимогами щодо обсягу
їх знань та вмінь, з орієнтовними критеріями оцінюван�
ня якості знань;

— оцінювання результативності навчання, орієнтуючись на
конкретні знання, вміння і навички та на рівень засвоєн�
ня в цілому (знання окремих фактів, осмислення матері�
алу, застосування за зразком, застосування їх залежно
від цілей і місця контролю).
3. Активізувати позакласну та індивідуальну роботу.

Особливу увагу звернути на розвиток творчих здібностей
учнів, на підготовку їх до участі в олімпіадах, турнірах та ін�
ших заходах шляхом проведення факультативних занять та
гуртків.

4. Домагатися повного виконання і якісної реалізації
навчальної програми (включаючи контрольні, лабораторні,
практичні й експериментальні роботи). Упроваджувати кон�
трольні, лабораторні роботи та заліки з практикуму, викори�
стовуючи для цього лабораторії вищих навчальних закладів,
підприємств, майстерень.

5. Систематично задіювати можливості фізичного кабі�
нету для оптимізації навчального процесу.

6. Розвивати свою педагогічну технологію. Систематич�
но вивчати і творчо впроваджувати в практику викладання
передові сучасні технології кращих учителів області, Украї�
ни та інших країн.

7. З метою національно�патріотичного виховання на
уроках і в позашкільній роботі висвітлювати життя і твор�
чість Ю.І. Кондратюка (О.Г. Шаргея) та інших науковців�
винахідників — наших співвітчизників як гуманітарний по�
тенціал фізичної науки.

Методист відділу 
природничо'математичних дисциплін Стрюк Л.О.



постійно поповнювати лексичний запас учнів, учити їх
культури спілкування, зокрема українського мовленнєвого
етикету.

4. Розвивати пам’ять, мислення, уяву, творчі здібності
учнів засобами мови; виявляти серед учнів, закоханих у рід�
не слово, проводити з ними індивідуальну роботу, готувати
їх до участі в олімпіадах. Поглиблювати знання школярів за
рахунок факультативних занять і гурткової роботи.

5. З метою ефективної організації навчально�виховної
роботи з української мови використовувати передові педа�
гогічні технології (укрупнене структурування, інтегроване,
програмне навчання, алгоритмізацію, інтенсивне вивчення
мови).

6. Сприяти тому, щоб художня література як один із ви�
дів мистецтва розвивала в учнів національну самосвідо�
мість, естетичну суть життя. «Виховувати людину не тільки
з розумною головою, а й з чутливим серцем» (Концепція лі�

і окремих школах м.Полтави, надавалась методична допо�
мога вчителям області.

Велика увага приділялася питанню втілення в практику
інноваційних технологій та елементів українознавства.

Організовуючи навчально�методичну роботу з українсь�
кої мови та літератури в 1997 — 1998 н.р.:

1. Користуватися програмами 1995 року, спецкурсами
для шкіл нового типу 1996 року. Школам�ліцеям і гімназіям
бажано працювати за III варіантом програми з української
літератури, розробленим Київським університетом 
ім. Тараса Шевченка та Інститутом українознавства.

2. Уроки української мови та літератури будувати з ураху�
ванням «Концепції мовної та літературної освіти в Україні».

3. У процесі навчання української мови здійснювати ко�
мунікативно�прагматичний підхід, велику увагу приділяти
урокам розвитку зв’язного мовлення (орієнтовна кількість
уроків зв’язного мовлення на уроках літератури — 8 на рік);

XI. Учителям хімії
Результати перевірок свідчать, що програмовий матері�

ал з хімії в цілому учнями шкіл засвоюється успішно. Так,
82% учнів 9�х класів і 87% 11 класів справилися із завдання�
ми, з них відповідно 30% 9�х класів і 32% 11�х класів вико�
нали роботи на «4» і «5».

Хороші знання показали учні СШ №19 м. Полтави, 
СШ №17 м. Кременчука, Лохвицької школи�ліцею.

Аналіз показує, що учні в основному засвоїли провідні
теорії та положення з хімії, підтверджують їх при виконанні
контрольних робіт та на екзаменах. Щорічно в хімічних олі�
мпіадах бере участь понад тисячу учнів, із них 2�3 щороку
стають призерами Всеукраїнської олімпіади.

Водночас результати перевірок підтверджують, що рі�
вень знань і практичних умінь учнів у ряді шкіл ще не пов�
ністю відповідає сучасним вимогам до загальноосвітньої
підготовки. 26 учнів (12,7%) не справилися з контрольними
роботами. Кількість двійок у перевірених школах за контро�
льні роботи порівняно з оцінками за III чверть зросла в 7
разів.

Суттєвим недоліком при виконанні завдань із хімії є чи�
сленні помилки в розпізнаванні рівнянь якісних реакцій,
низькі навички в розв’язуванні задач, оскільки вчителі не
приділяють належної уваги цим питанням.

Зрізи знань учнів, співбесіди з учнями та вчителями пе�
ревірених шкіл свідчать, що вчителі опанували спеціальні
навички і методичні прийоми, але недостатньо володіють
концептуальними принципами побудови шкільного курсу
хімії. Це призводить до неспроможності формування ціліс�
ної структури знань учнів. Як результат, не інтенсифікуєть�
ся робота з розвитку мислення школярів.

Не завжди вчителі хімії враховують можливості регіону,
обираючи програму, за якою вивчається хімія. Не узагаль�
нюються педтехнології навчання хімії за різними програма�
ми. Не відпрацьовується методика внутрікласної диферен�
ціації та роботи з обдарованими дітьми. Більшість учнів не
справились із завданнями II етапу хімічної олімпіади.

Рекомендуємо:
1. Продовжувати викладання хімії — у 1997/1998

навчальному році за програмами: «Хімія. 8�11 класи», 1996;
«Хімія 8�9 класи», «Хімія. 10�11 класи», 1994; «Хімія. 8�11
класи хіміко�біологічного профілю», 1993; «Хімія. 8�11 кла�
си агрохімічного профілю», 1990; збірник авторських про�
грам «Хімія. 8�11 класи», 1996.

2. Для реалізації діючих навчальних програм рекомен�
дуємо стабільні та пробні підручники і посібники авторів:
Н.М.Буринська «Хімія. Методи розв’язування задач»;
А.А.Берлін «Табличні тести з хімії»; Л.А.Липова «Дидакти�
чний матеріал з неорганічної хімії; О.Г.Ярошенко «Збірник

тестових завдань з хімії»; М.М.Гладюк «Основи агрохімії»;
В.Г.Пивоваренко «Основи біоорганічної хімії»; О.Ф.Мітина
«Хімія і природа»; Н.М.Буринська «Основи хімічної техно�
логії»; О.Г.Ярошенко «Збірник задач і вправ з хімії»; В.І.
Староста та інші «Тестові завдання з неорганічної хімії, 8�9
клас»; упорядник В.І.Староста «Хімія. Олімпіадні завдання
та їх розв’язування» та ін. з грифом Міністерства освіти.

3. Використовувати елементи сучасних педтехнологій
навчання хімії.

4. Узагальнювати педтехнології навчання хімії за різни�
ми програмами.

5. Знайти можливість удосконалити методику та мате�
ріальну базу вивчення хімії.

6. Оволодівати методикою інтеграції, внутрішньопред�
метної і міжкласної диференціації навчання та роботи з об�
дарованими дітьми.

7. З урахуванням глобальних і регіональних екологічних
проблем та сучасних підходів до їх вирішення, керуючись
ідеями екологічної філософії, формувати в учнів екологічні
знання та переконання.

8. Визначити школи й організувати апробацію підруч�
ника «Основи загальної хімії» (автор Буринська Н.М.). Від�
гуки на підручник за наслідками апробації надіслати до
1.04.1998 року в Інститут післядипломної освіти.

Методист відділу 
природничо'математичних дисциплін Андрієвська О.С.

XII. Учителям української мови та літератури
Протягом 1996�1997 н.р. словесники області працювали

над проблемами: набуття школярами елементарної лінгвіс�
тичної освіти; формування в учнів умінь і навичок вільного
володіння рідною мовою у всіх видах мовленнєвої діяльності
(правильно користуватися її стилями, формами, жанрами).

В основу викладання української мови було покладено
комунікативно�прагматичний підхід, а в основу викладання
літератури — формування свідомого читача, естетичне та
національне спрямування.

Більшість учителів області працювали за програмами
1995 року «Рідна мова 5�11 кл.», «Українська література
для шкіл з українською і російською мовами навчання», а
окремі школи — за експериментальною програмою «Рідна
мова 5�11 кл.» I.П. Ющука, 1996. Два райони (Чорнуський,
Карлівський),  м. Комсомольск і м. Полтава апробували під�
ручники та посібники, видані за підтримкою Міжнародного
фонду «Відродження».

Протягом навчального року вивчався стан викладання
української мови та літератури в школах області: Гадяцько�
му, Глобинському, Кременчуцькому, Шишацькому районах
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тературної освіти). Широко використовувати на уроках
української мови та літератури елементи українознавства.

7. Зацікавлювати учнів вивченням літератури шляхом
урізноманітнення форм і методів проведення уроків. Вико�
ристовувати інноваційні технології (блочний виклад мате�
ріалу, проблемне, розвиваюче, модульне навчання). Не за�
теоретизовувати виклад біографічних даних письменників.
Проводити уроки позакласного читання до 8 на рік, літера�
тури рідного краю — 4.

8. Вивчати і впроваджувати передовий педагогічний до�
свід учителів області:
— Балагури Т.І. — учителя�методиста навчально�виховного

комплексу національної гімназії №32 м. Полтави з про�
блеми «Вивчення української мови за методикою укру�
пненого структурування»;

— Жадан С.І. — учителя�методиста Максимівської загально�
освітньої школи Кременчуцького району з проблеми
«Формування сталої грамотності учнів у процесі розвит�
ку зв’язного мовлення та поповнення активного словни�
ка»;

— Дудчак Л.І. — учителя�методиста ліцею м. Комсомольсь�
ка з проблеми «Виховання духовності учнів засобами
літератури» та інших.
9. На серпневих методичних об’єднаннях обговорити

проекти державного стандарту загальної середньої освіти
України з української мови та словесності.

Література
1. Український правопис. — К.: Наук. думка, 1993.
2. Бєляєв О. Концепція інтенсивного навчання мови 

// УМЛШ. — 1996. — №6. 
3. Бондаренко Н. Державна мова у контексті мовної освіти 

// Дивослово. — 1996. — №4. 
4. Волошина Н. та ін. Концепція літературної освіти 

// Дивослово. — 1994. — №4. 
5. Глоба Л. Українська література — базовий предмет сучас�

ної національної школи // Дивослово. —1996. — №10. 
6. Девдера М. Укрупнені структури (блоки) у процесі вивчен�

ня мови // УМЛШ. — 1989. — №6. 
7. Димченко Л. Дослідницька робота на уроках української лі�

тератури // Рідна школа. — 1996. — №1. 
8. Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий

фактор // Українська мова та література. — 1997. —
№7,10,11.

9. Космакова�Братушенко Т. Як викладати українську мову? 
// Українська мова та література. — 1997. — №12. 

10. Падалка О. та ін. Педагогічні технології. — К.: Українська 
енциклопедія, 1995.

11. Хом’як І. Середовище і формування учнівської грамотнос�
ті 
// Рідна школа. — 1997. — №5. 

12. Проект державного стандарту загальної середньої освіти з
української мови та літератури // Дивослово. — 1997. —
№7,8.

Методисти відділу гуманітарних дисциплін 
Коваленко О.П., Лисенко А.В., доцент кафедри

гуманітарних дисциплін ПОІПОПП Вовк Я.Г.

XIII. Учителям російської мови
У 1997�1998 навчальному році вчителі російської мови

будуть здійснювати викладання за програмами (відповідно
для україномовних та російськомовних шкіл), рекомендо�
ваними Міністерством освіти України:
— Русский язык для школ с русским языком обучения.

5�11 классы. — К.: Освіта, 1995.
— Русский язык для школ с украинским языком обуче�

ния. 5�9 классы. — К.: Освіта, 1993 (пропонується
користуватися тимчасово на період підготовки но�
вих програм і підручників з цього курсу, враховуючи
значні зміни, які опубліковані в інформаційному збір�

нику Міністерства освіти України, серпень 1996,
№16).

— Русский язык для школ с украинским языком обуче�
ния. 5�9 классы. — К.: Перун, 1996 (пропонується як
експериментальна).
Упроваджувати пробний підручник (автори Є.С.Снітко,

Н.Г.Озерова та інші) «Русский язык» для 5�го класу гімна�
зій, ліцеїв (з українською мовою навчання). К.: Освіта, 1996.

Словесники продовжують працювати над проблемою
«Інтенсифікація та гуманізація процесу навчання, розвиток
інтелектуально�творчого потенціалу засобами мови та літе�
ратури».

Успішне викладання курсу російської мови має забезпе�
чити:
— широке використання комунікативно�прогностичного

підходу, який сприяє формуванню і розвитку мовленнє�
вих навичок учнів, необхідних для вільного використан�
ня російської мови в усній та письмовій формі;

— застосування методики укрупненого структурування
навчального матеріалу з раціональним використанням
узагальнюючих таблиць та опорою на українську мову.
(Передовий педагогічний досвід Н.А. Веклич —
м. Ужгород, О.А. Пешніної — м. Миргород);

— використання різноманітних форм реалізації індивіду�
ально�диференційованого підходу до учнів.

Методист відділу гуманітарних дисциплін
Гелеверя Р.О.

XIV. Учителям іноземної мови
Розширення та якісні зміни міжнародних зв’язків нашої

держави, інтернаціоналізація всіх аспектів суспільного жит�
тя роблять іноземну мову реально необхідною в різних сфе�
рах діяльності людини. Іноземна мова стає дійовим факто�
ром соціально�економічного, науково�технічного і загаль�
нокультурного прогресу суспільства; це підвищує статус
іноземної мови як освітньої галузі шкільної середньої освіти.
Головне призначення іноземної мови як освітньої галузі —
це оволодіння спілкуванням однією з іноземних мов: англій�
ською, німецькою, французькою, іспанською, тобто форму�
вання комунікативних умінь говоріння, розуміння на слух
(аудіювання), читання та письма.

Роль та місце іноземної мови в системі шкільної освіти,
освітній плюралізм і важливість досягнення результативно�
сті навчання обумовили необхідність визначення базового
рівня в системі підготовки учнів з предмета. Базовий рівень
навченості з іноземної мови виступає як державний стан�
дарт, досягнення якого є обов’язковим для всіх учнів неза�
лежно від типу школи та специфіки курсу навчання.

Журнал «Іноземна мова» (№4, 1996; №1, 1997) надру�
кував «Проект державного освітнього стандарту з іноземної
мови (загальна середня освіта)», який рекомендуємо для
обговорення на серпневих засіданнях методичних об’єднань
учителів іноземної мови.

У новому навчальному році вчителі працюватимуть за
державними програмами: Програми для середніх з/о шкіл.
Іноземна мова. 5�11 класи / Мін. освіти України. — Київ,
1996. 1�11 класи / Мін. освіти України. — Київ, 1996.

Оскільки вчителі можуть використовувати різні підруч�
ники, в яких лексичний матеріал не зберігається, у програ�
мах не визначено, яким саме матеріалом повинні оволодіти
учні; зазначено лише лексичний мінімум для кожного року
навчання, але він може бути збільшений залежно від конк�
ретних умов.

У навчальні програми  10�11 класів вводиться вивчення
теми «Конституція України». Навчальні матеріали до теми
«Конституція України» надруковані в журналі «Іноземні
мови» (№1, 1997) та газеті «English Digest» (№1, 1997).

При вивченні іноземних мов можна використовувати
такі видання:



— «Іноземні мови» — журнал, виходить один раз на три
місяці, передплатний індекс 74235;

— Бібліотека до журналу «Іноземні мови», індекс 74653;
— Your Examination Assistant / О.І.Литвинюк, В.В.Мошков.

— К.: Навчальна книга, 1996;
— Preparons aux examens / О.І.Литвинюк, В.В.Мошков. 

— К.: Навчальна книга, 1996;
— Prufungshelfer fur Deutschlehrer / О.І.Литвинюк, Г.Г.Манякіна,

В.В.Мошков. — К.: Навчальна книга, 1996;
— Nos Preparamos Para El Examen / О.І.Литвинюк,

В.В.Мошков. — К.: Навчальна книга, 1996.

Методисти відділу гуманітарних дисциплін Це'
хановська В.О., Шевченко Т.А.

XV. Учителям історії
Державна Національна програма «Освіта» (Україна XXI

століття), сучасні навчальні програми передбачають засвоєн�
ня учнями відправних знань із всесвітньої та вітчизняної іс�
торії, сприйняття загальнолюдських цінностей, виховання
готовності до активної участі в розбудові Української держа�
ви.

Демократичні перетворення, що відбуваються в суспіль�
стві, потребують перегляду детальних підходів до історич�
ної освіти.

Однак істотними вадами організації навчання історії в
школах області все ще залишається авторитаризм, орієнта�
ція на так званого «середнього» учня, що гасять ініціативу,
нівелюють особистість.

Уроки з історії в школах області переважно одноманітні
за побудовою і технологією. Навчання історії залишається
екстенсивним, пов’язаним не стільки з якісними, скільки з
кількісними показниками, що призводить до збільшення об�
сягу програмового матеріалу, надуживання різними, часто
неадекватними, методами роботи, до орієнтації на досягнен�
ня не реально можливих, а максимально кращих результатів.

Не випадково, що із 762 учнів, які контрольно тестува�
лись у 1996�1997 н.р. ПОІПОПП, 40 відсотків виявили посе�
редні, а 6 відсотків опитаних — незадовільні знання. Насам�
перед турбує те, що навіть випускники слабо орієнтуються в
процесах, що відбуваються в суспільстві. Отримані ними
знання з історії відірвані від реалій сучасного життя. Учні
часто не вміють аналізувати історичні факти, висловлювати
своє ставлення до подій та особистостей.

У старшокласників недостатньо сформовані вміння
складати тези, плани, конспекти, характеристики на істо�
ричного діяча.

Однією з причин указаних недоліків є небажання де�
яких учителів шкіл області викладати історію з урахуван�
ням вимог часу.

Перевірка та аналіз обласною комісією робіт учнів —
учасників Всеукраїнської олімпіади з історії — показали, що
окремі вчителі (члени районних комісій) не змогли виявити
у цих роботах великої кількості допущених помилок.

Так, бали, виставлені Пирятинською районною комісією
у 6 учнівських роботах, надісланих на розгляд обласної ко�
місії, повністю не відповідають дійсності (перший показ�
ник — бал, виставлений районною комісією, другий — обла�
сною: 150�101, 139�73, 138�67, 130�45, 150�68, 150�64).

Це не єдиний випадок. А Крюківський, Диканський, Кре�
менчуцький, Лубенський, Чорнуський райони взагалі не
подали жодної учнівської роботи з історії на обласний конкурс.

Про непідготовленість окремих учителів історії працю�
вати згідно з сучасними вимогами свідчить і їх участь у 
IV ярмарку педагогічних технологій.

Із 405 робіт Чутівського району лише одна — з історії,
що становить 0,2 %; із 2686 робіт із м. Полтави, представле�
них на IV ярмарок педагогічних технологій, лише 10 робіт з
історії (автором трьох із них є Білоусько О.А., учитель�ме�
тодист СШ №7), що становить 0.4%.

Аналогічна картина характерна й для більшості районів
області.

А з Пирятинського, Чорнуського районів на IV ярма�
рок педагогічних технологій не подано жодної роботи з іс�
торії.

Слід зазначити й інші причини посередніх знань учнів з
предмета:
— недостатнє матеріально�технічне забезпечення викладан�

ня предмета (відсутність історичних карт, таблиць, схем,
аудіовізуальних засобів навчання);

— ігнорування вчителями діагностики рівня формування
умінь і навичок учнів;
Слабке використання текстуальних методів навчання,

багатоваріативності прийомів роботи з підручниками, доку�
ментами, довідковим апаратом, художніми текстами:
— практичне ігнорування поетапного ускладнення навичок

роботи учнів з друкованими текстами на основі психо�
лого�педагогічних особливостей дітей.
Нарешті, суттєвою причиною вказаних недоліків є пере�

вантаження програм з історії, відсутність державних стан�
дартів історичної освіти.

У 1997�1998 році вчителі історії шкіл області, керуючись
проектом Концепції безперервної історичної освіти в Украї�
ні (А.В. Артемова, докт. пед. наук, та інші), почали реалізо�
вували всі її принципи: гуманізації, відродження українсь�
кої ментальності, цивілізаційного, культурологічного та ін�
формаційного підходів до викладання історії, поєднання лі�
нійного та концентричного підходів до побудови історич�
них курсів.

У своїй педагогічній діяльності вчителі історії основну
увагу повинні надавати передовим педагогічним технологі�
ям викладання історії, зорієнтованим на розвиток мислячої
особистості: технологія викладання історії, що базується на
школі «Анналів» технології Ю.Л. Троїцького, модульній 
технології.

Варто врахувати й те, що учні постійно перебувають під
впливом засобів масової інформації, насамперед телебачен�
ня. Публіцистичні, а нерідко і тематичні передачі з історії,
які подає домашній екран, надто заполітизовані, малюють
історичні події та явища лише у чорно�білих фарбах. Самим
дітям у таких передачах розібратися буває важко. І тому
вчитель�історик повинен прийти на допомогу своїм учням.

Усе тут залежить від професіоналізму, мудрості, автори�
тету, ораторського мистецтва вчителя.

Учителі історії мають постійно стежити за виданням
концептуальних матеріалів Міністерства освіти, де містять�
ся сучасні оцінки історичного процесу в цілому чи окремих
видатних подій історії, а також ознайомитися з новітніми
публікаціями в «Українському історичному журналі»,
«Постметодиці», брати на озброєння їх теоретичні виснов�
ки та практичні рекомендації.

У своїй роботі вчителі історії повинні керуватися Про�
грамою для середньої загальноосвітньої школи: Історія
України 5�11, Всесвітня історія 6�11 класи (Програма реко�
мендована Міністерством освіти України).

Доцент кафедри гуманітарних дисциплін
ПІПОПП Єрмак О.П., методист відділу 

гуманітарних дисциплін Магдик О.О.

XVI. Учителям курсів «Основи правознавства» 
та «Конституція України»

У зв’язку з прийняттям нової Конституції та на вико�
нання Указу Президента України «Про першочергові захо�
ди, пов’язані з прийняттям Конституції України», згідно з
наказом МО України за №265 від 12.08.1996р. «Про
вивчення нової Конституції України у закладах освіти» з
1996�1997н.р. у навчальний процес закладів освіти області
було включено обов’язкові спеціальні курси і дисципліни
для вивчення Конституції України:
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Найкращі показники виявили учні з таких районів: Зі�
ньківського (100%), Диканського (83%), Семенівського
(80%), Чутівського (73%), Котелевського (66%) (інформа�
ція на основі даних із районів).

Проте вчителі курсу «Основи правознавства» недостат�
ню увагу приділяють підвищенню якості знань учнів, на�
лежним чином не використовують передові технології.

Зміни, що охопили наше суспільство, унеможливлюють
викладання предметів соціально�економічного, гуманітар�
ного типу за старою методикою, ці дисципліни вимагають
нового інформаційного наповнення.

Нові підходи правового навчання, реалії і перспективи
розвитку окреслено проектом Концепції «Безперервного
правового навчання учнівської та студентської молоді в
навчальних закладах України», підготовленої авторським
колективом під керівництвом академіка Опришко, яка пе�
редбачає:
— ознайомити учнів з основами конституційного ладу

України, дати їм початкові знання з цивільного, сімей�
ного, трудового, кримінального та інших галузей права;

— поглибити знання учнів про походження, типи і форми
держави, історію формування української державності;

— закласти основи системи правових поглядів і переконань
учнів;

— формувати навички правомірної поведінки, діяти у
найтиповіших життєвих ситуаціях згідно з нормами
права, виховувати переконаність у необхідності суворо�
го дотримання законів, непримиримість до протиправ�
ної поведінки.
Успішна реалізація навчально�виховних завдань курсу

«Основи правознавства» залежить від відбору, структуру�
вання та викладу матеріалу, постійного вдосконалення ор�
ганізаційних форм навчання.

Мова йде про перехід від методики, типовою рисою якої
є пояснювально�ілюстративний характер викладення мате�
ріалу, до методики, заснованої на організації активної само�
стійної роботи школярів. У ході цієї роботи учні вчаться
усвідомлювати процеси та явища, що відбуваються в сучас�
ному світі, співвідносячи засвоєні правові поняття та термі�
ни з даними інших гуманітарних дисциплін, осмислювати
їх, спираючись на власний життєвий досвід, та переосмис�
лювати первісні уявлення про права й обов’язки особи, пра�
вову державу.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО УРОКІВ КУРСУ 
«ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА»:

— вирішувати завдання освіти, виховання та розвитку учнів
(з урахуванням навчальної мети уроку);

— тему уроку визначати програмою, будувати відповідно до
змісту підручника;

— учитель повинен простежити, щоб інформація, яку отри�
мують учні, була не тільки теоретично розроблена, а й
доступна для розуміння та засвоєння. Ретельний добір
та дозування навчального матеріалу має сприяти реалі�
зації мети уроку й одночасно не дозволяти перевантажу�
вати школярів домашнім завданням;

— додатковий матеріал повинен використовуватися вчите�
лем з метою ілюстрації та конкретизації поняття курсу.
При цьому вчителеві не слід боятися ознайомлювати
учнів зі спірними питаннями, дискусійними концепція�
ми тощо;

— зміст кожної теми має бути якомога тісніше пов’язаний з
реаліями сьогоднішнього життя, процесами та явищами,
що відбуваються в найближчому соціальному оточенні
школярів та в суспільстві в цілому. Інакше засвоєні мо�
рально�правові поняття перетворюються на абстрактні
схоластичні догми;

— уроки курсу «Основи правознавства» мають бути пов’я�
зані за змістом, завданнями, дозуванням навчального
матеріалу, методичними прийомами роботи з учнями та
розвитком у них певних умінь і навичок. Кожне понят�

— для учнів 10�11 класів — «Конституція України», виділе�
но для цього 17 годин за рахунок шкільного компоненту;

— для учнів 9 класу було виділено 68 годин на курс «Осно�
ви правознавства».
Учителі області, які викладають курс «Основи право�

знавства» у 9 класі, користувалися програмою для середньої
загальноосвітньої школи «Основи правознавства», реко�
мендованою МО України.

Свою діяльність вони спрямували на виконання таких
принципів:
— оперативності правової інформації (учні області отрима�

ли необхідний обсяг правових знань у галузі нового за�
конодавства);

— органічного поєднання вивчення моральних і правових
норм (реалізуючи цей принцип, учителі шкіл області
сприяли виробленню в учнів звички самостійно оціню�
вати свою поведінку);

— формування високої правової свідомості і правової куль�
тури молоді (виконуючи цей принцип, правознавці об�
ласті спрямовували правові погляди і цінності молодої
людини, які в подальшому будуть трансформуватися в
соціальні установки і мотиви правової поведінки).
Обласним інститутом післядипломної освіти педагогіч�

них працівників, обласними управліннями освіти та юстиції
проведена така робота:
— видано 43,2 тис. примірників Конституції України;
— надано оперативну правову інформацію вчителям області

на постійних семінарах, під час курсової перепідготовки;
— підготовлено методико�дидактичні матеріали з курсу По�

лтавським облуправлінням освіти та ПОІПОПП;
— вивчено питання дотримання норм нової Конституції

України в діяльності установ і закладів у Чорнуському
райво щодо виконання наказу обласного управління
освіти від 30.09.1996р. №353 «Про заходи щодо запрова�
дження нової Конституції України»;

— стан виконання ст.53 Конституції України в школах
м.Полтави, Лубен, Зіньківського та Оржицького райо�
нів, а також — в апаратах райво та методкабінетів цих
районів.
У результаті вивчення встановлено, що:

— у школах області практикуються різні форми роботи з уч�
нями: бесіди, учнівські конференції, тематичні конфере�
нції, вечори, диспути із врахуванням вікових особливос�
тей;

— на постійно діючих семінарах для заступників директорів
шкіл з виховної роботи розглядаються питання з досві�
ду проведення виховних заходів за матеріалами Консти�
туції України;

— розробляються методичні рекомендації для учнів із залу�
ченням до їх написання і працівників правоохоронних
органів.
Позитивні приклади організації пропаганди основних

положень Конституції України є і в інших районах та містах
області. Так, у школі №34 м. Полтави за короткий проміжок
часу після прийняття Конституції України Корсун Іриною
Іванівною напрацьовано великий дидактичний матеріал:
таблиці, схеми, діаграми, сформовані проблемні завдання
для обговорення і дискусій, за рахунок спонсорів закуплені
альбоми, які містять матеріали вивчення Конституції Укра�
їни, що сприяло підвищенню зацікавленості дітей і резуль�
тативності роботи вчителів.

Урізноманітнюють роботу при вивченні основних поло�
жень Конституції України вчитель школи №21 Посміт�
на С.В. та Бездітько Б.М. — учителі�методисти шкіл №№5,
31 та інші.

Перевірки якості знань учнів, проведені районними ме�
тодичними кабінетами з курсу «Конституція України»,
свідчать, що із 11205 учнів показали глибокі знання 57%, 
посередні — 47%.
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тя, з попередніх тем, має збагачуватись і розкриватися
при вивченні нових розділів курсу, одночасно слугувати
підгрунтям для засвоєння нового навчального матеріа�
лу;

— будучи частиною педагогічного процесу, урок одночасно
має бути тематично цілісним і завершеним. Учителеві
слід чітко визначити дозування навчального матеріалу,
уникаючи перенесення недопрацьованої теми на наступ�
ний урок.
У 9 класах кожної чверті 1997�1998 н.р. з метою дослі�

дження стану викладання курсів «Конституція України» та
«Основи правознавства» буде проводитися контрольне тес�
тування знань учнів.

Результати тестування публікуватимуться на сторінках
журналу «Постметодика».

Бездітько Б.М., Магдик О.О.

XVII. Організаторам виховної роботи з учнями
З метою підвищення якості навчально�виховного проце�

су в школі керуватися принципами та ідеями державної На�
ціональної програми «Освіта» (Україна XXI століття), На�
ціональною програмою «Діти України», обласною комплек�

сною програмою «Національне виховання: регіональний ас�
пект», «Законом про мови» та документами з виховної ро�
боти, затвердженими Міністерством освіти України:

1. Спрямувати роботу на обговорення та глибоке
вивчення на засіданнях методичних об’єднань учителів,
класних керівників, постійно діючих семінарах заступників
директорів шкіл з виховної роботи концепції виховання ді�
тей та молоді в національній системі освіти та основного за�
кону нашої держави — Конституції України.

2. Приділити увагу проблемі правового виховання уч�
нівської молоді:
— формувати у кожного учня повагу до держави, до її органів;
— виховання нетерпимості до різних правопорушень;
— прищеплення навичок правомірної поведінки, поваги до

прав і свободи людини і громадянина;
— уміння активно захищати у встановленому законом по�

рядку свої права.
3. Правовиховна робота повинна здійснюватися у формі

позакласної та позаурочної роботи зі школярами. До неї
слід віднести: вечори запитань і відповідей, де беруть участь
працівники правоохоронних органів, лекції, бесіди, диспу�

ДОВІДКИ

58

ти, вікторини, дні права в школі, юридичні консультації, ви�
ступи фахівців по шкільному та місцевому радіо, телебачен�
ню, у районній, міській пресі, кінолекторії, де кожний захід
супроводжується демонстрацією кінофільмів (художніх чи
науково�популярних) на відповідну тему.

4. Школярі повинні знати положення Основного Закону
держави — Конституції, особливо другий розділ: «Права,
свободи та обов’язки людини і громадянина». Закон «Про
органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні уста�
нови для неповнолітніх», кодекс законів про працю, де є
спеціальна глава, норми якої регламентують права та обо�
в’язки неповнолітніх у трудових відносинах.

У центрі уваги вчителів повинні бути і нормативні акти
місцевої виконавчої влади (державної адміністрації, викон�
кому місцевої Ради народних депутатів).

5. Забезпечити поступовий перехід від масових форм
роботи з учнями до групових, індивідуальних. Дбати про за�
йнятість кожного учня в позаурочний час, активізувати ро�
боту зі службами у справах неповнолітніх при міськвикон�
комах і райдержадміністраціях, залучити до індивідуальної
роботи з учнями практичних психологів.

Активно використовувати форми індивідуальної роботи
з учнями для попередження правопорушень і злочинності.

6. При проведенні виховної роботи зі школярами дотри�
муватись основних принципів національного виховання:
— природовідповідності — врахування багатогранної і ціліс�

ної природи дитини, розвиток того, що закладено в кож�
ну дитину природою;

— культуровідповідності — виховання на культурному до�
свіді матері і батька, свого роду, далеких пращурів, на
культурно�історичних, національно�духовних традиціях
рідного народу;

— гуманізму — перехід від монологу вчителя до діалогу його
з учнем, рівноправне доброзичливе спілкування всіх
учасників навчально�виховного процесу, максимальне
врахування можливостей і природних задатків дитини,
визнання її гідності, створення умов для самопізнання і
самореалізації кожного індивіда;

— демократизму — забезпечити партнерські стосунки між
учителем і учнем у процесі виховання. Демократичність
у відносинах учнів між собою, учителем і учнем доціль�
но формувати на спільних інтересах вихователя і вихо�
ванця, використовувати диспути, дискусії, індивідуальні
бесіди, проводити анкетування, тестування;

— єдності сім’ї і школи, сім’ї і громадськості — зближення їх
на основі взаєморозуміння, взаємовиховання, взаємодо�
помоги. Створити найкращі умови для розвитку особи�
стості у процесі поєднання родинних, загальнонаціо�
нальних, регіональних традицій, звичаїв і обрядів, які
підтримуються батьками, силою громадської думки.
7. Здійснюючи реформування національного вихован�

ня, забезпечувати духовну єдність поколінь, виховувати в
дітей повагу до батьків, жінки�матері, старших людей, вчи�
ти їх бути чесними, безкорисними. Особливу увагу зверну�
ти на виховання у дівчат скромності, доброти, почуття від�
повідальності за продовження людського роду.

8. РМК спрямувати методичну роботу з педагогічними
кадрами на виховання учителя�творця, здатного ефективно
вирішувати завдання виховання, що грунтується на:
— поглибленому вивченні нових технологій;
— освоєнні нетрадиційних методів надання консультатив�

ної допомоги учням, батькам у розробці індивідуальних
програм виховання;

— використанні активних форм, методів і прийомів мето�
дичної роботи: творчих лабораторій, дискусійних клу�
бів, брейнстормінгів, панорам педагогічних проектів,
аукціонів методичних новинок тощо.
9. В організації методичної роботи ширше використову�

вати психолого�діагностичну службу, банк передових ідей
та інноваційних технологій виховання підростаючого поко�
ління.

10. Організувати оперативний обмін інформацією про
методичні новини, сучасні педагогічні технології, моделі
виховних систем шкіл на засіданнях творчих груп, методич�
них об’єднань, постійно діючих семінарів.

Кращі досягнення педагогічних колективів, заступників
директорів шкіл з виховної роботи, класних керівників, ке�
рівників дитячо�юнацьких об’єднань висвітлювати в жур�
налі «Постметодика».
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XVIII. Учителям фізичного виховання
Турбує той факт, що знижується інтерес дітей до занять

фізичними вправами вже з початкових класів. Останнім ча�
сом втрачено освітню та виховну спрямованість уроків фі�
зичної культури. Тому поєднання рухової і пізнавальної ді�
яльності школярів та дієвий вплив на їхні інтелектуальні й
емоційні сфери слід розглядати на методичних об’єднаннях
учителів як основний компонент системи підвищення ква�
ліфікації вчителів.

Погіршення стану здоров’я і фізичного розвитку дітей
шкільного віку вимагає удосконалення оздоровчої спрямо�
ваності роботи вчителів фізичного виховання в напрямку
підвищення професійного рівня, зміцнення матеріальної
бази, поглиблення зв’язків з педіатрами, фахівцями з ЛФК
дитячих поліклінічних відділень, фізкультурного диспансе�
ру тощо.

Рекомендуємо:
1. У процесі здобуття знань, умінь, навичок формувати

потребу вести здоровий спосіб життя.
2. Організувати роботу зі школярами підготовчої і спе�

ціальної груп для досягнення оздоровчого ефекту з допомо�
гою засобів фізичної культури.

3. Державні тести проводити як змагання�триборства в
одному місці та однією суддівською бригадою.

4. Не обмежуватися вивченням досвіду тільки колег за
спеціальністю, а використовувати досвід учителів інших
предметів. Сила творчої людини не в наслідуванні, копію�
ванні, а в знаходженні власного підходу до справи.

5. Бути впевненому, що ваші методики не завдадуть шко�
ди навчанню, вихованню і здоров’ю дітей. Пам’ятати: вчи�
тельська творчість необхідна для розвитку творчих здібнос�
тей учнів. Пропонуйте дітям більше вправ на засвоєння куль�
тури рухів, їх виразності і краси, на формування постави.

6. Удосконалюючи фізичне виховання школярів, необ�
хідно прагнути до створення в школі певних традицій. Тоді
заходи перетворюються у рушійну силу для подальшого удо�
сконалення всього процесу фізичного виховання школярів.

Методист відділу національного виховання 
Міщенко О.К.

XIX. Учителям естетичного циклу
Уроки музики та образотворчого мистецтва мають за�

безпечити формування духовної культури особистості в ті�
сному зв’язку з культурою нашого народу. Вони повинні
готувати дітей до життя і творчості виховувати не тільки
знавців і шанувальників, але й активних творців музичних і
художніх традицій.

Рекомендуємо:
1. Викладачам музичного виховання:

— формувати в учнів повноцінне сприймання музики (на�
родної, класичної, сучасної);

— усі учні повинні оволодіти правильним, емоційним, вира�
зним співом;

— виховувати бажання грати на музичних інструментах,
співати, займатись музичною творчістю;

— сприяти розвитку і збагаченню культури почуттів учнів,
музичного смаку, потреби зберігати, продовжувати і
примножувати музичні традиції свого народу;

— розвивати музичні здібності завдяки різним видам 
мистецтва;

— створювати і систематизувати уявлення учнів про музи�
ку, її виразні засоби, основні елементи музичної мови.
2. Викладачам образотворчого мистецтва:

— навчання основ образотворчого мистецтва, формування
практичних навичок роботи в різних видах художньої
діяльності;

— виховання активного естетичного ставлення до творів ми�
стецтва, до дійсності, до явищ художньої літератури, до
народних художніх традицій;

— систематичний розвиток художньо�творчих здібностей,
формування навичок планування процесу реалізації, за�
думу, вміння виражати в чітких образах рішення твор�
чих завдань, художній і конструктивний задум;

— ознайомлення учнів з різними пластичними техніками,
матеріалами та інструментами;

— формування навичок застосовувати на практиці художні
знання і вміння в процесі вивчення інших предметів, по�
сильної трудової і громадської діяльності, а також свідо�
мо застосовувати знання, здобуті на уроках природо�
знавства, історії, географії, трудового навчання, відмов�
ляючись від стереотипу репродуктивних дій, удоскона�
люючи власну винахідливість і кмітливість;

— систематичний розвиток розумових здібностей учнів, об�
разного мислення, різних видів пам’яті, спостережливос�
ті, логічного мисленння, оригінальності мислення, прос�
торових уявлень, фантазії, комбінаційних здібностей;

— виховання працелюбності, акуратності, самостійності, на�
полегливості у досягненні мети, вміння працювати у ко�
лективі і самостійно.
Основою реалізації завдань є органічна єдність навчаль�

ного і виховного процесів, оптимальне сполучення різних
видів репродуктивної (навчально�пізнавальної) і продукти�
вної (творчої) діяльності. Музичне і художнє виховання має
бути не самоціллю, а засобом пізнання і відображення дійс�
ності, формування музичних смаків та естетичного ставлен�
ня до навколишнього.

Методист відділу національного виховання 
В. Сліпак

XX. Працівникам позашкільних закладів
1. Спільно із сім’єю та громадськістю позашкільні закла�

ди повинні виховувати в дитині активну творчу особистість,
яка здатна здійснити самостійний вибір у житті, спроможна
діяти незалежно від негативних обставин, вільно орієнтува�
тись у складних ситуаціях сьогодення.

2. Особливу увагу звертати на покращення життя дітей,
які перебувають у особливо складних соціальних умовах:
— продовжувати практику безкоштовного відвідування ді�

тьми малозабезпечених та багатодітних сімей, дітьми�ін�
валідами занять у гуртках, забезпечувати підручним ма�
теріалом (інструментами, реквізитом); виявляти особли�
ве піклування під час проведення виховних заходів,
створювати психологічний комфорт в осередку підліт�
ків;

— проводити благодійні концерти, вистави, дитячі ранки,
конкурси, тематичні та літературні вечори, зустрічі з ми�
тцями та цікавими людьми, спортивні заходи, залучати
підлітків до проведення щорічних фестивалів для дітей�
інвалідів «Повір у себе»;
3. Створити в школах та позашкільних закладах диску�

сійні, інтелектуальні клуби, у яких підлітків навчати уміння
дискутувати, оволодівати мистецтвом слова, розвивати
творчі здібності.

Керуватися методичними рекомендаціями про загальні
умови, принципи, методи організації гри «Дебати», уміщени�
ми в журналі «Постметодика» (№11. — 1996. — С. 58�61).

4. З метою цілеспрямованої організації позанавчального
вільного часу, надання кожній дитині можливостей макси�
мального розвитку творчої індивідуальності, оволодіння га�
зетними жанрами та залучення до співробітництва із засоба�
ми масової інформації відновити діяльність юнкорівських
дитячо�юнацьких об’єднань. Використовувати позитивний
досвід діяльності юних газетярів Палацу дитячої та юнацької
творчості м. Полтави, Центру дитячої та юнацької творчості
м. Комсомольська, Будинку школяра та школи�гімназії №5
м. Карлівки, школи�гімназії №31 м. Полтави.



5. Методичній службі позашкільних навчально�вихов�
них закладів сприяти координації роботи дитячо�юнацьких
організацій та об’єднань за інтересами, надавати належну
методичну допомогу школам району.

6. Вважати доцільним вивчення передового педагогічно�
го досвіду Центру дитячої та юнацької творчості м. Комсо�
мольська в напрямку «Гуманізація і демократизація педаго�
гічної праці — основа творчих пошуків».

7. Керівникам гуртків, секцій, об’єднань науково�техніч�
ного, соціально�громадського та естетичного напрямку пла�
нувати роботу за програмами Міністерства освіти України
(1996), Інституту змісту і методів навчання, за авторськими
програмами.
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навчально�методичний план педагогічної освіти батьків. 
— К., 1997.

4. Камін В.О. Народно�сценічний танець у дитячому хореогра�
фічному колективі. — К., 1996.

5. Тараканова А.П. Система хореографічного виховання у
школах і позашкільних закладах. — К., 1996.

6. Виховання школярів засобами театрального мистецтва.
Методичні рекомендації. — К., 1996.

7. Обласна комплексна програма «Національне виховання:
регіональний аспект». — Полтава, 1995.

8. Охріменко І.В. Націонална система виховання: регіональ�
ний аспект: Досвід, проблеми, перспективи. — Полтава,
1996.

9. Охріменко І.В., Каліберда Г.А. Дитячо�юнацькі об’єднання
Полтавщини (адреси передового педагогічного досвіду). 
— Полтава, 1997.

Методист відділу національного виховання 
Каліберда Г.А.

XXI. Викладачам допризовної підготовки
Допризовна підготовка повинна проводитися згідно з

Положенням про допризовну підготовку, затв. Указом Пре�
зидента України від 16 березня 1994 р. №95/94, Законом
«Про загальний військовий обов’язок та військову службу»,
а також програмою допризовної підготовки та рекоменда�
ціями.

Допризовна підготовка включає в себе навчання та вій�
ськово�патріотичне виховання молоді і передбачає: надання
початкових знань з військової справи, медико�санітарної
підготовки і цивільної оборони, фізичне загартування, фор�
мування психологічної готовності до військової служби, ви�
ховання почуттів патріотизму, гордості за незалежність
своєї Вітчизни, постійну готовність до її захисту.

Планування навчального процесу з допризовної підго�
товки повинно бути спрямоване на:
— раціональну організацію навчального процесу та забезпе�

чення навчально�виховних завдань;
— завчасну і ретельну підготовку кожного заняття та його

високу військову спрямованість;
— забезпечення спільної роботи викладача допризовної під�

готовки з педагогічним колективом і досягнення висо�
кого рівня міжпредметних зв’язків;

— своєчасну об’єктивну оцінку успішності кожного учня,
згідно з розділами програми допризовної підготовки.
Основні напрямки подальшої інтенсифікації навчально�

го процесу з допризовної підготовки:
— поєднувати теоретичні, практичні, комплексні і кон�

трольні заняття, для чого більш повно використовувати
наявну навчально�матеріальну базу, технічні засоби

навчання, методи програмованого навчання, поетапного
формування знань, умінь, навичок, змагальний метод;

— якісне проведення комплексних занять, які мають на меті
закріпити й удосконалити вміння і навички учнів, їх
практичні дії, розвивати кмітливість та ініціативу, під�
вищувати моральну і психологічну стійкість в умовах
посилених фізичних навантажень;

— підготовка до навчально�польових зборів, уміле їх плану�
вання, постійне вдосконалення навчально�матеріальної
бази ОСОТ, участь у їх проведенні військових та гро�
мадських організацій.
Напрямки військово�патріотичного виховання:

— формування і розвиток у юнаків загальнолюдських цін�
нісних орієнтацій, національної гідності і гордості, мо�
рально�психологічних якостей громадянина�патріота;

— вивчення героїчної історії українського народу, його ду�
ховної спадщини, культури, національних традицій, си�
мволів, звичаїв, вірувань та побуту українців, історії
Збройних Сил України;

— формування в учнівської молоді свідомого виконання по�
ложень Конституції і законів України, роз’яснення уч�
ням ідейно�теоретичних основ державної незалежності
та суверенітету;

— залучення молоді до участі в проведенні урочистих війсь�
кових ритуалів, днів відкритих дверей, спортивних зма�
гань з військово�прикладних та технічних видів, війсь�
ково�шефської роботи.

Методист відділу національного виховання 
Васильєв В.Д.

XXII. Учителям трудового навчання
На основі результатів вивчення стану трудового навчан�

ня і виховання в школах області та якості виконання за�
вдань районних і обласної олімпіад, для покращення трудо�
вої підготовки школярів у 1997�1998 н.р. рекомендуємо:

1. При організації трудового навчання для учнів 5�7 кла�
сів користуватися програмами 1996 року, а для профільної і
професійної підготовки старшокласників (8�9; 10�11 кла�
си) — програмами 1992�1996 років видання.

2. В основу трудового навчання і виховання школярів
покласти суспільно корисну продуктивну працю. Для цьо�
го:
— передбачити максимальне залучення учнів до роботи в

учнівських виробничих об’єднаннях, організувати їх ро�
боту за колективним чи орендним підрядом, на дослід�
них ділянках. Подбати про відновлення підсобних гос�
подарств;

— ознайомлювати школярів з раціональним використанням
природних ресурсів, роз’яснювати шкідливість безгос�
подарності щодо навколишнього середовища;

— поліпшити використання шкільних майстерень для виго�
товлення продукції та реалізації учнівських виробів на
шкільних і районних ярмарках;

— ширше практикувати вивчення основ ринкової економі�
ки. У дітей слід формувати бережливе ставлення до сус�
пільної власності, вчити економити електроенергію, па�
ливно�мастильні матеріали, раціонально використову�
вати робочий час;

— з урахуванням місцевих умов скласти програми для учнів
старших класів з основ підприємницької та фермерської
діяльності.
3. Давати учням уявлення про широкий світ професій. У

профорієнтаційній роботі передбачити ознайомлення шко�
лярів із сільськогосподарськими та промисловими підпри�
ємствами, особливо з тими, де працюють їхні батьки. Під
час екскурсій демонструвати обладнання, техніку, техноло�
гії, знайомити з людьми, які створюють матеріальні блага.

4. Поліпшити якість викладання основ художніх проми�
слів Полтавщини. Дати можливість дітям ознайомлюватись
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4. Українська народна вишивка. Програма середньої загаль�
ноосвітньої школи. 9�11 класи. — К., 1994.

5. Експериментальна програма з трудового навчання «Основи
господарської діяльності». — К., 1995.

6. Програми з трудового навчання за профілем народних ху�
дожніх промислів. — К.: РУМК, 1992.

Методист відділу національного виховання 
Чирка Г.Е.

XXIII. Викладачам курсу «Основи інформатики 
та обчислювальної техніки»

Головна мета — сформувати знання, вміння і навички,
необхідні для раціонального використання засобів сучасних
інформаційних технологій у численних діях, пов’язаних із
обробкою інформації; ознайомлення учнів із роллю нових
інформаційних технологій, започаткування основ інформа�
ційної культури учнів.

Вивчення курсу рекомендуємо проводити за такими ва�
ріантами:

МАШИННИЙ ВАРІАНТ

Для шкіл, що мають кабінети обчислювальної техніки,
обладнані персональними комп’ютерами, всі уроки інфор�

із традиціями народного декоративно�прикладного мистец�
тва: вишивкою, ткацтвом, килимарством, різьбленням і пле�
тінням, керамікою, що з давніх�давен увійшли в життя на�
шого народу.

5. При плануванні та проведенні уроків трудового
навчання використовувати передовий педагогічний досвід
кращих учителів, учителів�новаторів та нові педагогічні
технології для активізації самостійної діяльності учнів, зо�
крема педтехнології І.П. Волкова та А.С. Макаренка.

Мета трудового навчання — збагатити знання дітей,
сформувати погляд на працю як на головне джерело життя
людини.

Література
1. Програми для загальноосвітніх навчально�виховних закла�

дів. Трудове навчання. 5�7 класи. — К.: Перун, 1996.
2. Програми середньої загальноосвітньої школи. Трудове

навчання. Основи підприємницької діяльності. 8�11 класи.
Основи фермерської діяльності. 8�9 класи, 10�11 класи. —
К.: Освіта, 1993.

3. Програми трудового навчання. 8�11 класи. Плодівництво.
Овочівництво. — К.: Освіта, 1993.
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матики необхідно проводити у комп’ютерному кабінеті з по�
ділом на підгрупи (якщо в класі 27 і більше учнів).

Згідно з програмою, навчальні години з курсу розподі�
ляються таким чином: у 10 класі — 1 год. на тиждень у пер�
шому півріччі і 2 год. на тиждень у другому півріччі (усього
51 год.); в 11 класі — 2 год. на тиждень у першому півріччі і
1 год. на тиждень у другому півріччі (усього 51 год.).

Курс може вивчатись у 8�9 класах.
При наявності IBM – сумісних комп’ютерів — бажано

вивчати курс за педагогічною технологією колективу авто�
рів: Жалдака М.І., Морзе Н.В., Науменка Г.Г.

Під час проведення занять у кабінетах обчислювальної
техніки першочергову увагу необхідно приділяти питанням
техніки безпеки, охороні праці та виконанню санітарно�гігі�
єнічних вимог.

Література
1. Інформаційний зб. М�ва народної освіти УРСР. — 1990. —

№15.
2. Інформаційний зб. М�ва народної освіти УРСР — 1990. —

№19.
3. Програма для середніх закладів освіти «Основи інформати�

ки та обчислювальної техніки». — К.: Перун, 1996. — 24 с.
4. Лист Міністерства освіти України від 30.04.96 р. №1/10�

133.
5. Программное обеспечение персональных ЭВМ. Брябрин

В.М. 
— М.: Наука. Гл.ред.физ. — мат.лит., 1988. — 272 с.

6. Изучение языков программирования в школе: Пособие для
учителя / Н.И.Шкиль, М.И.Жалдак, Н.В.Морзе,
Ю.С.Рамский. 
— К.: Рад.шк., 1988. — 272 с.

7. Основы компьютерной грамотности. / Е.И.Машбиц и др. /
Под ред. А.А.Стогния и др. — К.: Перун, 1996. — 24 с.

8. Програма для середніх закладів освіти «Основи інформати�
ки та обчислювальної техніки». — К.: Перун, 1996. — 24 с.

9. Преподавание информатики в компьютерном классе. Ур�
нов В.А., Климов Д.Ю.: Из опыта работы. — М.: Просвеще�
ние, 1990. — 206 с.

10. IBM РС для пользователя. Фигурнов В.Э. — 2�е изд., пере�
раб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 288 с. 

11. Самоучитель работы на копьютере. Левин А.П. (3�е изда�
ние, исправленное и дополненное). — М.: Международное
агентство А.D.&.T., 1997. — 480 c.

При наявності комп’ютерів інших типів можна викорис�
тати педагогічні технології авторів Кушніренка А.Г. та Кай�
мина В.А.

БЕЗМАШИННИЙ ВАРІАНТ

Для шкіл, що не забезпечені обчислювальною технікою,
розподіл навчальних годин такий: у 10 класі — 1 год. на ти�
ждень (усього 34 год.), в 11 класі — 1 год. на тиждень (усьо�
го 34 год.).

У цьому випадку використовується педагогічна техно�
логія Єршова А.П. та інших.

Літуратура
1. Програми з основ інформатики та обчислювальної техніки

для середніх навчальних закладів / Відп. за вип. Я.І.Вовк.
— К.: Освіта, 1994.

2. Основы информатики и вычислительной техники:
Проб.учеб. пособие для сред. учеб. заведений: В 2�х ч. —
Ч.1 /А.П.Ершов, В.М.Монахов, С.А.Бешенков и др.; Под
ред. А.П.Ершова, В.М.Монахова. �К.: Рад.школа, 1987. — 96
с.

3. Основы информатики и вычислительной техники:
Проб.учеб. пособие для сред. учеб. заведений: В 2�х ч. —
Ч.2 /А.П.Ершов, В.М.Монахов, С.А.Бешенков и др.; Под
ред. А.П.Ершова, В.М.Монахова. — К.: Рад.школа, 1986. —
144 с.

4. Изучение основ информатики и вычислительной техники:
Метод.пособие для учителей и преподавателей серд.учеб.
заведений: В 2�х ч. — Ч.1 /А.П.Ершов, В.М.Монахов,
А.А.Кузнецов и др.; Под ред. А.П.Ершова, В.М.Монахова. —
К.: Рад.школа, 1987.
— 191 с.

5. Изучение основ информатики и вычислительной техники:
Метод.пособие для учителей и преподавателей серд.учеб.
заведений: В 2�х ч. — Ч.2 /А.П.Ершов, В.М.Монахов,
А.А.Кузнецов и др.; Под ред. А.П.Ершова, В.М.Монахова. �
К.: Рад.школа, 1987. — 207 с.

Методисти кабінету нових інформаційних технологій 
Дмитренко І.І., Кравченко Г.М.

КАБІНЕТ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Âåëüìèøàíîâíà  Â³ðî  Ðîìàí³âíî!
Ïðåêðàñíî¿, îñÿÿíî¿ òåïëèì ïðîì³ííÿì

ñîíöÿ ïîðè ðîêó ç³éøëà çîðÿ Âàøîãî æèò-
òÿ, à íèí³ ðîêàìè íàïîëåãëèâî¿ ïðàö³, íåâòî-
ìíèõ ïîøóê³â, ä³ÿíü âèçîðþº é Âàì ñëàâíå
60-ë³òòÿ.

Öþ çíàìåííó äàòó â³äçíà÷àþòü Âàø³
÷èñëåíí³ ó÷í³, äðóç³ ³ øàíóâàëüíèêè.

Ðàä³ºìî é ìè, ùî ìàºìî ùàñëèâó íàãîäó
ùå ðàç çàçèðíóòè â ìàã³÷íèé äèâîñâ³ò Âè-
äàòíî¿ Ëþäèíè — íàøîãî ñó÷àñíèêà, òàëà-
íîâèòîãî íàóêîâöÿ, äîêòîðà ïåäàãîã³÷íèõ íà-
óê, ïðîôåñîðà, ÷ëåíà-êîðåñïîíäåíòà ÀÏÍ
Óêðà¿íè — ³ äî áàãàòüîõ ³íøèõ ïðèâ³òàíü ³
ïîáàæàíü äîëó÷èòè é íàø³, íàéùèð³ø³,
íàéòåïë³ø³, — â³ä óñ³õ îñâ³òÿí îáëàñò³, ÿê³
øàíîáëèâî çàõîïëþþòüñÿ Âàìè ³ Âàøèì
íàóêîâèìè òà ïåäàãîã³÷íèìè äîñÿãíåííÿìè.

Íåëåãêèìè äîðîãàìè ï³øëè Âè, Â³ðî Ðî-
ìàí³âíî, ïî æèòòþ ç Ïîë³ñüêîãî îò÷îãî
êðàþ. Ñüîãîäí³ æ Âè — ó çåí³ò³ ñâîº¿ Äîë³,
Âèçíàííÿ, Óñï³õó, Âøàíóâàííÿ, Ñëàâè.
Âè — ùåäðà âîëîäàðêà òàëàíîâèòèõ íàóêî-

âèõ ïðàöü, êíèã, ñòàòåé, ê³ëüê³ñòü ÿêèõ ñÿãàº ïîíàä 100.
Âàñ çíàþòü, ö³íóþòü ³ ïîâàæàþòü â Óêðà¿í³. Ñòâîðåíå Âàìè «Äîâê³ëëÿ» ñòàº îñíî-

âîþ ñòðàòåã³¿ ³ òàêòèêè âèæèâàííÿ ëþäñòâà, îõîïëþº 100 øê³ë, 13 îáëàñòåé Óêðà¿íè.
Âàø³ îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ äîçâîëèëè ñòâîðèòè ëàáîðàòîð³þ ²íñòèòóòó ïåäàãîã³-

êè ÀÏÍ Óêðà¿íè «²íòåãðàö³ÿ çì³ñòó øê³ëüíî¿ îñâ³òè», ÿêà, ôóíêö³îíóþ÷è ïðè îáëàñíî-
ìó ²íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ñòàëà öåíòðîì ðîçâèòêó
ïåðåäîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ äóìêè, îá’ºäíóº íàéêðàùèõ íàóêîâö³â ³ â÷èòåë³â Ïîëòàâùèíè.

Âàøå ñëîâî º àâòîðèòåòíèì ³ âàãîìèì, áî âèâàæåíî ñòâåðäæóº ïðàâîòó ë³äåð³â ³ ïðî-
âèäö³â, ïðîòèä³º êîíñåðâàòèçìó.

² ñàìå òàê³ ëþäè ïîäàþòü äîáðèé ïðèêëàä íåïîêàçíî¿, íåçðàäëèâî¿ Ëþáîâ³ äî ñâîº¿ 
Áàòüê³âùèíè, âîíè ïåðøèìè ñòàþòü íà çàõèñò ¿¿ ñâîáîäè, íåçàëåæíîñò³ é ðîçêâ³òó.

Ç Äíåì íàðîäæåííÿ Âàñ, âåëüìèøàíîâíà ³ äîðîãà Â³ðî Ðîìàí³âíî!
Ç êðàñíèì þâ³ëåºì!
Çäîðîâ’ÿ Âàì, ùàñòÿ, ïàì’ÿòíèõ ïë³äíèõ ðîê³â, íîâèõ äîáðî÷èííèõ ä³ÿíü!

Â³ä ³ìåí³ îñâ³òÿí îáëàñò³
ННааччааллььнниикк  ууппррааввлліінннняя  ооссввііттии  

ППооллттааввссььккооїї  ооббллаассннооїї  ддеерржжааддммііннііссттррааццііїї  ІІ..ВВ..  ООххррііммееннккоо
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Постметодика, №2(16), 1997

Педагогічна громадськість Полтавщини та України відзна�
чає 60�річчя від дня народження Віри Романівни Ільченко —
завідуючої лабораторії Інституту педагогіки АПН України, чле�
на�кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук,
професора, голови недержавної асоціації «Довкілля», члена ре�
дакційної колегії науково�педагогічного журналу «Постметоди�
ка».

Народилась у м. Чорнобилі 18 липня 1937 року в сім’ї робіт�
ників. Там закінчила школу в 1954 р. (зі срібною медаллю). У
1954�1959 рр. навчалась у Київському педагогічному інституті
на фізико�математичному факультеті (спеціальність — фізика й
основи виробництва). Була ленінським стипендіатом, закінчила
інститут з відзнакою. Одержала призначення в с. Барахти Васи�
льківського р�ну Київської області, де 2 роки у школі викладала
фізику, математику.

З 1961 р. працює у м. Чорнобилі інспектором райвно, вчите�
лем фізики у школі�інтернаті, у СШ №1 до 1978 р. У 1964 р.
розпочала науково�педагогічні дослідження: як учні об’єднують
знання, одержані на уроках різних предметів природничого цик�
лу; як одержані знання впливають на розвиток їх мислення.

Коли Віру Романівну запитують, як їй вдалося вийти на таку
тему — роль знання про фундаментальні закономірності приро�
ди у формуванні глобальності теоретичного мислення учнів, вона
відбувається жартом: «Я прочитала в книзі Д. Граніна «Іду на
грозу» фразу: «Освіта — це те, що залишається, коли все
вивчене забуто». І з тих пір не змогла спокійно жити, будучи
змушена за діючими програмами заставляти дітей день у день
вивчати сотні формул і означень, не пояснюючи, для чого вони їм
потрібні...»

У 1976 р. В.Р. Ільченко захищає кандидатську дисертацію
«Формування в учнів уявлення про загальність основних законів
неживої природи (у процесі вивчення фізики і хімії)». Науковим
керівником у Віри Романівни була старший науковий співробіт�
ник НДІП України, кандидат педагогічних наук Г.В. Самсоно�
ва, з якою її пов’язувало не тільки творче співробітництво, а й
щира дружба.

У 1978 р. В.Р. Ільченко запрошують на посаду викладача
методики фізики до Мозирського педагогічного інституту, де во�
на і працювала до Чорнобильських подій. Працюючи у Білору�
сії, Віра Романівна не поривала стосунків з Україною, з видав�
ництвом «Освіта»: вона — співавтор збірника «Міжпредметні
зв’язки фізики» (1979), навчального посібника «Взаємозв’язки
під час вивчення природничих наук у школі» (1981).

З 1987 р. Віра Романівна — доцент, її переводять у Пол�
тавський педагогічний інститут. У 1990 р. захищає в Київському
педагогічному інституті докторську дисертацію «Формування в
учнів середньої школи природничо�наукового світорозуміння в
процесі навчання», яку започаткувала, працюючи в школі. І кан�
дидатська, і докторська дисертації написані нею в святкові та ви�
хідні дні, а обдумувалися біля шкільної дошки, на перервах між
лекціями, бо Віра Романівна не була ні в аспірантурі, ні в докто�
рантурі, ні у творчій відпустці. Працюючи у вищому
навчальному закладі, Віра Романівна викладала фізику в школі
— вона вважає, що без активного зв’язку зі школою неможливо
вчити майбутніх учителів.

Усі її праці (а їх більше 100) спрямовані передусім на учнів і
через них — на вчителя. Це — «Перекрестки физики, химии и
биологии» (М.: Просвещение, 1986), що була визнана кращою
науково�популярною книгою року; навчально�наочний посібник

для учнів 7�11 класів «Взаимосвязи при изучении общих законов
природы» (М.: Просвещение, 1989). Розроблені протягом ба�
гатолітніх досліджень теоретичні основи цілісного викладання
предметів природничо�наукового циклу висвітлені у її книзі для
вчителя «Формирование естественно�научного миропонимания
школьников» (М.: Просвещение, 1993).

Ще задовго до того, як назріла необхідність розробки теорії і

практики впровадження у школу галузі «Природознавство»,

ідеї, розроблювані В.Р. Ільченко, готували для цього грунт.

У 1990 р. під керівництвом Віри Романівни разом із колек�

тивом авторської національної СШ №37 м. Полтави розпоча�

лась робота по створенню інтегрованого курсу «Довкілля». 1994

рік був особливо плідним для Віри Романівни — 8 шкіл уже

навчали дітей курсу «Довкілля», її обрано членом�кореспонден�

том АПН України, на базі Полтавського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних працівників за її ініціативою

відкрито лабораторію Інституту педагогіки АПН України «Інте�

грація змісту шкільної освіти», проведена Всеукраїнська науко�

во�практична конференція «Інтеграція елементів змісту освіти».

Так почалася робота над концепцією інтеграції змісту природни�

чо�наукової освіти, написання програм, системи підручників

природничого циклу для 1�11 класів.

У лабораторії, яку очолює В.Р. Ільченко, 11 науковців та

вчителів�практиків розробляють педагогічні основи впроваджен�

ня інтеграції змісту природничо�наукової освіти у практику шко�

ли, організації навчально�пізнавальної діяльності, формування

фундаментальних природничо�наукових понять, досліджують

розвиток інтересів учнів в умовах інтегрованого навчання, фор�

мування знань з предмета під час вивчення інтегрованих курсів

тощо.

Лабораторією написані і випущені підручники «Довкілля�1»,

«Довкілля�5», «Довкілля�6», посібник для вчителя «Уроки дов�

кілля в 5 класі». «Довкілля» — інтегрований курс, що включає

елементи знань з фізики, хімії, біології, фізичної географії, астро�

номії, краєзнавства, народознавства, валеології, об’єднані на ос�

нові фундаментальних закономірностей природи та обрядового

кола українського народу. Вивчається курс у 

1�6 класах за програмами, розробленими лабораторією і видани�

ми Міністерством освіти (Програми для середньої загальноосві�

тньої школи: Природознавство. Довкілля. Фізика. Хімія. Біоло�

гія. Еволюція природничо�наукової картини світу). Підручники

«Довкілля�5» та «Довкілля�6» визнано кращими серед поданих

на конкурс, організований Міністерством освіти України та

Міжнародним фондом «Відродження» у рамках програми

«Трансформація гуманітарної освіти в Україні», вийшли проб�

ним тиражем. Сьогодні географія викладання «Довкілля» охоп�

лює понад 100 шкіл у 13 областях України.

Віра Романівна Ільченко щедро ділиться своїми глибокими

знаннями з колегами, учителями, учнями. Під її керівництвом

підготовлено до захисту ряд кандидатських дисертацій, вона

член спеціалізованої ради по захисту дисертацій із спеціальності

теорія та історія педагогіки при Луганському педагогічному уні�

верситеті, член ученої ради Полтавського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних працівників.

ВІРА РОМАНІВНА ІЛЬЧЕНКО
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