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11 грудня 1997 року в Полтаві відбулася презентація
Міжнародного інституту менеджменту (МІМ�Київ),
заснованого у 1989 році як спільне українсько�
швейцарське підприємство Інституту економіки
Національної академії наук України та Міжнародного
інституту менеджменту МІМ�Женева (Швейцарія).
Презентацію провів Генеральний директор МІМ�
Київ, дійсний член Української академії наук
національного прогресу Б.П. Будзан. Він блискуче
доповів про роботу МІМ з підготовки менеджерів
нового гатунку — лідерів процесу економічних
перетворень в Україні, що є головною метою
діяльності інституту (у відповідності з діючим на
Україні законодавством
про освіту, інститут
акредитований і має
ліцензію на право
проведення освітньої
діяльності, МІМ�Київ
занесено до державного
реєстру вищих закладів
освіти).

Основні напрямки
діяльності цього
закладу — підготовка
кваліфікованих
фахівців: за програмою
МДА (магістр ділового адміністрування) — денна й
вечірня форми навчання; за програмами для
керівників і спеціалістів — короткотермінові
програми від 3�х днів до кількох тижнів; надання
консультативних послуг на основі науково�
дослідницької праці викладачів та науковців
інституту, навчання в аспірантурі.

МІМ має висококваліфікований штат, до складу
якого входять 26 викладачів, що працюють на
постійній основі. Серед них — професори та доценти з
великим практичним досвідом як викладацької, так і
науково�дослідної та консультативної діяльності. До
навчального процесу також залучаються кращі
українські й іноземні фахівці (професори із США,
Канади, Швейцарії, Німеччини, Франції, Бельгії,
Англії та інших країн світу).

Програми МІМу виконуються у міжнародному
партнерстві з провідними бізнес�школами й
університетами світу. Серед партнерів МІМ�Київ —
Міжнародний інститут розвитку менеджменту (IMD�
Лозанна), Гарвардська і Лондонська Школи Бізнесу,
Університет Карнегі Мелон.

Викладачі та адміністрація інституту постійно
вдосконалюють свою професійну майстерність
шляхом стажування в університетах і школах бізнесу
Європи та США через співпрацю із західними
викладачами й участь у міжнародних семінарах.

МІМ�Київ є членом Європейської Фундації Розвитку
Менеджменту (EFMD), Американської торгової
палати.

Завдяки партнерським зв’язкам із різними
українськими й іноземними підприємствами та
представництвами іноземних фірм в Україні, МІМ�
Київ активно сприяє працевлаштуванню

випускників.

Слухачі МІМ�Київ
отримують інформацію 
з усього світу,
використовуючи у
навчальному процесі
систему INTERNET.

Створивши за сім років
солідний фундамент
для розвитку
менеджерської освіти в
Україні, випустивши
біля 350 магістрів для
бізнесу, інститут

ставить сьогодні нову, досить амбіційну, за словами
його Генерального директора, мету — вирости у
перспективі в бізнесову школу світового рівня. «При
цьому, — говорить 
Б.П. Будзан, — ми не бачимо себе надто великими за
обсягом, бо впевнені, що головне — не розмір школи,
а висока якість програм та досягнення наших
випускників».

На презентації були присутні заступник голови
Полтавської обласної держадміністрації П.Г. Шемет,
представники банківських структур, бізнесу і
промисловості міста, освітяни. Було піднято важливі
питання розвитку економічної освіти. 

Б.П. Будзан відповів на численні запитання
присутніх, дав інтерв’ю для преси та телебачення. 

Б.П. Будзан ознайомився з програмою виховання
ділової людини в авторській національній школі №37 
м. Полтави.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МІМ�КИЇВ У ПОЛТАВІ

Âèêëàäà÷³ Ì²Ì-Êè¿â
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Богдан Павлович
БУДЗАН

був обраний на посаду
генерального директора
Міжнародного інституту
менеджменту членами
Надзірної Ради МІМ�
Київ у 1996 році і
приступив до виконання
своїх обов’язків 2 січня
1997 року.

Освіта: 
Київський
політехнічний, інженер;

Вища економічна школа
господарського
управління, економіст�
управлінець.

Ступені, звання:
кандидат технічних наук;
академік Української
академії наук
національного прогресу.

Сертифікати:
Лондонської школи
бізнесу
(Великобританія);
Школи бізнесу
Гарвардського
університету (США).

Діяльність: 
Інститут
електрозварювання
ім. Є.О. Патона,
зав. відділом; 
Кабінет Міністрів
України, зав. відділом;

Міжнародний фонд
«Відродження»,
генеральний директор.

Н ашому суспільству бракує сього�
дні системного методологічного

підходу до проблеми прогресу Украї�
ни у відповідному історичному конте�
ксті, діалектичного погляду на здобуті
та успадковані власні знання і досвід,
на їх критичне, а не механічне засто�
сування, відкидання або нехтування. 

На жаль, до цього часу в суспільс�
тві існують сили, що намагаються в
нових історичних умовах нав’язати
суспільній думці, новій генерації лю�
дей стару ідеологію поєднання гори�
зонтального і вертикального планово�
го регулювання народного господарс�
тва з переважанням у ньому засад ад�
міністративно�командного впливу на
сферу економіки. Ці парадигми є ре�
зультатом їхнього попереднього про�
фесіонального досвіду і, не в останню
чергу, результатом їхньої освіти ми�
нулих часів: для економістів — еко�
номічної, для юристів — юридичної,
для політиків — політичної та для
всіх — філософської.

З іншого боку, на думку багатьох
українських учених, некритичне,
«сліпе», а іноді навіть і кон’юнктурне
запозичення й перенесення на наш на�
ціональний ґрунт іноземного досвіду
реформування чи трансформування
економічних, соціальних і правових
відносин, яке зараз широко застосо�
вується в Україні, стає одним із дже�
рел значних труднощів нинішнього
перехідного періоду та поглиблює
кризові явища в суспільстві.

З такої оцінки ситуації органічно
випливає тісний зв’язок освіти взагалі
та економічної освіти зокрема з пи�
таннями економічного розвитку Укра�
їни, тому що економічна освіта стає
одним із найважливіших чинників
цього розвитку.

Коли ми говоримо про взаємо�
зв’язки таких понять, як освіта (пере�
дусім економічна освіта) та економі�
чний розвиток (зокрема, і як компо�

нент національної безпеки), нам треба
вивірити свій курс, визначити, чого
ми хочемо досягти. Успіх залежатиме
від того, наскільки точно і вчасно ми
це зробимо. Як швидко зрозуміємо,
що наше суспільство конче потребує
економічних змін. Щоб не вийшло
так, як iз одним капітаном у відомій
історії про парадигму змін: 

«Тривають військово�морські ма�
неври. У нічній темряві капітан вели�
кого військового корабля помітив сві�
тло, що мерехтіло прямо по курсу.

Капітан наказав сигнальникові пе�
редати команду «Звертай з дороги!»

У відповідь прийняв сигнал: «Ти
звертай з дороги!»

Капітан був здивований нахабніс�
тю малого суденця і повторив коман�
ду «Звертай з дороги!»

У відповідь знову отримали: «Ти
звертай з дороги!»

Капітан зовсім розлютився і нака�
зав передати: «Я флагман ескадри,
звертай з дороги!»

У відповідь прийшов сигнал: «А я
— маяк!»…

Мить, коли капітан з’ясував, наре�
шті, ситуацію, найкраще ілюструє так
зване явище «paradigm shift» (паради�
гми змін), або кардинальної зміни
курсу, навiть самого мислення.

А чи здатні до кінця усвідомити
необхідність змін сьогоднішні капіта�
ни нашого народного господарства?
Чи вистачає їм економічної та політо�
логічної освіти, яку вони отримали?
Хто були їхні вчителі і чого вони те�
пер, у свою чергу, навчають інших?
Маємо на увазі не адміралів, а саме
капітанів (керівників), яких на різних
рівнях управління, зокрема економі�
кою, налічується тисячі і  
тисячі.

Що являють собою зараз головні
трудові ресурси в нашій державі,

ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА Й ЕКОНОМІЧНИЙ
РОЗВИТОК: ОРГАНІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК*

Б.П. Будзан

* Îñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñòàòò³ áóëè ñòèñëî âèãîëîøåí³ àâòîðîì íà çàñ³äàíí³
Êðóãëîãî ñòîëó, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ ²íñòèòóòîì òðàíñôîðìàö³¿ ñóñï³ëüñòâà òà
Ì³æíàðîäíèì ôîíäîì «Â³äðîäæåííÿ» 2 ëèïíÿ 1997 ðîêó â ì. Êèºâ³.
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ні між з собою, так і у своїй власній внутрішній
структурі.

Розглянемо кожний умовний кут через призму
«{status quo}» і «{quo vadis}».

ППееррееддууссiiмм  ——  ««ХХттоо  ннааввччааєє»»?? Це викладачі,
котрi здебільшого пройшли професійну підготовку у
старій системі. І якщо для фахівців із природничих
наук зміни в суспільстві не створили гострої потре�
би суттєво міняти предметне викладання (хіба що
за рахунок упровадження більш сучасних техноло�
гій), то для гуманітаріїв, а особливо у сфері еконо�
міки, без кардинальних змін просто не обійтися. І
тут треба констатувати, що на сьогодні ми не маємо
ні в кількісному, ні в якісному вимірі достатньої
«маси» викладачів, які були б здатні викладати аде�
кватно до вимог часу. Більше того, тут просто ката�
строфічна нестача фахівців з основних дисциплін
для ринкової економіки, таких, наприклад, як фі�
нанси, менеджмент, банківська справа, маркетинг,
екаунтинг (західна назва нашого «Бухгалтерського
облiку» з ширшим визначенням) тощо.

Нам ніколи не вдасться зрушити з місця, якщо
ми серйозно не поставимося до цього важливого,
може, навіть найважливішого компонента системи
освіти.

Що ж маємо робити? Потрібні рішучі кроки,
довгострокові інвестиції та відповідна мотивація
якісного та кількісного оновлення викладацького
складу, виходячи із потреб часу, як безпосередньо з
боку тих, хто керує всіма напрямками освіти в дер�
жаві, так і з боку всієї держави.

Основні дії та кроки бачаться такі:

• оновлення навчальних програм, курсів та методик
тими викладачами, які на це здатні (не завжди
грає роль вік);

• створення конкурентних умов, за яких на виклада�
цьку роботу природним шляхом прийде нова гене�
рація, зокрема через аспірантуру, докторантуру, і
чим швидше, тим краще;

• залучення через мотиваційні механізми до роботи
в системі економічної освіти науковців у галузі
економіки, менеджменту, приватного права, мар�
кетингу, екаунтингу.

• помірне залучення іноземних викладачів до на�
вчального процесу і використання їхньої роботи як
моделі для засвоєння й адаптації курсів нашими
викладачами;

• залучення до викладання окремих курсів діючих
успішно економістів, політиків, банкірів тощо.

Реалізація цих напрямків має доповнюватися
стажуванням і навчанням нашого викладацького
корпусу у кращих школах розвинених країн.

Наступний кут нашого трикутника — ««ЯЯкк  іі  ччоо��
ггоо  ннааввччааттии»»..

тобто й об’єкти економічної освіти в широкому ро�
зумінні?

За даними академіка НАН України Валерія
Гейця — директора новоствореного Iнституту еко�
номічного прогнозування, люди у віці від 30 до 50
років становлять сьогодні дві третини всіх працюю�
чих. Ці люди й є базою розвитку економіки тепер і
на найближчі 10�15 років. Власне, вони є реальними
продуктивними генераторами національного багатс�
тва. Водночас ці люди у своїй більшості не були та
й зараз теж не зовсім готові до сприйняття економі�
чних перетворень у суспільстві. Держава, давши
поштовх реформам, певною мірою не подбала про
цих людей з точки зору трансформації їхніх знань,
розуміння й уміння ііммппллееммееннттууввааттии  ((ііммппллааннттуу��
ввааттии??)) це в нові умови.

Наприклад, на стадії ринкових перетворень у
1990 році Польща зi своїх 18 млн. працездатного
населення мала майже 12 млн. людей, котрi так чи
інакше вже уявляли ринкову економіку і мали та�
кий�сякий досвід «плавання» в ній.

В Україні на той же час із 28 млн. працюючих
тільки півмільйона людей були більш�менш обізнані
iз західними економічними моделями. У 1996 році
ця цифра в Україні виросла, і тепер майже 20�30%
людей (5�7 млн. чоловік) уже не пов’язують свою
продуктивну діяльність зi старими економічними
моделями.

Але, як показує той же польський досвід, крити�
чною масою для досягнення кардинальних зрушень
є 60�70% працюючих, які б знали, що це таке ри�
нок, хотіли б і вміли б у ньому працювати, тобто для
України це становить 14�15 млн. чоловік. Створен�
ня зазначеної критичної маси і є найпершим завдан�
ням економічної освіти та просвіти.

Щоб краще усвідомити ситуацію з економічною
освітою, можна розглянути такий умовний трикут�
ник:

Усі ці три компоненти знаходяться в динамiцi,
котрою треба свідомо управляти як у співвідношен�

Êîãî íàâ÷àþòü

ßê ³ ÷îãî
íàâ÷àþòü

Õòî íàâ÷àº



ЛЮДИНА В РУСІ: Я знаю, про що говорю

5

українських або західних компаній, що діють 
в Україні.

Усе це тісно пов’язане з необхідністю вдоскона�
лення самого навчального процесу на основі його ін�
дивідуалізації, комп’ютеризації, впровадження ін�
формаційних технологій та сучасних засобів контро�
лю якості знань.

І, насамкінець, третій кут — ««ККооггоо  ннааввччааттии»»,,
ттооббттоо  ссллууххааччіі..

Треба пам’ятати, що навіть між студентами пер�
шого та четвертого курсів є велика відстань у світо�
сприйнятті. Сьогодні слухачі більш вимогливі до
викладачів, озброєні сучасними засобами інформа�
ції та комунікації, багато із них приходять на
навчання зі сформованою життєвою позицією, а
особливо, коли йдеться про перенавчання чи підви�
щення кваліфікації. 

Має йти робота в напрямку посилення мотивації
до більш самостійного думання слухачів. Образно
кажучи, треба розглядати їх не як посудину, в яку
вливають знання, а як двигун, у який подають па�
ливо, а він виробляє свою власну енергію. І мудрий
учитель, як про це каже індійський філософ Кагіль
Гібран, не повинен уводити учнів у свій храм муд�
рості, а підвести їх до храму їхнього власного розу�
му.

Цілком доцільним є введення в навчальний про�
цес курсу самомотивації та самоменеджменту сту�
дента чи слухача. Щоб він міг відповісти на питан�
ня «на кого» вчитись та як учитись і розглядав
своє навчання як інвестицію у своє майбутнє.

Важливо зазначити, що всі вершини нашого уяв�
ного трикутника треба розвивати динамічно, а став�
лення до змін має бути як до перманентного проце�
су, котрому не повинно бути зупинки.

Реальний стан економіки, кризові явища ніби не
дають можливості підтримувати процеси реформу�
вання освіти в цілому й економічної освіти зокрема.
Але це нагадує замкнуте коло: слабка освіта, бо
слабка економіка; слабка економіка, бо слабка осві�
та. Це коло треба розірвати, як це зробили японці
після другої світової війни. В цій державі кожна
економічна програма уряду розглядала освіту як ба�
зовий елемент економічного планування. Інвесту�
вання в освіту й дотепер є провідною концепцією в
Японії, визначальною для напрямків економічної
політики.

Розцінюючи освіту взагалі й економічну освіту
зокрема як один iз найвагоміших чинників економі�
чного та й соціального розвитку держави, необхідно
забезпечити, щоб прогрес у цій галузі став справою
загальною, а не тільки самих освітян. І чим швидше
суспільство, держава та наші лідери усвідомлять цю
істину, тим швидше і менш болісно ми зможемо ро�
зірвати згадане вище замкнене коло.

Оцінка сьогоднішнього стану забезпечення
навчального процесу показує, що у сфері економіч�
ного навчання Україна не має відповідних підручни�
ків, посібників та навчальних методик, якими кори�
стується весь розвинутий світ. Старі підручники з
політекономії або матеріали з’їздів партії, зрозумі�
ло, не підходять. Підручники, якими користуються
економічні чи бізнесові школи світу, написані недо�
ступними нашому широкому загалу мовами. Нових
сучасних підручників, написаних на українському
матеріалі, з’явилося останнім часом лічені одиниці.
Правда, трохи виручають російськомовні переклади
класичних робіт Котлера, Корнаї, Самуельсона та
інших відомих авторів.

Другий аспект — методи та стиль викладання
переважно залишилися без суттєвих змін: начитка
матеріалу, курсові чи лабораторні роботи, заліки й
екзамени. І слухачі діють за принципом: склав і за�
був. А краще було б за китайською приказкою:
«Почув — забув. Побачив — запам’ятав. Зробив
— зрозумів». Цілком очевидною є необхідність
змін ситуації з наголосом на нових підходах до тра�
диційних для нас економічних дисциплін, зокрема,
таких, як політекономія, галузеві економіки тощо, і
на впровадженні в навчальні програми нових для
нас курсів, про котрі згадувалося вище, з викорис�
танням сучасних засобів навчання.

Куди і як розвивати цю вершину трикутника? 

ППоо��ппеерршшее, треба створювати оновлені, зорієнто�
вані на сьогоднішні та завтрашні реалії теоретичні
курси й практичні програми.

ППоо��ддррууггее,, перекладати й адаптувати класичні
роботи, підручники з основ ринкової економіки та
забезпечувати їх масове впровадження у навчаль�
ний процес економічної освіти.

ППоо��ттррееттєє,, підтримувати розвиток фундамен�
тальних і прикладних досліджень у галузях ринко�
вої економіки, приватного права та підприємництва
українськими вченими й використання цих розробок
у навчальному процесі.

ППоо��ччееттввееррттее,,  впроваджувати в навчальний
процес нові методи навчання з використанням ін�
терактивного спілкування слухачів, засобів мульти�
медіа, інтернету та дистанційного навчання.

ППоо��пп’’яяттее,,  створення спецкурсів і навчальних
модулів, зорієнтованих на поглиблену спеціалізацію
слухачів за їхнім вибором.

ППоо��шшооссттее,,  виконання слухачами (особливо біз�
несових шкіл) реальних консультативних чи аналі�
тичних проектів.

ІІ  ннаарреешшттіі,,  ссььооммее — це розробка «кейсів» на
українському матеріалі із використанням досвіду



На основi викладених положень можна зробити
такі висновки: 

1. Держава має розглядати освіту, і економічну зо�
крема, як об’єкт для довгострокових високоефек�
тивних інвестицій. Ця теза повинна стати базо�
вою і в законодавчому, і у виконавчому процесах
в Україні й утвердитися як офіційно визнаний
стрижневий елемент економічної політики.

2. Поліпшення і вдосконалення економічного
навчання повинно відбуватися збалансовано за
компонентами: викладач�слухач�програма
(зміст навчання) і має усвідомлюватись як
один із головних та рішучих чинників підвищення
якості управління економікою й державою в ціло�
му.

3. Сучасна економічна освіта і просвіта повинні
пронизувати всі прошарки суспільства, формую�
чи новий посттоталітарний контекст і менталітет
як запоруку побудови соціально орієнтованої

ринкової економіки та створюючи для цього не�
обхідну критичну масу.

4. Використання західних моделей економічної
освіти має виходити з компетентного сприйняття
того, що зараз іде інтернаціоналізація економіч�
ного простору, в якому українська економіка му�
сить бути повноправним учасником міжнародних
економічних відносин. Водночас треба це робити
не шляхом сліпого копіювання, а помірковано,
поєднуючи краще, що є у світі, з кращим, що є у
нас. Тобто, перефразувавши Тараса Шевченка,
доречно сказати:

І чужого навчайтесь,

Але й свого не цурайтесь. 
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Дуже часто зусилля людей, які займаються еконо�
мічною освітою на місцях, на жаль, роз’єднані. Скіль�
ки разів ми чули нарікання вчителів на нерозуміння з
боку обласних інститутів післядипломної освіти вчи�
телів! Тому особливо приємно навести приклад пози�
тивної співпраці на ниві шкільної економічної освіти.
Йдеться про Полтавський інститут післядипломної
освіти педагогічних працівників.

А починалося так. У жовтні 1996 р. інститут разом
з авторською національною школою № 37 (директор
— О.А. Писанський) провів семінар для директорів
шкіл нового типу. Приїхали з різних куточків Пол�
тавської області директори і вчителі шкіл, гімназій,
ліцеїв, де почали вивчати економіку. Як провести ці�
кавий урок з економіки? Кожен винаходив «власного
велосипеда». В школі №37 гостям показали уроки з
економіки в 1�му (вчитель В.С. Костенко), в 5�му
(вчитель Ю.М. Дмитрієнко), в 9�му (вчитель І.В. Ти�
мошенко), в 10�му (вчитель Ю.М. Лелюк) класах. Усі
ці вчителі пройшли підготовку на курсах, які органі�
зовував Харківський центр економічної освіти.

Ураховуючи зацікавленість учасників семінару в
оволодінні методикою викладання економіки в шко�
лі, Полтавський інститут післядипломної освіти пед�
працівників організував і провів 26�27 червня 1997 р.
пілотні семінари для вчителів географії та історії, що
викладають економіку, і для вчителів початкових
класів (до речі, проблема викладання економіки в по�
чатковій школі ще не розроблена в достатній мірі і та�
кий семінар в Україні проводився вперше). Семінар
проводили О.В. Решетняк (м. Харків) і Ю.М. Лелюк
(м. Полтава).

Ó 1998 ðîö³ ïëàíóºòüñÿ âèäàííÿ æóðíàëó
«Ïîñòìåòîäèêà», ïîâí³ñòþ ïðèñâÿ÷åíîãî ïðî-
áëåìàì øê³ëüíî¿ åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè â Óêðà¿í³.
Реалізувати цей план редакція журналу розраховує за
допомогою фінансової підтримки Харківського відді�
лення фонду «Відродження».

Тільки об’єднавши зусилля усіх зацікавлених у
справі розвитку шкільної економічної освіти, можна
чекати позитивного результату. 

ПЛІДНИЙ ДОСВІД СПІВПРАЦІ

Ю.М. Лелюк
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Ïîñòìåòîäèêà, ¹3(17), 1997

українців — 5411, 
поляків — 785, 
євреїв — 248, 
німців — 121, 
росіян — 116, 

білорусів — 59, 
латишів — 55, 
румунів — 43, 
корейців — 14, 
іранців — 12,

громадян інших національностей — 32.

ня багатьох трудівників села, страшного голодомору
1932�1933 років та репресій 20–30�х років.

Тільки в другій половині 1937 року на Полтавщи�
ні було заарештовано 5573 чоловіка. Одні звинувачу�
валися як троцькісти, інші — праві, есери, члени
контрреволюційних націоналістичних організацій,
так звані фашисти, білогвардійці. Одним інкриміну�
вали зраду Батьківщини, іншим — шпигунство, терор,
диверсії, шкідництво, контрреволюційну агітацію та
ще чимало інших явно надуманих, сфабрикованих в
Управлінні НКВС області та його відділах злочинів.
«Рознарядка» на арешти була не лише за фахом, за
приналежністю до тієї чи іншої партіі, організації (як
правило, все це було сфабриковано), але й за націо�
нальним складом. У першій половині 1938 року в По�
лтавській області за так звані контрреволюційні зло�
чини та шпигунство було заарештовано 6896 чоловік,
з них:

У травні 1939 року із Кременчуцької міської ради
виділився Кременчуцький сільський район, а в липні

Полтавська область була утворена 22 вересня
1937 року, 60 років тому. Від Харківської області до
неї відійшли міста Полтава і Кременчук та 41 район.
Від Київської області до Полтавської віднесено було
4 райони: Гельмязівський, Золотоніський, Іркліївсь�
кий та Чорнобаївський. Отже, на час утворення в об�
ласті було 45 районів та 11 міськрад.

У 1937 році на території області діяло 224 промис�
лових підприємства та 312 кооперативних промисло�
вих підприємств, у тому числі прядильна і суконна
фабрики та хлібозавод у Полтаві, заводи металевих
виробів і штампувальний, меблева фабрика та фабри�
ка пластичних мас у Кременчуці, спиртзавод у Лохви�
ці, конеплемзавод у Золотоноші. Лубенський верста�
тобудівельний завод «Комунар» освоює нові види то�
карних верстатів, збільшує їх випуск у 1937 році до
567 за рік. Освоює нові машини Полтавський маши�
нобудівний завод.

На початок 1938 року в області налічувалося 2727
колгоспів, за якими було закріплено 3238,7 тисячі ге�
ктарів орної замлі. На полях уже працювало 5,5 тис.
тракторів. На той рік в області діяло 82 МТС, у яких,
крім тракторів, було 2096 комбайнів,близько 2 тисяч
автомашин, 2745 інших складних машин. На початок
1939 року в колгоспах області було об’єднано 395756
селянських господарств, відсоток колективізації ста�
новив 95,8, а за посівними площами — 99,6 відсотка.

Але давалося все це нелегко. За даними Всесоюз�
ного перепису, на початку 1939 року в області налічу�
валося 2 263 159 чоловік. Порівняно з даними перепи�
су 1926 року кількість населення на території, що
ввійшла з 1937 року до складу Полтавської області,
зменшилася на 380 892 чоловіка, а раніше, до колек�
тивізації, приріст населення на Полтавщині був до�
сить високим. В окремих населених пунктах зникли
сотні й тисячі людей. Так, у Решетилівці та Решети�
лівській селищній раді від перепису до перепису насе�
лення скоротилося з 8935 чоловік до 6643, у Градизь�
кій селищній раді — з 13301 чоловіка до 9333, і цей
перелік можна продовжувати й продовжувати. Це
стало наслідком огульного розкуркулення і виселен�

З ІСТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В.Н. Жук

Нашій області — 60 років

того року утворено Полтавський сільський район,
який виділився з Полтавської міськради. У вересні
1939 року з частини сільрад Опішнянського і Чутівсь�
кого районів створено Котелевський район. А ще на
початку цього ж року, в зв’язку з утворенням (указом
від 10 січня 1939 року) Кіровоградської та Сумської
областей, до Кіровоградської області відійшли Ново�
георгіївський та Онуфріївський райони, а до Сумсь�
кої — Липово�Долинський і Синівський. У Кременчу�
ці в тому році створюється Крюківський міський ра�
йон, а Полтава з 23 вересня 1940 року поділяється на
три міських райони: Жовтневий (після війни без будь�

Святомиколаївський собор у м. Комсомольську
(збудований у 1994 році). Фото Є.В. Ширая Полтавські краєвиди. Фото Є.В. Ширая



яких підстав стали писати на російський лад — Октя�
брський), Київський та Ленінський. Завдяки всім цим
змінам, область стала поділятися на 44 райони сільсь�
ких та 4 міських.

У передвоєнні роки в області створюються нові га�
лузі промисловості, особливо машинобудівна й легка.
З великих промислових підприємств працювали
Крюківський вагонобудівний завод, Полтавські паро�
возоремонтний та машинобудівний («Метал»), лу�
бенський «Комунар», Кременчуцький шляхових ма�
шин, Лохвицький цукровий, Полтавська прядильна
та Кременчуцька суконна фабрики.

Полтавська область у 1940 році здала державі 37,8
мільйона пудів хліба, в тому числі 13 мільйонів пудів
пшениці, цукрових буряків — 1 мільйон 369 тисяч
тонн. Урожайність зернових у середньому становила
17 центнерів з гектара, цукрових буряків — 205,4 цен�
тнера.

Напередодні Великої Вітчизняної війни на Полта�
вщині було 144 лікарні, 264 медамбулаторії, 564 фе�
льдшерсько�акушерські пункти, 338 пологових будин�
ків, 16 санаторіїв, 6 будинків відпочинку. Медичну до�
помогу надавали понад 950 лікарів та майже 4700 ме�
дичних працівників з середньою освітою. У 1940�1941
навчальному році працювао 1735 шкіл (325600 учнів,
учителів — 14440 чоловік), 6 інститутів, 44 технікуми,
7 робітфаків. Культурні потреби населення задоволь�
няли 5 театрів, 1928 клубів і будинків культури, 2166
бібліотек, 12 кінотеатрів. Для підготовки спортсменів
було 17 стадіонів, 104 стрілецькі тири, кілька аероклу�
бів. Основна маса людей жила ще досить скромно. За
хлібиною, двома�трьома парами звичайних панчіх чи
трьома�п’ятьма метрами бавовняної тканини люди бі�
ля магазинів нерідко займали черги звечора. «Трудові
досягнення» народних мас стимулювалися й сувори�
ми законами: з 1940 року діяв закон, згідно з котрим
могли судити тих, хто на 10�15 хвилин з якихось при�
чин запізнився на роботу.

Незважаючи на всі ці труднощі, на все, що довело�
ся пережити багатьом людям, із перших днів Великої
Вітчизняної війни тисячі людей уливаються до лав ді�
ючої армії, стають на захист Вітчизни. За статистич�
ними даними, на 1 серпня 1941 року в Полтавській
області проживало 2237,7 тисячі населення, з них мі�
ського — 442,5 тисячі. До 23 серпня призвано в Черво�
ну Армію близько 200 тисяч чоловік та евакуйовано
на схід 18,9 тисячі. Було евакуйовано також частину
промислового устаткування підприємств, колгоспної
худоби, техніки МТС. Десятки тисяч жителів міст і
сіл працювали на спорудженні протитанкових ровів,
окопів. Жінки, підлітки, літні люди заміняли чолові�
ків на робочих місцях.

У вересні 1941 року розгорнулися жорстокі бої з
німецько�фашистськими військами на території обла�
сті. 20 вересня після тривалих боїв на території тодіш�
нього Сенчанського району (нині Лохвицького), в
урочищі Шумейкове біля хутора Дрюківщина загину�
ла група понад 800 чоловік бійців і командного складу
Південно�західного фронту під командуванням Героя
Радянського Союзу, генерала армії М.П. Кирпоноса,
які з боями відступали від Києва. Сотні тисяч бійців і
командирів Червоної Армії потрапили в полон. 9 вере�
сня 1941 року гітлерівці захопили Кременчук, 18 вере�
сня Полтаву, а на початку жовтня окупували всю те�

риторію Полтавщини. Фашисти встановили режим
жорстокого терору, створили табори смерті для радян�
ських військовополонених, масово знищували людей.
Населення міст голодувало, бо перед відступом Черво�
ної Армії, згідно з директивою ЦК ВКП(б) та Раднар�
кому СРСР, усе цінне майно та продовольство, яке не
встигли евакуювати, було спалено, знищено, в тому
числі хлібні бази, склади, магазини.

Для боротьби з ворогом у тилу, на окупованій те�
риторії, ще до захоплення території гітлерівцями бу�
ли сформовані підпільні партійно�комсомольські,
молодіжні організації і групи, партизанські загони та
групи. Але нерідко робилося це так, ніби людей спе�
ціально залишали на загибель: людям, яких усі добре
знали в районі чи в селі, було доручено тут же органі�
зувати підпілля, партизанський загін, залишивши їм
підводу гвинтівок, пару ящиків патронів та мішок чи
два листівок. І це при тому, що часто поблизу не було
й малого ліска. У перші місяці окупації основна маса
цих людей була виявлена і знищена фашистами. Та
народ вів боротьбу, діяли підпільні групи, окремі
партизанські загони.

До кінця вересня 1943 року вся Лівобережна час�
тина Полтавської області була визволена військами
Червоної Армії від фашистів, а 25 листопада — Крю�
ків та Правобережна частина області.

За час окупації гітлерівці вивезли на примусові ро�
боти до Німеччини з території Полтавщини понад 156
тисяч громадян (у сучасних межах — понад 149 тисяч),
знищили близько 222 тисячі воїнів Червоної Армії та
інших жертв війни. 186 тисяч уродженців Полтавщини
загинули на фронтах війни. Понад 240 чоловік тих, хто
народився, проживав чи проживає на Полтавщині, були
удостоєні звання Героя Радянського Союзу.

Відступаючи, окупанти залишали за собою «зону
випаленої пустелі», нищили все на своєму шляху. Ви�
ведені були з ладу всі промислові підприємства, що
вціліли в 1941 році, які не зірвали чи не спалили свої,
знищено заклади освіти, культури, лікарні. На терито�
рії області окупанти зруйнували, спалили сотні будин�
ків у містах, 107 тисяч хат у селах, близько 30 тисяч
колгоспних будівель, 52 МТС, 15 радгоспів. Особливо
постраждали Великокринківський, Глобинський, Ди�
канський, Котелевський, Кременчуцький, Полтавсь�
кий, Решетилівський, Чутівський, Шишацький райо�
ни.

Важким тягарем лягла на плечі полтавців відбудова
зруйнованого господарства області. Значну допомогу
надали інші республіки тодішнього Радянського Сою�
зу. Зі сходу було реевакуйовано частину техніки, обла�
днання підприємств, худоби. Але основний тягар вине�
сли наші люди. Працюючи буквально і вдень і вночі,
часто без техніки, вручну, напівголодні, вони піднімали
з руїн та згарищ свої міста і села, відроджували підпри�
ємства, лікарні, школи, засівали поля. І в тих тяжких
умовах давали продовольство для армії, сплачували не�
помірно високі податки, здали сотні мільйонів карбо�
ванців на другу, третю й четверту Державні військові
позики, третю й четверту речово�грошові лотереї, на
танкову колону «Визволена Полтавщина» та ескадри�
лью літаків «Полтавщина — переможцям» і на багато
іншого. Життя багатьох людей забрав голод 1946�1947
років.
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З коментарем

лікаряпсихотерапевта

Полтавського

психоневрологічного

диспансеру 

В.П. Закладного 

можна ознайомитися 

у газеті 

«Зоря Полтавщини» 

від 7 лютого 1998 року

лі, соняшника, овочів. На початку 1991
року в області налічувалося 459 колгос�
пів, 90 радгоспів, 20 міжгосподарських
підприємств по виробництву сільсько�
господарської продукції, 26 тваринниць�
ких комплексів по виробництву ялови�
чини, молока, по відгодівлі свиней.

До кінця 80�х років значно підвищу�
ється життєвий рівень населення,
поліпшуються житлові умови багатьох
жителів міст, іде перебудова багатьох
сіл.

На початок 90�х років в області дія�
ло 199 лікарень, 295 амбулаторно�полі�
клінічних установ, 806 фельдшерсько�
акушерських пунктів, 55 санаторіїв та
установ відпочинку. У 1990�1991
навчальному році працювало 1037
шкіл, 27 середніх спеціальних закладів,
51 профтехучилище, 6 вузів, багато на�
уково�дослідних інститутів, десятки
дитячих позашкільних закладів, 2068
колективів фізичної культури. Культу�
рні потреби задовольняли, крім двох
театрів і обласної філармонії, понад ти�
сячу масових та профспілкових бібліо�
тек, понад тисячу палаців та будинків
культури, клубів. 17 державних та бли�
зько 5000 музеїв на громадських заса�
дах висвітлюють історію області та роз�
повідають про тих, хто її прославив:
І.П. Котляревського, М.В. Гоголя, Па�
н а с а М и р н о г о , В . Г . К о р о л е н к а ,
М.І. Гнідича, С.П. Гребінку, М.П. Ста�
рицького, О.Т. Гончара, П.А. Загребель�
ного, О.І. Ковіньку, братів Григорія та
Григора Тютюнників, М.В. Лисенка,
братів П.І. та Г.І. Майбород, О.І. Біла�
ша, І.О. Дунаєвського, Ю.В. Кондра�
тюка (О.Г. Шаргея), Б.Д. Грекова та ба�
гатьох інших.

Розпад Радянського Союзу і прого�
лошення незалежності України, пере�
будова суспільного ладу, що почалася в
країні, розрив економічних, торговель�
них зв’язків з колишніми республіками
СРСР та країнами колишнього соціалі�
стичного табору, з якими тісно переплі�
талася економіка нашої області, відчут�
но позначилися на її розвитку, призве�
ли до занепаду багатьох галузей народ�
ного господарства. І знову весь тягар
ліг на плечі основної маси наших труді�
вників. Та будемо сподіватися, що вони
подолають усі ці негаразди, піднімуть
на належний рівень свою економіку,
медичні, навчальні, наукові, культурні
заклади, власним трудом і розумом
збудують нове життя. 

Ціною великих зусиль до 1950 року
вся Полтавщина вже піднялася з руїн і
попелу. Було відроджено промислові
підприємства, колгоспи, радгоспи та ін�
ше. У 1950 році виробництво промисло�
вої продукції в області досягло 82 відсо�
тки довоєнного рівня. Було реконстру�
йовано та розширено Полтавський па�
ровозоремонтний і турбомеханічний за�
води, Крюківський вагонобудівний,
Кременчуцький завод шляхових машин,
Лубенський завод «Комунар», Лохвиць�
кий цукровий комбінат, Полтавську ба�
вовняно�прядильну фабрику та ряд ін�
ших.

У січні 1954 року Полтавська об�
ласть дещо скоротила свої межі. Згурів�
ський і Яготинський райони було від�
несено до Київської області, а Гельмя�
зівський, Драбівський, Золотоніський,
Іркліївський, Чорнобаївський і Шрам�
ківський — до новоутвореної Черкась�
кої області. Через укрупнення колгос�
пів, проведені у 1950–1951, 1958–1959
роках кількість колгоспів зменшилася
до 547.

На базі МТС створюється 35 РТС
та 29 їх відділень. У 1962�1966 роках
проходить укрупнення, а потім частко�
ве розукрупнення районів області, піс�
ля чого їх стало 25.

У 70�80�і роки в області інтенсивно
розвиваються нафтогазодобувна, нафто�
переробна, хімічна, гірничорудна, авто�
мобільна, електротехнічна, текстильна
промисловість, будівельна індустрія. Че�
рез територію області проходять траси
газопроводу «Союз», Уренгой–Пома�
ри–Ужгород, Шебелинка–Полтава–Ки�
їв, Єлецьк–Курськ–Кременчук–Бен�
дери; нафтопроводи «Дружба», Кремен�
чук–Херсон; нафтопродуктопроводи
Кременчук–Кіровоград та Кремен�
чук–Бровари. Далеко за межами області
й України славляться виробничі об’єд�
нання «АвтоКРАЗ», «Шляхомашина»,
«Вагонобудування», «Карлівкахарчо�
маш», «Полтавадерев», «Полтаваліс»,
«Кременчукзалізобетон», полтавські за�
води газорозрядних ламп, штучних ал�
мазів і алмазного інструменту, теплово�
зоремонтний, «Електромотор», турбоме�
ханічний, автоагрегатний; лубенські:
верстатобудівний («Комунар»), маши�
нобудівний («Комсомолець»), лічиль�
них машин; кременчуцькі: нафтопереро�
бний, технічного вуглецю та багато ін�
ших.

Вагоме місце у той час займає харчо�
ва промисловість, яка в основному пра�
цює на місцевій сировині. Діють 11 цук�
рових заводів. Сільське господарство
спеціалізується на виробництві зерно�
вих культур, цукрових буряків, картоп�
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На тринадцятій сесії обласної ради було
розглянуто рішення журі по підведенню підсумків
конкурсу на розробку символіки області. Депутати
затвердили малий та великий герби Полтавської
області. Їх автор — головний архітектор області Євген
Ширай.

Уміщуємо великий та малий герби нашої області, 
а також опис їхньої символіки

ОПИС ГЕРБА

У малиновому полі зображені лук зі стрілою та
зірки — елементи, які входили до герба Полтави,
Пирятина; вказують на історичну роль краю в обороні
рідних земель, а також на м. Полтаву як
адміністративний центр області.

У малиновому полі зображені міські ворота з
трьома баштами та флагштоками — елемент
найстарішого із гербів, основний елемент герба Лохвиці, 
вказує на міцність, могутність, недоторканість краю,
козацькі традиції.

У синьому полі зображений козацький хрест —
символ на історичних прапорах Полтавського полку й
елемент гербів міст Миргорода та Зінькова.

У жовтому полі зображена підкова —
розповсюджений елемент родових гербів Малоросії,
символ щастя, добра, любові, злагоди.

У жовтому полі зображене серце — елемент гербів
гетьмана П.Полуботка, В.Кочубея, розповсюджений
елемент гербів Малоросії. Символізує Полтавщину як
серце України, її величність, духовність, землю, що
надала життя видатним діячам світового значення.

У синьому полі зображений сніп, який уособлює,
природне багатство, родючість землі, працьовитість її
мешканців, національні традиції краю.

Горизонтально розміщена хвиля — елемент
гербів Комсомольська та Кременчука, символізує
багатство водних просторів області.

Корона — це могутність, стійкість, велич і слава.

Символіка кольорів:
Малиновий — найбільш розповсюджений колір

козацьких прапорів, символізує могутність, хоробрість,
успіх, єдність.

Синій — це боротьба за свободу, надія.
Жовтий — сонце, світло, добробут, доброта, праця,

гідність.
У великому гербі запропонований вінок із гілок

калини, обвитий стрічкою жовто�блакитного кольору,
що підкреслює безпосередню причетність до держави
України. Вінчають герб стилізоване зображення стіни
фортеці у вигляді корони та напис «Полтавщина». 

ГЕРБ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кольорове зображення гербів див. у газеті 
«Зоря Полтавщини» від 7 лютого 1998 року



шетилівці, Сенчі, Срібному, Смілому, Хомут�
ці, Чорнухах. У кожному цеху були учні, що
навчалися ремесла.

17 ст., II половина — Організація козаць�
ких шкіл у Полтаві, Миргороді, Лубнах, Га�
дячі, Зінькові, Переяславі та Прилуках, орга�
нізація шкіл в інших містах та селах.

1654
1657 — Архідиякон Павло Алеппсь�
кий із Сирії, двічі побувавши в Україні, зро�
бив записи: «По всій землі козаків ми помі�
тили рису, яка викликала наше здивування:
всі вони, за винятком небагатьох, навіть біль�
шість їхніх дружин і матерів, уміють читати...
Дітей більше, ніж трави, і всі вміють читати,
навіть сироти».

1672 — Гетьман І. Самойлович наділяє зем�
лею Спаський дівочий скит біля с.Чернечий
Яр (тепер Диканського району). При монас�
тирі організовано школу.

17
18 ст — Створення Густинського і
Мгарського монастирських літописів, чоти�
ритомного козацького літопису С.В. Величка
(жив у Диканьці та с.Жуках під Полтавою) і
козацького літопису колишнього гадяцького
полковника Г.І. Граб’янки.

1738 — У Переяславі відкрито слов’яно�
латинське училище (пізніше колегіум),
навчальний процес у якому було організова�

но за зразком Києво�Моги�
лянської академії. Заснов�
ник — єпископ Переяслав�
ський і Бориспільський
Арсеній Берло, перші вчи�
телі — випускники Києво�
Могилянської академії.
Переяславський колегіум
був першим середнім
навчальним закладом на
Полтавщині. У 1753 р. у
ньому викладав поетику
Г.С. Сковорода. У кінці 80�
х років 18 ст. колегіум пе�
ретворений у духовну семі�
нарію.

1740
1748 — На Полтав�
щині діє близько 500 пара�
фіяльних шкіл при церк�
вах.

1744 — Засновано мона�
стир «Онуфріївська пус�

тинь» біля с. Тишки (тепер Лубенський ра�
йон). Засновник — український церковний і
освітній діяч Я.А. Горленко. При монастирі
була школа. Закритий 1786 р.

1765 — У Кременчуці, який тоді був цент�
ром Малоросійської губернії, розпочала ро�
боту перша на Полтавщині друкарня.

1775 — Зруйнування Запорозької Січі ро�
сійськими військами. Ліквідація полкових та
січових шкіл з українською мовою викладан�
ня.

988 — Хрещення України�Русі, початки
книжкової та шкільної справи в краї. Найда�
вніша пам’ятка нашого письма, знайдена на
Полтавщині в с. Хвощевому, — меч Х�ХІ ст.
з написом «Коваль Людота», викарбуваним
майстром на його руків’ї.

1089 — У Переяславі збудовано Михай�
лівський собор, при якому була бібліотека,
навчали грамоти та церковних співів, писали
літописи.

1096(1117) — Переяславський князь Во�
лодимир Мономах, що став великим князем
Київським, пише «Повчання дітям» — пер�
ший наш педагогічний трактат, що цілком
спирався на народну педагогіку.

1187 — Літописець, повідомляючи про
смерть Переяславського князя Володимира
Глібовича, пораненого в боях з половцями,
записав: «За ним Україна багато потужила».
Відтоді слова «Україна», «український»
уживаються в літературі для назви нашого
краю, мови та письма.

14 ст., 50
60
і роки — Київське та Пере�
яславське князівства входять до складу Ве�
ликого князівства Литовського. Давньоукра�
їнська писемна мова стає державною на тери�
торії всієї Литви. Дальший розвиток книжко�
вої та шкільної справи. Організація церков�
них та монастирських шкіл.

1442 — Засновано Красногірський монас�
тир біля Гадяча (тепер територія с. Малі Бу�
дища) — центр освіти та книгописання. За�
критий у 1786 р.

1600 — Засновано Густинський монастир
біля с. Густині (тепер територія Прилуцько�
го району Чернігівської області) — центр

освіти та літописання.
1624 — Засновано

Мгарський монастир
б і л я
м. Лубен — центр осві�
ти та літописання. За�
сновник — український
церковний діяч Ісай
Копинський.

1615
1647 — Органі�
зація ремісничих цехів у
Ромнах, Золотоноші,
Лубнах, Прилуках, Пи�
рятині, Лохвиці, Пере�
яславі, Полтаві, Глинсь�
ку, Гадячі, Кобеляках,
Опішні, Комишні, Ре�
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ЛІТОПИС ІСТОРІЇ ОСВІТИ НА ПОЛТАВЩИНІ

В.І. Шульга, М.С. Пашко

Спасо�Преображенський
собор Мгарського 

монастиря у с. Мгарі
Лубенського району

Будинок
Переяславського

колегіуму.
Споруджено 

у XVIII ст. Тепер
Меморіальний музей

Г.С. Сковороди

ВВ іі дд   рр ее дд аа кк цц іі її   «« ПП ММ »»

Пропонована хронологія 
є першим наближенням до повного літопису

історії освіти на Полтавщині.

Будемо вдячні читачам за усі доповнення 
та виправлення.



1776 — При Полтавському Хрестовоздви�
женському монастирі відкрито школу пів�
чих.

1778 — Школа півчих при Хрестовоздви�
женському монастирі перетворена в Полтав�
ське духовне училище.

• У Полтаві відкрито жіночий пансіон ні�
мця Менгеса для дворянських дітей. Ді�
яв до 1810 р.

1780 — Полтавське духовне училище ре�
організоване в Полтавську слов’янську семі�
нарію. Засновник її — видатний учений�ен�
циклопедист, педагог, громадський та церко�
вний діяч Євгеній Булгаріс, перший ректор
— Никофор Феотокі.

1783 — У Полтавській слов’янській семі�
нарії відкрито філософський клас.

• У Кременчуці розпочала роботу друкар�
ня князя Потьомкіна (діяла з перервами
до 1793 р.).

1786 — Запровадження системи російсь�
комовних «народних училищ».

• У Кобеляках відкрито мале народне
училище, згодом реорганізоване в пові�
тове.

• Заборона діяльності мандрівних учите�
л і в
(«дяків»).

1789 — У Прилуках відкрито мале народ�
не училище.

1798 — У Полтаві діє французький жіно�
чий пансіон Жаке (10�15 вихованок, 2 викла�
дачі).

1799 — У Полтаві відкрито мале народне
(пізніше перейменоване у повітове) училище
на території садиби Руденка (нині територія
Полтавського краєзнавчого музею). Заснов�
ник — попечитель Харківського університе�
ту граф С.О. Потоцький.

• Створено Полтавську дирекцію народ�
них училищ, що опікувалась усіма
навчальними закладами. Ліквідована
1919 р.

• Мале народне училище відкрито в Ром�
нах.

1802 — Призначення відомого письменни�
ка та громадського діяча В.В. Капніста на по�
саду директора народних училищ Полтавсь�
кої губернії.

1803, 20 червня (2 ли

пня) — Указ малоросійсь�
кого генерал�губернатора
князя О.Б. Куракіна про
заснування училищ у всіх
повітах губернії, а в Пол�
таві — гімназії. О.Б. Ку�
ракін утримував за влас�
ний рахунок 20 пансіоне�
рів — учнів із дітей бідних
дворян, його дружина —
одного пансіонера.

17(29) грудня — Пере�
яславську духовну семі�
нарію перейменовано на

Полтавську, але через брак приміщень пере�
ведено до Полтави тільки в 1862 році.

1806 — Відкрито повітові училища в Кре�
менчуці та Ромнах.

1807 — У Полтаві почала діяти друкарня
Полтавського губернського правління.

1808 — Відкрито першу гімназію в Полта�
ві. Перший її директор — І.Д. Огнєв, у пер�
ший рік у ній навчалося 49 гімназистів. Граф
В.П. Кочубей подарував гімназії мінералогі�
чний кабінет (1578 од. зб.). Пізніше С.М. Ко�
чубей подарував їй колекцію мінералів (613
од. зб.), а відомий письменник М.І. Гнєдич —
свою бібліотеку (1269 томів).

• Відкрито повітове училище в Кобеля�
ках.

1812 — Відкрито повітове училище в При�
луках.

1813 — Відкрито повітові училища в Лох�
виці, Миргороді та Хоролі.

1814 — Відкрито повітові училища в Пи�
рятині та Лубнах.

1815 — Відкрито повітові училища в Гадя�
чі та 
Зінькові.

1816 — Відкрито повітові училища в Пе�
реяславі та Костянтинограді.

1818 — У Полтаві відкрито духовне учи�
лище (нині будинок сільськогосподарського
технікуму по вул. Сковороди, 18). Закрите в
1918 р.

• Відкрито Полтавський інститут шляхет�
них дівчат (нині будинок технічного
університету по Першотравневому про�
спекту, 24). Засновницею і попечитель�
кою цього закладу протягом багатьох
років була кн. В.О. Рєпніна.

1819 — У Костянтинограді на громадські
кошти відкрито школу для дітей німецьких
колоністів.

1820 — Відкрито повітове училище в Зо�
лотоноші. Відкрито Полтавську школу саді�
вництва. Припинила існування в 1841 р.

1823 — Організовано Полтавську школу
краснописців, де готували чиновників, що
вміють писати швидко, правильно і калігра�
фічно.

1825 — У Полтаві на громадські кошти
відкрито школу для німецьких колоністів.

1832 — У селах Пузиковому і Трубайцях
С.В. та І.В. Капністи на власні кошти збуду�
вали й відкрили школи.

• У Кременчуці на громадські кошти від�
крито школу для німецьких колоністів.

1835 — У Глобиному та Миколаївці (те�
пер Фрунзівка) П. Капніст та О. Магденко
збудували й відкрили школи.

1836 — В Обухівці (тепер Велика Обухів�
ка Миргородського району) О.В. Капніст на
власні кошти відкрив школу.

1837 — У Карлівці графиня Розумовська
на власні кошти збудувала й відкрила шко�
лу.

1838 — В Андріївці і Сокиринцях
М.А. Цертелєв і Г.П. Галаган на власні кошти
відкрили школу.
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вич, Р.Стеблін�Камінський, Г.П. Шерстюк та
ін.

1858 — У Полтаві відкрито першу в губер�
нії недільну школу.

1860 — Відкрито недільну школу в Пиря�
тині.

• Відкрито недільну школу при Полтавсь�
кій гімназії (керівник О.І. Стронін).

• 16(28) серпня — У Полтаві відкрито
Маріїнську жіночу гімназію.

1861 — У Миргороді та Гадячі відкрито
громадські бібліотеки.

• У губернії працює 285 парафіяльних
шкіл.

• У Полтаві видано підручник «Азбука за
методом Золотова для Южно�Руського
краю» О.І. Строніна — один з перших
українських букварів.

• У Полтаві О.Я. Кониський організовує
суботню школу.

• У Полтаві під опікою Є.І. Милорадович
відкрито жіночу недільну школу.

• Січень�лютий — Т.Г. Шевченко надси�
лає до Полтави 1000 примірників свого
«Букваря», зазначивши у листі до Ф.Л.
Ткаченка, що виручені від їх продажу
гроші (по 3 коп. за 1 примірник) слід
віддати на користь недільних шкіл.

1861
1862 — Hедільні школи організову�
ються у Лубнах, Миргороді, Костянтиногра�
ді, Кобеляках, Ромнах (дві), Кременчуці
(дві), Хоролі, Прилуках, Лохвиці, Золотоно�
ші, Переяславі і Борисполі. Всього в губернії
діяло 25 недільних шкіл.

1862 р. — До Полтави переведено з Пере�
яслава духовну семінарію.

• У Полтаві Є.І. Милорадович організо�
вує другу жіночу недільну школу.

• О.Я.Кониський видає в Полтаві підруч�
ник для недільних шкіл «Українські
прописи».

• Російський царський уряд своїм указом
забороняє недільні школи. У 1864 р. во�
ни були дозволені знову, але з велики�
ми обмеженнями.

1864 — Кількість усіх навчальних закладів
губернії досягла 718. У них працювало 1128
учителів, навчалося 18462 учні.

1865 — Полтавський кадетський корпус
реорганізовано в Петровську Полтавську
військову гімназію.

1868 — Полтавське, Миргородське, Ро�
менське, Лубенське та Переяславське земст�
ва першими здійснили постійні асигнуваня
на народну освіту.

1871 — Земства Полтавської губернії збу�
дували перші 48 своїх шкіл, 51,6 % учителів
земських шкіл були вихідцями з селян і ко�
заків.

• У Кобеляках відкрито жіночу прогімна�
зію.

1872 — Повітові училища Полтавщини
реорганізуються в міські.

• Відкрито Лубенську чоловічу гімназію.

1840, 6(18) грудня — Відкрито Полтавсь�
кий Петровський кадетський корпус (нині
вул. Жовтнева, 42 — приміщення колишньо�
го зенітно�артилерійського училища). У ньо�
му навчалися переважно дворянські діти та
діти військовослужбовців, яких готували до
вступу у військові училища.

1841 — У Ковалівці (тепер Шишацького
району) О.В. Капніст збудував і відкрив
школу.

1842 — У с. Бригадирівці С.В. та І.В. Кап�
ністи збудували й відкрили школу.

• З цього року почалося створення пара�
фіяльних шкіл у державних селах кош�
том сільських громад та міністерства
державних маєтностей. Перші такі шко�
ли було відкрито цього року в селах: Ре�
шетилівка Полтавського повіту, Піщан�
ка Красноградського, Сари Гадяцького,
Засулля Лубенського, Лукашівка Зінь�
ківського, Березівка Прилуцького пові�
ту; у містечках Білоцерківка Хорольсь�
кого повіту, Сенча Лохвицького, Недо�
гарки Кременчуцького, Іркліїв Золото�
ніського, Вороньки Переяславського,
Нові Санжари Кобеляцького, Петрівці
Миргородського та Сміле Роменського
повіту.

1844 — У Городищі В. Паульсон відкриває
школу на власні кошти.

1847 — У Рудці (тепер Березова Рудка)
Є.П. Гребінка відкриває школу на власні ко�
шти.

Початок 50
х років — У губернії працює
майже 100 парафіяльних шкіл, у яких навча�
лося п’ять тисяч учнів.

Кінець 1850
х років — У Полтаві органі�
зовується «Громада» — напівлегальна орга�
нізація демократичної української інтеліген�
ції, що займалася культурно�освітньою робо�
тою, організацією гуртків освіти, недільних
шкіл, видавала популярні книжки для на�
родного читання, влаштовувала театральні
вистави, збирала й вивчала український
фольклор і старожитності. Найбілш відоми�
ми діячами Полтавської «Громади» були
В.В. Лобода, Д.П. Пильчиков, О.І. Стронін,
О.Я. Кониський, М.П. Драгоманов, М.П.
Старицький, Панас Мирний, Є.І. Милорадо�
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• Відкрито Полтавську фельдшерську
школу. Заснована Полтавським губерн�
ським земством при губернській земсь�
кій лікарні.

1873 — При Великобудищанському Прео�
браженському монастирі відкрито єпархіаль�
не училище.

• Створено Кременчуцьке Олександрівсь�
ке реальне училище. Закрите в 1918 р.

• У Золотоноші відкрито жіночу прогім�
назію.

1874 — У Зінькові відкрито жіночу гімна�
зію.

1876 — У Полтаві відкрито Олександрів�
ське реальне училище (нині в його примі�
щенні по вул. Пушкіна, 83/а політехнічний
коледж).

• Відкрито Полтавське єпархіальне жіно�
че училище (по вулиці Сковороди, 1/3).

• У Кременчуці відкрито жіночу прогім�
назію (пізніше реорганізована в гімна�
зію). Існувала до 1918 р.

• У с. Ковалівці Полтавського повіту від�
крито земську школу.

1877 — Полтавське двокласне повітове
училище реорганізоване в трикласне. У
ньому вчиться 140 учнів.

1878 — У селі Дігтярах відкрито перше на
Полтавщині ремісницьке училище, що готу�
вало ковалів, слюсарів, столярів та токарів. У
1897 р. переведене до Полтави.

• У Лубнах відкрито Олександрівську жі�
ночу гімназію.

• Лубенське повітове училище реоргані�
зоване в міське.

1882, 26 липня (7 серпня) — Петровську
Полтавську військову гімназію реорганізова�
но в кадетський корпус.

• У Прилуках відкрито бібіотеку з чи�
тальнею.

1885
1887 — Полтавський етнограф і ста�
тистик Віктор Василенко видає монографію
«Кустарні промисли сільських станів Пол�
тавської губернії», в якій започатковує ши�
року програму піднесення кустарних проми�
слів, відкриття професійних шкіл і технічних
училищ, влаштування зразкових навчальних
майстерень, видання відповідної навчальної
літератури.

• У Лохвиці відкрито громадську бібліо�
теку сільських господарів.

• У губернії було 190 церковнопарафіяль�
них шкіл, у яких навчалося 5870 учнів.

1891 — У Лубнах відкрито сільськогоспо�
дарську школу. З 1912 р. — трирічне сільсь�
когосподарське училище.

• У с. Жабках Лохвицького повіту (тепер
с. Луценки) відкрито сільськогосподар�
ську і ремісничу школи.

• Поміщиця О.Д. Гавриленкова побудува�
ла в містечку Озера Кобеляцького пові�
ту церковнопарафіяльну школу та внес�
ла 5000 карбованців на її утримання в
майбутньому.

1894 — В Опішні засновано гончарську
навчальну майстерню.

• Чинбарську навчальну майстерню за�
сновано в містечку Смілому.

1895 — Відкрито Полтавську школу садів�
ництва і городництва.У 20�х рр. реорга�
нізована у сільськогосподарський техні�
кум.

• 16 квітня — Відкрито Полтавське єврей�
ське училище Талмуд�Тора. Кошти на
відкриття дали Ф.Я. Горенберг (5000
крб.) та Д.М. Молдавський. Училище
мало 7 відділень (ремісниче, теслярське,
токарне та ін.).

1896 — Кількість шкіл, що підлягали учи�
лищним радам, досягла 721, із них громадсь�
ко�земських — 650. У них навчалося 51.139
учнів. Єпархіальній училищній раді підляга�
ло 805 шкіл, у яких навчалося 23479 учнів
(1895 р.).

• 13 (25) листопада — Відкрито Мирго�
родську художньо�промислову школу
ім. М.В. Гоголя (тепер керамічний тех�
нікум).

• Відкрито Грабинівську навчальну ко�
шикарську майстерню Полтавського
повітового земства.

• У Прилуках відкрито міську бібліотеку.
1897 — У с. Андріївці Кобеляцького пові�

ту (тепер Новосанжарського району) відкри�
то сільськогосподарську школу першого сту�
пеня.

• Земства Полтавщини організовували й
утримували перші 11 ремісницьких
шкіл і навчальних майстерень.

• 1 (13) березня — Засноване Полтавське
відділення Російського музичного това�
риства, що займалося й педагогічною ді�
яльністю.

• У містечку Глинськ (тепер село Ромен�
ського району Сумської області) від�
крито навчальну гончарну майстерню.

• Відкрито Полтавське земське ремісниче
училище, яке було переведене з
с. Дігтярі (тепер Прилуцького району
Чернігівської області). Його учні вивча�
ли художньо�ковальське та різьбярське
ремесла, котельну й мідну справу.

• Відкрито Хорольську слюсарно�коваль�
ську навчальну майстерню.

1898 — Організовано підготовчі курси для
вчителів церковнопарафіяльних шкіл у се�
лах Лютеньці Гадяцького повіту, Пісках Ло�
хвицького та містечку Малій Перещепині
Костянтиноградського повіту.

• У с. Поставмуки (тепер с. Постав�Мука
Чорнухинського району) Лохвицьким
кустарним комітетом відкрито навчаль�
ну гончарну майстерню.

• Полтавську Слов’янську духовну семі�
нарію переведено до м. Новомиргорода
Х е р с о н с ь к о ї
губернії.

• У Золотоноші відкрито сільськогоспо�
дарську школу.
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ще (тепер Полтавське музичне училище ім.
М.В. Лисенка).

1904 — Відкрито Великосорочинську вчи�
тельську семінарію.

• У Полтаві відкрито приватну жіночу гі�
мназію В.П.Ахшарумової�Бєльської
(нині будинок ліцею №1 по
вул. Шевченка, 14).

• 14 вересня — У Кременчуці відкрито
акушерсько�фельдшерську школу.

• У Золотоноші на базі прогімназії від�
крито жіночу гімназію.

1905 — Кількість шкіл усіх типів досягла
2709. У них навчалося 158514 учнів.

• У Лубнах почала виходити газета «Хлі�
бороб» — перша на Наддніпрянській
Україні газета українською мовою. Ре�
дактор — М. Шемета. Вийшло 5 номе�
рів.

• У Полтаві розпочало роботу приватне
видавництво «Книгарня
Г.Г. Маркевича», що видавало українсь�
кі підручники, часопис «Рідний край»,
твори українських письменників. При�
пинило роботу в 1918 р.

• Відкрито Полтавську школу
ім. І.П. Котляревського — першу в
Україні меморіальну школу, присвяче�
ну видатному письменникові і педагого�
ві. Містилася на схилі Подільської гори
неподалік садиби І.П. Котляревського.
Спалена під час Великої Вітчизняної
війни.

• Відкрито Піщанську ковальсько�слюса�
рну і фургонно�колісну навчальну май�
стерню Кременчуцького повітового зем�
ства.

• У Полтаві відкрито прогімназію з про�
фесійними курсами В.Ф. Неупокоєвої
(по вул. Радянській, 43).

• У Полтаві відкрито приватну жіночу гі�
мназію В.А. Морозовської.

1906 — У Полтаві організоване перше в
Україні видавництво педагогічної літератури
«Український учитель» за участю
Панаса Мирного, Г. Дмитрієва, Г. Маркевича
та Г. Шерстюка (секретар видавництва). У
1906�1908 рр. воно видало 16 назв книг. У
1908 р. видавництво переведене до Києва.

• Відкрито Зіньківські дворічні жіночі пе�
дагогічні курси.

• Відкрито Мозоліївську ковальсько�слю�
сарну і фургонно�колісну навчальну
майстерню Кременчуцького повітового
земства.

• У Миргороді відкрито 4�класну прогім�
назію.

• У Золотоноші відкрито чоловічу гімна�
зію.

• У Кобеляках відкрито жіночу гімназію
та комерційне училище.

1907 — У системі народної освіти губернії
було 2583 школи, з них новозбудованих зем�
ських 1030.

1899 — Організовано вчительські курси в
Лубнах, Миргороді, Градизьку, Переяславі.

1900 — Відкрито Кременчуцькі педагогіч�
ні курси.

• У Полтаві відкрито семикласне комер�
ційне училище О.О. Байєра (нині буди�
нок середньої школи №4 по вул. Шев�
ченка, 19).

• Кількість церковнопарафіяльних шкіл
досягла 339. У них навчалося 12496 уч�
нів.

1901 — Відкрито Полтавський просвітни�
цький будинок ім. М.В. Гоголя (тепер примі�
щення кінотеатру «Колос»).

• Відкрито Диканську навчальну рукоді�
льну майстерню.

Початок ХХ ст. — Поміщик С.Н. Дрозд�
Бонячевський передав Переяславському

земству 14000 крб. для побудови в
с. Хоцьках ремісничого училища або школи.

• Кременчуцька дворянка
Ю.О. Домбровська пожертвувала буди�
нок вартістю 10000 крб. для влаштуван�
ня притулку шляхетних дівчат.

• О.В.Воронцова заповіла 18835 крб. на
стипендії для найбідніших учнів Креме�
нчуцького Олександрівського реально�
го училища.

• Видатна українська громадська діячка
Є.І. Милорадович збудувала початкову
школу в с. Рибцях Полтавського повіту,
підтримала значними коштами полтав�
ську жіночу гімназію та реальне учили�
ще.

1902 — Здійснено 2�е видання «Записок о
Полтаве и ее памятниках» (упорядник
В.О. Бучкевич), де вміщено й дані про
навчальні заклади міста.

• Відкрито музичні класи Полтавського
відділення Російського музичного това�
риства.

1903, вересень — Музичні класи при Пол�
тавському відділенні Російського музичного
товариства реорганізовано в музичне учили�
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• 15(28) вересня — Відкрито Полтавську
Другу чоловічу гімназію у будинку по
вул. Остроградського, 2, де нині розмі�
щений старий корпус педагогічного ін�
ституту.

• У Полтаві відкрито приватну жіночу гі�
мназію М.П. Павелко (на нинішній пло�
щі Дзержинського).

• У Миргороді відкрито приватну гімна�
зію К.С. Шварсалона.

• У Пирятині відкрито жіночу гімназію.
• Заснована Глобинська ковальсько�слю�

сарна і фургонно�колісна навчальна
майстерня Кременчуцького повітового
земства.

1908 — У Полтаві відкрито приватну жі�
ночу гімназію Н.О. Старицької (на місці ни�
нішньої СШ №6)

• 5 травня — У Кременчуці відкрито при�
ватну жіночу гімназію К.В. Баберіної
(Парфеновської). У 1919 р. реорганізо�
вана в семирічну школу.

• У с. Сторожовому (тепер Чутівського
району) відкрито навчальну колісну
майстерню. 1909 р. переведено до
с. Федорівки (тепер с. Новофедорівка).

• Відкрито Лубенське єпархіальне жіноче
училище.

• У Хоролі
відкрито ре�
альне учи�
лище.

1909 — Від�
крито Костянти�
ноградські земсь�
кі трирічні педа�
гогічні курси.

• Відкрито
Омельниць�

ку ковальсько�слюсарну і фургонно�ко�
лісну навчальну майстерню Кременчу�
цького повітового земства.

• У Полтаві відкрито приватну жіночу гі�
мназію О.П. Вахніної (на перехресті ву�
лиць Шевченка і Котляревського).

1910 — Проведено перепис населення.
Письменні у містах становили 48,2 відсот�
ки, у селах — 24,4. У середньому по губернії
письменність становила 26,2 відсотка.

• Відкрито Миргородську жіночу гімна�
зію Н.А. Грановської.

• Відкрито Миргородську земську гімна�
зію (на базі приватної гімназії
К.С. Шварсалона).

• У містечку Пироги (тепер село Глобин�
ського району) відкрито міське почат�
кове училище. У 1913 р. реорганізоване
в Пирогівське вище початкове училище.

• У Полтавській єпархії було 903 церков�
нопарафіяльні школи (з них 251 жіно�
ча) та 147 шкіл грамоти (зокрема 16 жі�
ночих).

• У с. Піщане (тепер Решетилівського ра�
йону) відкрито земську ковальсько�
слюсарну навчальну майстерню.

• Відкрито Гадяцькі та Хорольські дворіч�
ні педагогічні курси.

• Відкрито Абазівську навчальну краве�
цько�рукодільну майстерню Полтавсь�
кого земства.

• Відкрито Балясненську лимарсько�шев�
ську навчальну майстерню.

1911 — Відкрито Миргородський виши�
вальний навчально�показовий пункт.

• Відкрито Лубенську вчительську семі�
нарію.

• Відкрито Полтавські дворічні педагогіч�
ні курси.

• 1 липня — У Гадячі відкрито чоловічу та
жіночу гімназії.

1912 — Міські училища Полтавщини ре�
організуються у вищі початкові училища.

• Відкрито Полтавську жіночу художньо�
ремісничу школу ім. С.С. Хрульова. Ді�
яла до 1928 р.

• У Пирятині та Зінькові відкрито чоловічі
гімназії.

1913 — Відкриття вищих початкових учи�
лищ у Гадячі, Гельмязові, Глинську, Зінько�
ві, Золотоноші, Іванівці, Комишні, Карпилів�
ці, Кобеляках, Костянтинограді, Кременчуці,
Лохвиці, Лубнах, Миргороді, Нових Санжа�
рах, Опішні, Оржиці, Переяславі, Пирятині,
Полтаві, Прилуках, Рашівці, Ромнах, Реше�
тилівці, Хоролі, Царичанці та ін. Вищі почат�
кові училища мали 4�річний курс навчання,
до них приймалися учні 10�13 років, що вже
закінчили початкову школу — діти селян, ко�
заків, міщан, купців, духовенства, чиновни�
ків, дворян. У 1917 р. на Полтавщині діяло
36 вищих початкових училищ.

• Відкрито Глинські дворічні педагогічні
курси.

• Травень — У Кременчуці відкрито при�
ватну гімназію О.Г. Воронянської.

• У містечку Оболонь Хорольського пові�
ту (тепер село Семенівського району)
місцеве сільськогосподарське товарист�
во відкрило бондарно�теслярську
навчальну майстерню.

• Лохвицький кустарний комітет органі�
зував вишивальні навчальні показові
пункти у селах Луці, Мехедівці та Ос�
нягах і Луговиках (тепер Чорнухинсь�
кого району).

• Відкрито Полтавський вишивальний
показовий пункт при кустарному складі
губернського земства.

Червень — Початок виходу науково�попу�
лярного журналу «Життя і знання», органу
Полтавського фельдшерсько�акушерського
товариства. Заборонений улітку 1914 р.

1914, вересень — відкрито Полтавський
учительський інститут (у приміщенні по ни�
нішній вул.Балакіна, 10). Серед студентів
першого набору був і А.С. Макаренко.
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Будинок єпархіального жіночого
училища в Лубнах. 

Споруджено у 1907 році



• Лубенське сільськогосподарське учили�
ще реорганізоване в професійну сільсь�
когосподарську школу.

• У Гадячі відкрито педагогічні курси,
згодом реорганізовані в педагогічний
технікум, педшколу, педагогічне учили�
ще. Педагогічне училище розформоване
в 1955 р.

Листопад — проголошення Української
Народної Республіки та створення Генераль�
ного секретаріату освіти на чолі з
І.М. Стешенком.

• Полтавський «Педагогический журнал»
почав виходити українською мовою.

— У Полтаві відкрито дві українські гім�
назії.

— На Полтавщині діяли 7 педагогічних
курсів: у Полтаві, Кременчуці, Гадячі,
Глинську, Зінькові, Костянтинограді та
Хоролі.

— У Полтавській епархії була 961 церков�
но�парафіяльна школа (зокрема 66 шкіл
грамоти). У них навчалося 56656 учнів.

— Гадяцька «Просвіта», очолювана
О. Косач�Пчілкою, відкрила читальню
при громадській бібліотеці.

— «Педагогічний журнал», що виходив у
Полтаві, змінив назву на «Нова школа».
Під цією назвою вийшло п’ять номерів,
після чого видання припинилося.

— У Полтаві відкрито історико�філологіч�
ний факультет майбутнього університе�
ту.

— За ініціативою В.Г.Короленка у Полтаві
організовано «Лігу порятунку дітей» —
благодійну організацію демократичної
інтелігенції. Статут її передбачав: поря�
тунок дітей від голоду; сприяння їх фі�
зичному, розумовому і моральному ви�
хованню; турботу про покинутих і без�
притульних дітей; розробку питань пра�
вового і соціального становища дітей.
Товариство мало швейну та іграшкову
майстерні, притулки, співпрацювало з
міжнародними добродійними організа�
ціями, організовувало ясла, дитячі сад�
ки, санаторії, школи. Діяло до 1928 ро�
ку.

15 вересня — Миргородська художньо�
промислова школа ім. М.В. Гоголя реоргані�
зована в художньо�промисловий інститут
(існував до серпня 1919 р.)

1917
1919 — Полтавське «Педагогічне
бюро», очолюване М.Я. Рудинським, видало
понад мільйон підручників, популярних
книг та брошур освітнього характеру.

1919, січень — Перші декрети радянської
влади про освіту:

— Про утворення Наркомосу УРСР, губе�
рнських і повітових відділів народної
освіти;

— Про передачу всіх шкільних закладів у
відання відділів освіти;

— Про відокремлення церкви від держави
і школи від церкви.

• Полтавщина вийшла на перше місце в
Російській імперії щодо кількості орга�
нізованих земствами ремісницьких
шкіл і навчальних майстерень. У 1914 р.
їх було 104 (6 — підпорядковані губерн�
ському земству і 98 — повітовим).

Серпень — у Полтаві вийшов перший но�
мер «Педагогического журнала», що видава�
вся Полтавським земством для вчителів на�
родних шкіл.

1915 — Відкрито Прилуцьку вчительську
семінарію.

• У с. Кривій Руді Хорольського повіту
(тепер Семенівського району) відкрито
ковальсько�теслярську навчальну майс�
терню.

• У містечку Мачухах Полтавського пові�
ту діяла фургонна навчальна майстерня.

• У Полтаві відкрито приватну жіночу гі�
мназію В.А. Морозовської.

• У Зінькові відкрито жіночу гімназію.
1916 — У Полтаві відкрито вчительську

семінарію.
• У Полтаві діяли 2 чоловічі та 6 жіночих

гімназій (із них 5 приватних), у Кремен�
чуці 3 жіночі (із них 2 приватні), у Гадя�
чі, Лубнах, Миргороді, Кобеляках, Пи�
рятині, Золотоноші, Переяславі та Кос�
тянтинограді — по 1 чоловічій та 1 жіно�
чій, у Прилуках 1 чоловіча та 2 жіночі 
(1 приватна), у Зінькові — одна чолові�
ча й 
1 жіноча, у Лохвиці, Хоролі та Ромнах
— по одній жіночій гімнаізї.

• У Полтаві діяли учительський інститут,
інститут шляхетних дівчат, кадетський
корпус, комерційне та реальне училище,
8 гімназій, професійні школи — фельд�
шерська та садівництва, землемірне та
ремісниче училища, училище для слі�
пих дівчат, 3 навчальні заклади духов�
ного відомства, 6 земських, 27 церков�
но�парафіяльних та кілька єврейських
початкових шкіл. Працювали 9 публіч�
них бібліотек.

1917 — у Полтаві організоване товариство
«Просвіта». Закрите на початку 20�х років.
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Випускниці Полтавського інституту шляхетних дівчат.
Фото початку XX століття



Березень — Декрет про скасування плати
за навчання в школах.

Травень — Наркомос УРСР затвердив
«Положення про єдину трудову школу», згі�
дно з яким ліквідовувалися всі доти існуючі
типи шкіл і запроваджувалась єдина трудова
школа.

Липень — Полтавський учительський ін�
ститут реорганізовано в педагогічний інсти�
тут.

• Біля Полтави В.Г. Короленко та «Ліга
порятунку дітей» організували колонію
для безпритульних, що згодом стала но�
сити ім’я письменника.

• У Полтаві організовано освітній «Жур�
нал для экстернов и учащихся». Вихо�
див протягом року один раз на місяць.

• Полтавська «Ліга порятунку дітей» ор�
ганізувала перевезення в Полтаву з го�
лодуючої Росії 9 тисяч безпритульних
та влаштування їх у сім’ях і дитячих за�
кладах.

1920 — Полтавський губернський відділ
народної освіти повідомляє про перехід ниж�
чих початкових, вищих початкових та серед�
ніх шкіл у його відання та їх реорганізацію в
єдині трудові школи.

Липень — Наркомос УРСР публікує «Де�
кларацію про соціальне виховання дітей»,
згідно з якою всі діти мають виховуватися в
дусі комуністичної ідеології.

Вересень — Наркомос УРСР проголошує
декрет «Про запровадження української мо�
ви в школах». Початок «українізації».

• За офіційними даними, у цьому році на
Полтавщині лише 35,7 відсотка жителів
були письменними.

• У Полтаві В.О. Щепотьєв, Г.Г. Ващенко
та ін. заснували журнал «Українська
культура», орган місцевої «Просвіти».

• Учительську семінарію переведено з
Полтави до с. Біликів (пізніше перейме�
нована у вищі педкурси
ім. Б. Грінченка).

• Миргородський художньо�промисловий
інститут реорганізовано в художньо�ке�
рамічний технікум.

• Відкрито Кременчуцьий залізничний
технікум механічної спеціальності ім.
К. Маркса (тепер Кременчуцький тех�
нікум залізничного транспорту).

• Біля Полтави розпочала роботу органі�
зована А.С. Мака�
ренком колонія
ім. М. Горького.

• У Кобеляцькому повіті
організовано 5 дитя�
чих притулків для си�
ріт та безпритульних.

• У Хомутці Миргород�
ського району відкри�
то агропрофшколу, ни�
ні Хомутецький вете�
ринарно�зоотехнічний
технікум.

20
і роки — Відкрито Крюківський маши�
нобудівний технікум.

1921 — Відкрито Полтавську губернську
радянсько�партійну школу.

• Створено Полтавський інститут народ�
ної освіти шляхом об’єднання педагогіч�
ного інституту та історико�філологічно�
го факультету Харківського університе�
ту. У 1930 році його було реорганізова�
но в інститут соціального виховання, а в
1933 році він отримав назву педагогіч�
ного.

• Організоване Полтавське державне ви�
давництво.

1922 — У Полтаві почи�
нає виходити педагогіч�
ний журнал «Новими сте�
жками» (додаток до «Бю�
летеня Полтавської губос�
віти»). Редактор — пись�
менник М. Биковець.
Припинив вихід у 1923 р.

• Реміснича школа
ім.Жовтневої рево�
люції реорганізована
в школу ФЗУ (тепер
СПТУ №3).

• У Кременчуці при
Другому механічно�
му заводі організова�
на школа ФЗУ, яка

після багатьох реорганізацій тепер на�
зивається СПТУ №26.

1923, 23 серпня — Відкрито Полтавський
агрокооперативний технікум. У 1929 р. був
реорганізований у Полтавський сільськогос�
подарський інститут.

• У Полтаві продовжує роботу державне
дитяче видавництво «Зірка», організо�
ване Панасом Мирним.

1923, 15 грудня — Організоване Полтав�
ське окружне товариство «Геть неписьмен�
ність». Початок боротьби за ліквідацію непи�
сьменності.

• На Полтавщині організовано 240 шкіл�
лікнепів.
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• Відкрито Лубенський медичний техні�
кум (тепер Лубенське медичне учили�
ще).

• У Кобеляках відкрито педтехнікум.
• Андріївську сільськогосподарську шко�

лу Новосанжарського району реоргані�
зовано в зоотехнікум (діяв до 1974 р.).

• Колонію ім.В.Г.Короленка переведено з
с. Ковалівки до м.Кобеляк і реорганізо�
вано в дитмістечко.

Серпень — ЦВК РНК СРСР видає поста�
нову «Про запровадження обов’язкової по�
чаткової освіти».

• Відкрито Полтавський інститут сільсь�
когосподарського будівництва (з 1934 —
інститут інженерів сільськогосподарсь�
кого будівництва, з 1961 — Полтавський
інженерно�будівельний інститут, нині
— Полтавський технічний університет).

• Створено Полтавський механіко�техно�
логічний технікум м’ясної промислово�
сті (тепер Полтавський технікум м’яс�

ної промисловос�
ті).

1931 — Продовжува�
лася боротьба за лікві�
дацію неписьменності.
Окружком ЛКСМУ ви�
ділив для лікнепу 500
комсомольців, 890 піо�
нерів та учнів, 250 сту�
дентів.

• Створено Кремен�
чуцьке педагогічне
у ч и л и щ е
ім. А.С. Макаренка.

• У смт. Червоноза�
водському Лохви�
цького району
створено вечірній
Механічний техні�
кум (тепер Лохви�
цький технікум

харчової промисловості).
• Відкрито Полтавський інститут м’ясної

технології (згодом Полтавський механі�
ко�технологічний інститут м’ясної про�
мисловості). При інституті діяли роб�
фак і підготовчі курси. Припинив діяль�
ність у 1936 р.

1932 — Кременчуцький медичний техні�
кум реорганізовано в медичний інститут. У
1934 р. переведено до Полтави.

• У Гадячі створена районна колгоспна
сільськогосподарська школа.

• У Полтаві в цьому році діяли:
— Інститут сільськогосподарського будів�

ництва;
— Інститут м’ясної технології;
— Інститут соціального виховання (педа�

гогічний);
— Плодоягідний інститут;
— Філіал транспортного інституту;
— Комбінат кооперативної освіти;
— 12 технікумів;

• У Хоролі на базі колишнього реального
училища відкрито профтехшколу.

1925 — Відкрито Полтавський будівель�
ний технікум транспортного будівництва.

• У м. Кобеляках відкрито торгово�коопе�
ративну профшколу.

1927 — У Києві за редакцією
М.С.Грушевського починає виходити періо�
дичний збірник «За сто літ. Матеріали з
громадського і літературного життя Украї�
ни 19 і початку 20 ст.». У 1927�1930 рр. ви�
йшло 6 книг, де багато матеріалів, стосува�
лося Полтавщини.

1928 — Всеукраїнські політехнічні курси
інструкторів художньої промисловості реор�
ганізовані в Полтавський технікум промис�
лової кооперації.

• Кременчуцька медична профшкола ре�
організована в медичний технікум.

• При заводі «Метал» організовано школу
ФЗН (тепер СПТУ №9).

1929 — Створено Миргородський індуст�
ріально�керамічний інститут. У 1933 інсти�
тут переведено до м. Кам’янця�Подільського,
а в Миргороді залишено керамічний техні�
кум.

• Створено Пирятинські дворічні педаго�
гічні курси. Припинили діяльність у
1930 р.

• Хорольську профтехшколу реорганізо�
вано в індустріальний технікум (з 1930
— технікум  механізації сільського гос�
подарства).

• Створено Березоворудський сільського�
сподарський технікум ім. Петровського
(тепер радгосп�технікум).

• У Прилуках починає виходити «Освіта
Прилуччини» — бюлетень Прилуцької
окружної інспектури народної освіти.
Припинив вихід у 1930 р.

• Створено Полтавсь�
кий сільськогоспо�
дарський інститут.

• Відкрито Лубенсь�
кий технікум лікар�
ських і ароматич�
них рослин (тепер
лісовий технікум).

Кінець 20
х років —
Ліквідація системи єди�
них трудових шкіл та
припинення експери�
ментування щодо про�
грам і методів навчання
(комплексні програми,
метод проектів, дальтон�
план та ін.)., повернення
до «класичних» програм
та методів навчання.

1930 — За період
1925�1930 рр. кількість

семирічних шкіл зросла майже в 4 рази.
• Відкрито Кременчуцький інститут сані�

тарок. У 1932 р. припинив діяльність, у
зв’язку із заснуванням Кременчуцького
медичного інституту.
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— 8 робітфаків;
— 9 шкіл ФЗН.
• У школах�семирічках уперше від 1917

року відкрито восьмі класи і таким чи�
ном започатковано школи�десятирічки.

1933 — Організовано колгоспні патронати
для дітей�сиріт, батьки яких померли від го�
лоду (існували до 60�х років).

• Створена Полтавська дитяча трудова
колонія для безпритульних та сиріт. Мі�
стилася в Полтавському Хрестовоздви�
женському монастирі, припинила свою
діяльность наприкінці 30�х рр.

1934 — Постановою Раднаркому СРСР та
ЦК ВП(б) встановлено таку структуру шкіл:
початкова (1�4 класи), неповна середня (1�7
класи), середня 
(1�10 класи).

• Засновано Полтавську міську бібліоте�
ку для дітей. У 1938 р. реорганізована в
обласну бібліотеку для дітей та юнацт�
ва. Нині — Полтавська обласна бібліо�
тека для дітей ім. Панаса Мирного.

• Створено Полтавський медичний інсти�
тут (на базі Кременчуцького медичного
інституту). Розформований у 1936 році.

• Відкрито Полтавський палац піонерів та
жовтенят.

1935 — Школи�десятирічки здійснили
свій перший випуск.

• Відкрито Лубенський учительський ін�
ститут. Припинив діяльність у 1941 р.

1936 — У цьому році на Полтавщині пра�
цювало 957 початкових, 70 неповних серед�
ніх та 161 середня школа.

• Відкрито Кременчуцький учительський
інститут — навчальний заклад для під�
готовки вчителів 5�7 класів загальноос�
вітньої школи. Припинив діяльність у
1941 р.

• У Кобеляках зі складу дитячого містеч�
ка ім. В.Г. Короленка виділився само�
стійний дитбудинок ім. В.І. Чкалова, у
якому виховувалися діти репресованих.

1937 — У Решетилівці відкрито училище,
що готувало спеціалістів по килимарству та
ручній художній вишивці (тепер СПТУ
№28).

• Відкрито школу ФЗН при Полтавській
бавовнопрядильній фабриці (тепер
СПТУ №33).

• Відкрито однорічну Кобеляцьку сільсь�
когосподарську школу (ліквідована в
1972 р.) та медичну середню школу.

1938 — Створено Полтавську обласну на�
укову медичну бібліотеку.

• Відкрито Полтавське військове автомо�
більне училище, з 1940 — Полтавське
тракторне училище. В 1941 р. евакуйо�
ване, в 1947 — розформоване.

1939 — Відкрито Кременчуцький педаго�
гічний інститут. Припинив роботу у зв’язку з
початком Великої Вітчизняної війни.

1940 — Відкрито Полтавський інститут
удосконалення вчителів (тепер Полтавський

обласний інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників).

1941 — Окупація Полтавщини німецьки�
ми фашистами. Ліквідація ними всієї систе�
ми освіти, за винятком поодиноких початко�
вих 4�класних шкіл. У Полтаві до війни було
18 шкіл (12 тис. учнів), а при німцях 2 почат�
кові школи (150 учнів), у Лохвиці перед вій�
ною було 5 шкіл (3 тис.учнів), під час окупа�
ції 1 початкова школа, в якій навчалося 10
учнів. Більшість шкільних приміщень були
зруйновані під час бойових дій або навмис�
но. Вбито або відправлено до Німеччини ти�
сячі вчителів.

1943 — Звільнення Полтавщини від німе�
цької окупації. Початок відбудови шкіл та
відновлення системи освіти.

1944 — В області розпочали роботу 1536
шкіл, у яких навчалося 208 тисяч учнів.

• Відкрито Полтавський електротехніч�
ний технікум.

• Відкрито Полтавську торгово�коопера�
тивну школу.

• Відкрито Лубенський бухгалтерсько�
економічний технікум. З 1956 р. — Лу�
бенський сільськогосподарський техні�
кум бухгалтерського обліку.

• Відкрито Полтавський навчально�кур�
совий комбінат, який у 1966 р. був реор�
ганізований у торгово�кулінарне учили�
ще. Тепер СПТУ №30.

• Відкрито школу ФЗН на базі Лохвиць�
кого цукрового заводу. Тепер Червоно�
заводське СПТУ №32.

1946 — В області працювали 308 політш�
кіл, 264 гуртки по вивченню історії ВКП (б),
49 райпартшкіл, вечірній університет марк�
сизму�ленінізму.

• Заснована Пирятинська автошкола.
• Створено школу ФЗН №8 (тепер

СПТУ №1).
• При Кременчуцькому мостовому заводі

створено училище (з 1947 р. — залізнич�
не училище №2). Після ряду реоргані�
зацій з 1984 р. — СПТУ №22.

• У Полтаві створено школу ФЗН №5
(тепер СПТУ №23).

• Силами батьків збудовані Мачуська
школа Полтавського району, Заїченська
Опішнянського, Право�Жовтнева Згу�
рівського, Великобуримська Чорнобаїв�
ського та Будаківська школа Комиш�
нянського району.

• При Миргородському та Золотонісько�
му педагогічних училищах розпочали
роботу курси перепідготовки вчителів 1
— 4 класів.

• Кількість шкіл в області досягла 1640.
1947 — У Полтаві відбудовано або відкри�

то заново 22 школи, 5 інтернатів, 10 техніку�
мів, 3 ремісничі училища, 3 школи ФЗН.

• У Полтавській області було 8 ремісни�
чих училищ, одне залізничне і 8 шкіл
ФЗН, у яких навчалося 5124 учні.
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• На базі Полтавської облпромради орга�
нізовано профтехучилище, яке після
багатьох реорганізацій зараз
називається СПТУ №24.

1960 — Запроваджено загальну обов’язко�
ву восьмирічну освіту.

• В області працювала 1421 загальноосві�
тня школа, зокрема 631 початкова, 520
восьмирічних, 270 середніх. У них
навчалося 219185 учнів.

• Створено Кременчуцьке льотне учили�
ще цивільної авіації.

• Відкрито Кременчуцький загальнотех�
нічний факультет Полтавського інсти�
туту сільськогосподарського будівницт�
ва. З 1971 р. — філіал Харківського ав�
тодорожного, а з 1974 р. — філіал Хар�
ківського політехнічного інституту.

1961 — У м. Комсомольську створено фі�
ліал Криворізького технікуму рудної автома�
тики. З 1967 р. — Кременчуцький гірничий
технікум. З 1977 р. — Комсомольський гір�
ничо�металургійний технікум.

1962 — У Полтаві відкрито Палац піоне�
рів.

1963 — На Полтавщині під час літніх кані�
кул працювало 30 піонерських таборів, у
яких відпочивало 20 тис. учнів. Туристична
база щодня приймала 200 туристів, які
вивчали рідний край.

1964 — У Кременчуці відкрито Будинок
техніки Полтавської обласної ради науково�
технічних товариств. Із 1988 р. — Кременчу�
цький будинок науки і техніки.

• В області працювали 164 учнівські ви�
робничі бригади, що об’єднували 14146
учнів. Вони вирощували і збирали сіль�
ськогосподарські культури на площі
4585 гектарів.

• Згідно з офіційними даними, у Полтав�
ській області залишилося 2 неписьменні
і 4 малописьменні громадянина.

• Наказом по Полтавському обласному
відділу народної освіти встановлено ме�
даль «А.С. Макаренко», якою нагоро�
джуються кращі педагоги області.

1965 — В області було 1359 загальноосвіт�
ніх шкіл, у яких навчалося майже 240 тисяч

учнів, 73 школи і 278
окремих класів робітничої
та селянської молоді, у
яких вчилися 39 тис. чо�
ловік.

1966 — Створено Пол�
тавський сільськогоспо�
дарський технікум по під�
готовці керівних кадрів
колгоспів і радгоспів (на
базі 9�місячних курсів пе�
репідготовки партійних і
радянських працівників
(1944 р.), пізніше обласної
сільськогосподарської
школи підготовки голів
колгоспів (1955 р.),
міжобласної трирічної
школи підготовки керів�

• Відкрито Веприцьке спеціальне сільсь�
когосподарське училище, тепер СПТУ
№42.

1948 — Оріхівська семирічна школа Лу�
бенського району стала ініціатором шефства
над тваринницькими фермами колгоспів.
Почин підхоплено по всій Україні.

1949 — Полтавському педагогічному ін�
ститутові присвоєно ім’я В.Г. Короленка.

1950 — В області було 1663 школи, 32 се�
редні спеціальні навчальні заклади і 3 вищі
навчальні заклади.

• У Кременчуці розпочала роботу дитяча
бібліотека.

• При школі №6 м. Полтави організовано
постійно діючу обласну педагогічну ви�
ставку.

• Розпочала роботу Полтавська обласна
екскурсійно�туристська база.

1953 — Полтавська фельдшерська школа
реорганізована в Полтавське медичне учили�
ще.

1954 — Кременчуцька фельдшерсько�аку�
шерська школа перетворена в медичне учи�
лище.

• Створено Кременчуцьку школу ФЗН
№7 (тепер СПТУ №11).

• Відкрито Кобеляцьке технічне училище,
тепер СПТУ №34.

• У Гадячі створено ремісниче училище
механізації сільського господарства, те�
пер СПТУ №47.

1955 — До Гадяча переведене з Харкова
культурно�освітнє училище.

1956 — Початок політехнізації шкіл. У 5�6
класах запроваджено ручну працю в майсте�
рнях, у 8�10 — практикуми з машинознавст�
ва, електротехніки та сільського господарст�
ва.

• В області працювало 1389 загальноосві�
тніх шкіл, з них початкових — 611, се�
мирічних — 527, середніх — 251. При
них було 135 інтернатів для дітей із від�
далених сіл, у яких проживало 2953 уч�
ні. Кількість учнів загальноосвітніх
шкіл сягала 250 тисяч.

1957 — Відкрито Полтавське артилерійсь�
ке училище (переведене з м. Дніпропетров�
ська). 1968 р. воно було реорганізоване у ви�
ще зенітно�артилерійське, а 1973 р. — у Пол�
тавське вище зенітне ракетне командне учи�
лище.

• Полтавська торгово�кооперативна шко�
ла реорганізована в Полтавський коопе�
ративний технікум.

1958 — Семирічні школи перетворено у
восьмирічні.

• Відкрито Полтавську музично�теат�
ральну бібліотеку.

1959 — Приняйто закон «Про зміцнення
зв’язку школи з життям і дальший розвиток
системи народної освіти в Український
РСР». Початок політехнізації шкіл.

• Засновано Кременчуцький автомобіль�
ний технікум.
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них кадрів колгоспів і радгоспів (1965 р.).
Тепер Полтавський сільськогосподарський
коледж.

• У Лубнах на базі заводу «Комунар»
створено технічне училище №2 (тепер
СПТУ №3).

1967 — У Полтаві відкрито медичний сто�
матологічний інститут (переведений з
м.Харкова). Тепер медична стоматологічна
академія.

• Відкрито Полтавський нафтовий геоло�
горозвідувальний технікум.

• Полтавське торгово�кулінарне училище
реорганізоване в технікум радянської
торгівлі.

• У Кременчуці відкрито міські професій�
но�технічні училища №16 та 18 (тепер
СПТУ №16 і №18).

• У Полтаві організовано міське профе�
сійно�технічне училище №17 (тепер
СПТУ №17).

• На Полтавщині організуються районні і
міські методичні кабінети.

1968 — Створено Полтавське вище війсь�
кове командне училище зв’язку.

• У загальноосвітніх школах і педагогіч�
них училищах впроваджено початкову
військову підготовку.

1969 — Відновила роботу Гадяцька школа
бджільництва (у 1936 — 1963 рр. вона мала
назву Гадяцька сільськогосподарська шко�
ла).

• Гадяцькому культурно�освітньому учи�
лищу (тепер Гадяцьке училище культу�
ри) присвоєно ім’я І.П. Котляревського.

• У Лохвиці відкрито міське професійно�
технічне училище (тепер СПТУ №27).

• У Кременчуці відкрито торгово�куліна�
рне училище (нині СПТУ №29).

• Відкрито навчально�виробничий комбі�
нат Полтавського облпобутуправління,
пізніше реорганізований у СПТУ №31.

1971 — В області працювало 1228 денних
масових загальноосвітніх шкіл, зокрема по�
чаткових — 462, восьмирічних — 488, серед�
ніх — 278. У них навчалося 231728 учнів.

1973 — Березоворудський сільськогоспо�
дарський технікум реорганізовано в радгосп�
технікум.

1974 — Відкрито Полтавський кооперати�
вний інститут.

1976 — Створено Полтавську обласну
юнацьку бібліотеку.

1977 — В області діє чотири художні шко�
ли — Полтавська, Кременчуцька, Лубенська
та Комсомольська.

1978 — При Полтавській експерименталь�
ній взуттєвій фабриці відкрито професійно�
технічне училище (тепер СПТУ №34).

1979 — Створене СПТУ №7 на базі Кре�
менчуцького автомобільного заводу.

1980 — Організовано видавництво «Пол�
тава».

• Кількість загальноосвітніх шкіл в облас�
ті — 1029, зокрема початкових — 288,
восьмирічних — 440, середніх — 301. У
них навчалося 210641 учень.

1984, 12 квітня — Верховна Рада СРСР
прийняла «Основні напрямки реформи за�
гальноосвітньої і професійної школи». Поча�
ток реформування освіти.

1985 — Хорольський технікум механізації
сільського господарства об’єднано з примісь�
ким радгоспом «Зорі комунізму» й створено
Хорольський радгосп�технікум.

• У Решетилівці відкрито філіал Красного�
рівського сільського професійно�техніч�
ного училища, пізніше реорганізований у
Решетилівське СПТУ №52.

1989 — У цьому році в загальноосвітніх
школах навчалися 222,3 тис. чоловік, у проф�
техучилищах 24,4 тис., у середніх спеціаль�
них навчальних закладах — 25,9 тис., у ви�
щих навчальних закладах — 23,7 тис.

• На 1000 чол. населення області вищу і
середню освіту мали 718 чол., зокрема
вищу закінчену — 78, вищу незакінчену
— 11, середню спеціальну — 163, серед�
ню загальну — 286, неповну середню —
180 чол.

• У Полтаві почала виходити газета «Сту�
дентський гарт» — орган ради ректорів
вищих навчальних закладів вузів Пол�
тави.

• Полтавський сільськогосподарський
технікум (раніше мав назви Полтавська
школа садівництва і городництва
(1895), училище садівництва (1912),
технікум садівництва, агрокооператив�
ний технікум, плодоягідний технікум,
технікум плодоовочівництва) реоргані�
зовано в радгосп�технікум ім. А.С. Ма�
каренка.

• Створена Пирятинська дитяча кінно�
спортивна школа.

1990 — У Полтавській області діяло 380
середніх шкіл, у яких працювало 16687 учи�
телів, навчалося 177685 учнів.

• В області працювала 41 дитяча музична
школа та 70 їх філіалів у селах, а також
2 вечірні музичні школи для робітничої
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• У Глобиному відкрито ліцейні класи в
загальноосвітніх школах I�III ступеня
№1 та №5.

• У Семенівці відкрито ліцейні класи в за�
гальноосвітніх школах I�III ступеня №1
та №2.

• У Лохвицькій загальноосвітній школі I�
III ступеня №1 відкрито гімназичні кла�
си.

1996 — Зіньківські СШ №1 та №2 реорга�
нізовано в навчально�виховні комплекси.

• У цьому році в області працювали 962
середні навчально�виховні заклади, з
них шкіл I ступеня — 146, I�II ступенів
— 305, I�III ступенів — 421, гімназій — 6,
ліцеїв — 3, навчально�виховних компле�
ксів — 81, приватних навчальних закла�
дів — 1. У них навчалося 223429 учнів.
Українською мовою навчання велось у
905 закладах (94,1%), російською — у 9
закладах (0,9%), двома мовами — у 48
навчальних закладах (5,0%). В українсь�
ких школах і класах навчалося 190139
учнів (85,2%), у російських — 33019
(14,8%).

В області також діяли 10 вечірніх (змінних) за�
гальноосвітніх шкіл, у яких навчалося 3.559 учнів, та
9 міжшкільних навчально�виробничих комбінатів на
1321 робоче місце. У перелічених вище навчальних
закладах працювали 20.968 педагогів. Крім того, ді�
яли 290 дошкільних виховних закладів системи Мі�
ністерства освіти України, в яких виховувалося
30549 дітей, працювали 3423 вихователі. Позашкі�
льних навчально�виховних закладів було 81, із них
палаців, будинків позашкільної роботи — 37, стан�
цій технічної творчості — 18, станцій юних натуралі�
стів — 16, юних туристів�краєзнавців — 8, клубів
юних моряків — 1, центрів естетичного виховання
молоді — 1. У цих закладах було охоплено гуртко�
вою роботою 40766 дітей.

Матеріальна база денних середніх загальноосвіт�
ніх навчально�виховних закладів на початок 1996�
1997 навчального року характеризувалася такими
показниками: у 962 навчальних закладах було 708
кабінетів фізики, 527 — хімії, 505 — біології, 693
— української мови і літератури, 521 — інших мов
та літератур, 406 — іноземної мови, 300 кабінетів
основ інформатики й обчислювальної техніки (у них
3.932 робочі місця з ЕОМ). Підсобні господарства
були у 58 школах (із них у 53 сільських і 5 міських).
При школах працювали 15 інтернатів для дітей із
віддалених населених пунктів та 898 їдалень і буфе�
тів. 

молоді. У них навчалося 9,5 тис. учнів,
працювало 1100 викладачів.

• У Полтавській області діяли 46 середніх
професійно�технічних училищ.

• Створено Комсомольський гірничо�ме�
талургійний коледж (на базі Комсо�
мольського гірничо�металургійного тех�
нікуму).

• Полтавські школи №21, 31, 32 та 33 ре�
організовані в школи�гімназії, а школу
№28 — у школу�ліцей.

1991 — У Полтаві школу №9 реорганізо�
вано в школу�гімназію, а школу №30 — у
школу�ліцей.

• У Кременчуці школу №4 реорганізова�
но в школу�ліцей, а школу №5 ім. Т.Г.
Шевченка — у школу�гімназію; відкри�
то приватну школу�ліцей «Ада».

• У Комсомольську організовано школу�
гімназію та школу�ліцей.

• Вовчицьку середню школу Лубенського
району реорганізовано в школу�ліцей.

1992 — У Полтаві відкрито міський націо�
нальний ліцей №1 ім. І.П. Котляревського, ав�
торську національну школу №37 та українсь�
ку національну школу №11.

• У Кременчуці відкрито профільно�ди�
ференційовану школу №3.

• У Гребінці відкрито школу�ліцей №2.
1993 — У Полтаві відкрито приватну за�

гальноосвітню школу I�III ступенів педагогі�
чного центру «ACADEMIA».

• Інститут удосконалення вчителів
реорганізовано в Полтавський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників.

• У Полтавській школі�інтернаті №1 від�
крито ліцейні класи для учнів із сільсь�
кої місцевості.

• У Кременчуці відкрито школу�гімназію
№6.

• Відкрито школи�ліцеї у Пирятині та Ди�
каньці.

Березень — Вийшов перший номер
науково�методичного журналу
«Постметодика».

1994 — Школи�гімназії відкрито на базі
СШ №5 м. Карлівки та СШ №1 смт. Котель�
ви.

• У Полтаві відкрито приватний коледж.
1995 — Навчально�виховні комплекси від�

криті в Кобеляках та Нових Санжарах.
• У Кременчуці відкрито навчально�вихо�

вний комплекс №17 ім. М.Г. Неленя.
• Полтавські школи�гімназії №9, 31 та 32,

а також школу�ліцей №28 реорганізова�
но в навчально�виховні комплекси.

• У Шишаках відкрито гімназію.
• СШ №6 м. Миргорода реорганізовано в

школу�гімназію.
• СШ №6 м. Лубен реорганізовано в шко�

лу�ліцей.

УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

23

Ïîñòìåòîäèêà, ¹3(17), 1997



УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

24

У Полтаві жили і працювали сотні видатних ді�
ячів культури й науки. Серед них письменники:
Панас Мирний, В.Г. Короленко, Олесь Юренко, 
художники Г.Г. Мясоєдов та І.Г. Мясоєдов, С.І. Ва�
сильченко, лікар М.В. Скліфосовський, компози�
тор і диригент В.М. Верховинець.

Під Полтавою, у с. Жуках, жив і помер козаць�
кий літописець Самійло Величко. В с. Куликовому
Полтавського району народився Маршал Радянсь�
кого Союзу Г.І. Кулик.

Лубенський район
Лубни — місто із 1000�

літньою історією. Виникнення
пов’язується діяльністю князя
Володимира по укріпленню
південних рубежів Русі. Згаду�
ється як Лубно в Іпатіївському
літописі в 1107 р. Назву вчені
пов’язують зі староруським
словом «луб», що означає 
«матеріал із дуба».

Під Лубнами відбулися дві
битви з польсько�шляхетськи�

ми військами: у 1596 р. під проводом С. Наливайка і
в 1638 р. на чолі з Я. Острянином. За часів гетьман�
щини Лубни — полкове місто, де на власні кошти
збудували собор Мгарського монастиря гетьмани
І. Самойлович та І. Мазепа.

Лубни — батьківщина видатного математика
О.М. Астряба, професіонального революціонера
О.Г. Шліхтера.

Тут жили оспівана Пушкіним Анна Керн і укра�
їнський письменник О. Донченко.

У Лубенському районі народилися: «витязь
української поезії» Василь Симоненко (с. Біївці),
поет�патріот П.І. Артеменко (с. Губське), українсь�

Полтава
Полтава готується відзначи�

ти своє 825�ліття. Вперше зга�
дується в Іпатіївському літопи�
сі від 1173 р. (до останнього ча�
су помилково вважалося, що
від 1174 р.) під назвою «Лтава».
Назва «Полтава», («Лтава»)
походить із давньої болгарської
мови і дослівно означає «посе�
лення на крутому березі».

У 1648�1775 рр. Полтава —
центр однойменного полку,

який мав надійні бази для повстанців за часів Хме�
льниччини.

Полтава дала світові, зокрема українській духо�
вності, цілу плеяду видатних особистостей: леген�
дарну Марусю Чурай і нескорену Лялю Убийвовк,
письменників І.П.Котляревського, М.І. Гнєдича,
С.П. Стеблін�Камінського, О.Л. Боровиковського,
Б.О. Лазаревського, М. Зощенка, Оксану Іваненко;
диригента Г.В.Кулябу; композиторів К.О. Мяскова,
В.П. Рождественського та В.П. Шаповаленка; жи�
вописців М. Ярошенка, В.М. Магденка, Є.З. Трегу�
ба; вчених Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея),
М.З. Шамоту; державних діячів С.В. Петлюру,
А.В. Луначарського, В.А. Івашка, І.М. Стешенка;
релігійних діячів П. Величковського, єпископа
Афанасія, патріарха Мстислава; генерал�фельдмар�
шала І.Ф. Паскевича; кіноактрис В. Холодну і
К. Лучко, народного артиста України
Ю. Тимошенка (Тарапуньку).

У Полтаві навчалися: видатні педагоги
А.С. Макаренко та В.О. Сухомлинський, учені
Ю.О. Побєдоносцев та В.М. Челомей, військові ді�
ячі М.О. Щорс, М.Ф. Ватутін, народний артист
М.К. Кондратюк.

«ЩО ТОБІ В ІМЕНІ МОЇМ?»
(Етимологія назв найвідоміших населених пунктів Полтавщини 
та славні імена земляків)

О. Матвієнко, П. Матвієнко

ППатріотизм ґрунтується передус ім на
знанні  р ідного краю, усв ідомленні  його
непросто ї  і стор і ї .  Любов до Вітчизни
починається і з  гордост і  за  свою
батьк івщину.  Нам, полтавцям, є  ким і  чим
пишатися та є  за  що любити св ій р ідний
край.  Сивина княжої  доби й звитяга
козаччини влилися в істор ію багатьох с іл
та міст  Полтавщини.  А славні  імена
наших земляків звеличують і  грядущі
покоління.  На жаль,  б ільше н іж
тисячолітня істор ія р ідного краю

залишається terra incogn i ta  для багатьох
учн ів  і  нав іть  деяких учител ів.

ТТо ж спробуємо заповнити духовну
порожнечу хоча б  елементарними
топонімічними та історичними
відомостями про цю славетну землю
України, про ї ї  предков ічне кор іння.

ДДавайте переглянемо бодай деяк і  стор інки
істор і ї  Полтавщини у  русл і  княжої  доби и
козацької  держави, а  також згадаємо
імена видатних краян, котр і  вв ійшли у
св ітову  скарбницю духовност і .

ВІД КНЯЖОЇ ДОБИ

Герб Лубен

Герб Полтави
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кий письменник й етнограф О.С. Афанасьєв�
Чужбинський (с. Ісківці).

Гребінківський район
Гребінка (до 1901 р. — с.Тінь) є стародавнім сло�

в’янським поселенням. Сучасна назва — на честь
Є.П. Гребінки, українського та російського пись�
менника, котрий народився за 14 км від цього посе�
лення, на хуторі Убіжище.

Котелевський район
Котельва вперше у писемних джерелах згадана

в 1582 р., хоча дослідники вважають, що це посе�
лення в XI�XII ст. було крайнім оборонним пунк�
том Переяславського князівства. Назва села похо�
дить від назви річки, її етимологія губиться у гли�
бині віків. Очевидно, пов’язана з особливостями
рельєфу.

Котельва була сотенним містечком Гадяцького,
Полтавського, Зіньківського, Охтирського полків,
а з II половини XVIII ст. стає одним із центрів чу�
мацтва на Слобожанщині. Впродовж багатьох деся�
тиліть це село залишалося найбільшим в Україні.

У Котельві провів дитячі роки М.І. Гнєдич — ро�
сійський письменник і перекладач.

Уродженець Котельви — партизанський гене�
рал, двічі Герой Радянського Союзу С.А. Ковпак.

Ще стародавніша історія села Більська. Дослід�
ники вважають Більське городище залишками
скіфського м.Гелона, яке згадував ще давньогрець�
кий історик Геродот.

А с. Милорадове на початку XIX ст. заснували
Милорадовичі — нащадки козацької старшини.
Один із них — Михайло Милорадович, герой Віт�
чизняної війни 1812 р., потім Петербурзький гене�
рал�губернатор, був смертельно поранений
П. Каховським під час повстання декабристів.

Неподалік від Котельви встановлений знак на
місці втечі Максима Залізняка з�під варти, що су�
проводжувала його на заслання.

Лохвицький район
Лохвиця згадується в історичних документах, що

належать до 1320 р. Назва міста походить від річки,
на якій воно розташоване, і має
слов’янські витоки: локва
(слов.) — калюжа, болітце.

У XV ст. Лохвиця і навко�
лишні землі належали князям
Глинським, з роду яких ви�
йшла мати російського царя
Івана Грозного.

Від 1648 р. Лохвиця — со�
тенне містечко Миргородсько�
го, а потім Лубенського полку.

У цьому місті народився відомий радянський
композитор І. Дунаєвський.

А с. Харківці Лохвицького району є батьківщи�
ною двох українських письменників Архипа Тес�
ленка й Олекси Коломійця.

Неподалік від Лохвиці в урочищі Шумейкове
споруджений меморіальний комплекс пам’яті заги�
белі штабу Південно�Західного фронту в 1941 р.

Пирятинський район
Пирятин уперше згадується

в Лаврентіївському літописі
від 1155 р. Сама назва за своєю
формою є давньоруським при�
свійним прикметником із по�
ширеним на той час суфік�
сом — «ин»: Пирята — Пиря�
тин; Скнята — Скнятин (Сні�
тин) (Лубенський район); Пі�
соча — Пісочин (Лохвицький
район).

У козацькі часи Пирятин —
сотенне містечко Кропивенського, а потім Лубен�
ського полку.

Пирятин є батьківщиною відомого мистецтво�
знавця В.І. Григоровича, українського художника
А. Мокрицького.

У Пирятинському районі народилися: письмен�
ники Кость Герасименко (с. Прихідьки) та Дмитро
Луценко (с. Березова Рудка); видатний учений�се�
лекціонер, двічі Герой Соціалістичної Праці
В.М.Ремесло (с. Теплівка), на честь якого в
м.Пирятині є бюст. У с. Березова Рудка, в маєтку
Закревських, перебував Тарас Шевченко.

Хорольський район
Хорол уперше згаданий у

1083 р. у духовній Володимира
Мономаха. Назва міста похо�
дить від назви річки, що озна�
чає в перекладі з тюркських
мов «швидкий».

Із 1648 р. Хорол — сотенне
містечко Миргородського пол�
ку.

У с. Мелюшках Хорольсь�
кого району народилися

Л.І. Боровиковський — український поет, етнограф
і філолог та В.Я. Ломиковський — український іс�
торик та етнограф.

Уродженцями району є: двічі Герой
Радянського Союзу, генерал армії І.М. Третяк
(с. Мала Попівка), якому в райцентрі встановлений
бронзовий бюст; український живописець
Г.С. Васецький (с. Новоіванівка), відомий україн�
ський актор О.М. Ватуля (с.Трубайці).

Чорнухинський район
Чорнухи за часів київського князя Володимира

Святославича знаходилися на посульській лінії
укріплень і в 1261 р. були досить великим населе�

Герб Лохвиці

Герб Хорола

Герб Пирятина
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М.В.Гоголя. Сюди він не раз повертався із далеких
своїх доріг. Садиба Гоголів від�
новлена.

Кременчуцький ра/
йон

Кременчук відомий від 1571
р. як фортеця на гранітних кря�
жах Дніпра. Звідси і можлива
назва «кремінь» — Кременчук.
Хоча є й інша версія з тюрксь�
ких мов — укріплення над рі�
кою.

У 1625 р. неподалік від Кременчука, біля Куру�
ківського озера (пізніше Крюків), запорозькі коза�
ки на чолі з Марком Жмайлом завдали поразки
польсько�шляхетським військам.

З 1648 р. Кременчук — сотенне містечко, у 1661�
1663 рр. — центр полку, з 1764�1784 рр. — центр
Новоросійської губернії, у 1920�1922 рр. — центр
Кременчуцької губернії.

Серед видатних уродженців Кременчука —
український філолог П.Г. Житецький, художники
Є.Ф. Крендовський, О.Д. Литовченко, В.Г. Литви�
ненко, композитор І.А.Віленський. Тут навчалися
український письменник А.Головко, космонавт
О. Леонов. У Крюкові пройшло дитинство і перші
роки вчителювання видатного педагога А.С. Мака�
ренка. В с. Запсілля Кременчуцького району наро�
дився письменник А.Т. Мороз.

У 20�30 роках тут жив український художник
Ф.Г. Кричевський.

Не менш славне і стародавнє село району 
Яреськи на рубежі XIV�XV cт. відоме як слобода, а
в часи гетьманщини — сотенне містечко Миргород�
ського полку.

У цьому селі народилися: Д.П.Трощинський
(1754�1829 рр.) — виходець із старшинсько�козаць�
кого роду, писар Гадяцького полку; російський дер�
жавний діяч; мати М.В. Гоголя — Марія Іванівна
Косяровська.

Прекрасна природа вабила в Яреськи багатьох
видатних людей: улітку 1825 р. декабрист
М.І. Муравйов�Апостол написав тут вірш «Оте�
чества и дым нам сладок и приятен»; у цьому селі
жив архітектор В.Г. Кричевський; у 30�х рр. XX ст.
працював над своїми фільмами режисер і письмен�
ник О.П. Довженко.

У с Ковалівці народилася Софія Богомолець —
революційна народниця, мати О. О. Богомольця —
президента АН України.

І, звичайно, всьому світові відоме с. Гоголеве
(Купчин — XVIII ст, Яновщина, Василівка — назва
на честь діда і батька М.В. Гоголя — власників се�
ла). У родовому маєтку пройшли дитячі роки

ним пунктом. Конкретна згадка про Чорнухи (Чор�
нов) датується 1641 р.

Тут народилися український історик
Л.В. Падалка, письменник�філософ Г.С.Сковорода
(діє меморіальний комплекс). У 1918 р. у Чорнухах
було створено одну з перших українських гімназій
на Полтавщині.

У с. Білоусівці народився літературознавець
С.М. Шаховський.

Шишацький район
Шишаки засновані, ймовірно, на початку XIVст.

Назва пішла від шишкуватих (куполоподібних) го�
рбів, на яких знаходиться цей населений пункт.
Уперше згадується 1399 р. в описі битви литовсь�
кого князя Вітовта з татарським ханом (Тимуром
Кутлуєм). Із 1649 р. Шишаки — сотенне містечко
Миргородського полку.

Уродженці Шишак: Ю.О. Митропольський —
український математик і механік, академік АН
України; брати Яковенки — Володимир Іванович
та Євген Іванович — учені�лікарі.

У 1913�1917 рр. у Шишаках жив В.І. Вернадсь�
кий — російський та український учений�природо�
знавець, академік, перший президент АН України.

Герб Кременчука

ІЗ КОЗАЦЬКИХ ЧАСІВ

Великобагачанський район
Велика Багачка (до поч. ХХ ст. — Багачка) за�

снована на рубежі ХVI і XVII ст., пов’язана із коза�
цькою колонізацією Лівобережжя. За одним із
припущень, першим поселенцем був козак Бочаг.

Із 1649 р. — сотенне містечко Миргородського
полку.

Уродженцями В. Багачки є кобзар Ф.Д. Кушне�
рик, письменник М.Т. Шаповал.

У цих чарівних місцях провів своє дитинство
О. Донченко.

У с. Бірках народився державний і партійний
діяч І.Д. Назаренко, а в

с. Псільське — сестри Псьол.

Гадяцький район
Гадяч. Перші згадки про

нього — як про городище і на�
селений пункт — трапляються
в «Книге Большому Чертежу»
та інших документах XVII ст.

Час заснування Гадяча бага�
то істориків датує 1634 р. Є дві
версії щодо назви: «годяче» —

добре, придатне місце для життя або похідне від
іменника «гад», «гади» (плазунів, справді, багато й
зараз у лісах навколо міста).

Із 1648 р. Гадяч — полковий центр.

Герб Гадяча



УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

27

Ïîñòìåòîäèêà, ¹3(17), 1997

У 1663�1668 рр. Гадяч був резиденцією гетьмана
Івана Брюховецького. На місці гетьманського пала�
цу сьогодні — приміщення школи бджільництва.

У 1729�1738 рр. гадяцьким полковником стає
Григорій Грабянка, автор відомого Літопису Грабян�
ки.

Гадяч — батьківщина багатьох відомих діячів ві�
тчизняної культури та науки. Серед них М. Дра�
гоманов — український письменник, учений і гро�
мадський діяч; Олена Пчілка (мати Лесі Україн�
ки) — письменниця та етнограф; В. Леонтович —
відомий інженер�будівельник, спорудив храм�па�
м’ятник на козацьких могилах під м. Берестечком,
Л. Задніпровський — український актор.

У Гадячі жили і працювали письменники: Панас
Мирний та Іван Білик, Леся Українка й Ольга Ко�
билянська, художник Ф.Красицький.

У с. Лютеньці Гадяцького району народився віт�
чизняний учений у галузі ракетної справи О.Д. За�
сядько, а в с. Сарах — український поет і фолькло�
рист А. Метлинський. У старовинному с. Веприку
народилися Н.М. Амбодик�Максимович — україн�
ський учений, один із основоположників вітчизня�
ного наукового акушерства та М.Л. Духов — тричі
Герой Соціалістичної Праці, конструктор танків ІС
та КВ. У с. Красна Лука народилася українська ху�
дожниця В.І. Баринова�Кулеба.

Єпископ Парфеній (П.Левицький) за свої кош�
ти спорудив на початку XX ст. у рідному

с. Плішивці кам’яний храм�ко�
пію козацького собору
м. Новомосковська Дніпропет�
ровської області.

Глобинський район
Глобине. Власником неве�

ликого хутора, який виник на
початку XVIII ст., а потім села
на Ромоданівському шляху,
був козак Іван Глоба — остан�
ній військовий писар Нової

Запорозької Січі.
Нині Глобинський район є найбільшим в Украї�

ні. Одне із найдавніших поселень району — Гра�
дизьк (від Городище), котре у козацькі часи було
сотенним містом. У цьому селі народилися: компо�
зитор Олександр Білаш, народний артист України
А.А. Верменич, художник Г.В. Боня.

Уродженцями Глобинського району є також ос�
новоположник української класичної музики
М.В. Лисенко (с. Гриньки), композитори Платон і
Георгій Майбороди (с. Плехівщина), Володимир
Верменич (с. Бориси), народна артистка України
Раїса Кириченко (с. Корещина), українські пись�
менники В.В. Канівець (с. Весела Долина),
Д.Г. Цмокаленко (с. Великі Кринки) та Дмитро Ко�
сарик (с. Федорівка), державний діяч П.П. Удови�
ченко (с. Заможне).

Диканський район

Диканька. Походження назви пов’язане з тим,
що в давнину біля поселення росли густі ліси. Є й
інше твердження: назва походить від прізвища пер�
шопоселенця Диканя чи Дикого. Історик В.Н. Жук
стверджує, що Дикань — це похідне слово від тюрк�
ського «декхан» — землероб.

Уперше в 1658 р. документально засвідчено, що
поблизу Диканьки відбувся бій між загонами пол�
тавського полковника Мартина Пушкаря й гетьма�
на Івана Виговського. Тут жив і працював козаць�
кий літописець Самійло Величко. З кінця XVIII ст.
Диканька належала Кочубеям (козацьким старши�
нам, потім царським вельможам). Збереглися буді�
влі — Миколаївська церква (1794 р.) і Тріумфальна
арка (1820 р.). Недалеко від цих споруд ростуть ду�
би, «друзями посаджені» й оспівані О.Пушкіним.

У Диканьці народилися академік АН України
О.Н. Щербань та організатор сільськогосподарсь�
кого виробництва, двічі Герой Соціалістичної Пра�
ці І.І. Кухар, якому в районному центрі споруджено
бронзовий бюст.

У с. Кам’янцях народився відомий український
співак Андрій Кикоть. Недалеко від Диканьки, в
с. Гайворонцях, народилася талановита художниця
Марія Башкирцева. На диканській землі народився

і загинув гетьман Іван Брюхо�
вецький.

Зіньківський район
Уперше Зіньків згадується

в історичних документах, дато�
ваних 1576 р. і 1604 р. За пере�
казами, його назва пішла від
імені козака Зінька, який пер�
ший оселився тут. Десять років
(1662�1672 рр.) це місто було
полковим центром.

Із Зіньковом пов’язана родина Богомольців
(О.О. Богомолець був президентом АН України).
Тут жила мати вченого, революціонерка�народни�
ця.

У місті народилися: члени Кирило�Мефодіївсь�
кого товариства І.Я. Посяда та М.І. Савич, україн�
ський письменник і перекладач Микола Зеров. У
юні роки тут жив Остап Вишня.

Опішня — Афіни української кераміки, відома
як поселення з XII ст.

С. Шилівка — батьківщина талановитих пись�
менників братів Григорія та Григора Тютюнників.
У с. Бірках народився письменник Іван Цюпа, а в
с. Великій Павлівці — письменники Олекса Мусіє�
нко та Павло Сердюк, а також професор
М.М. Тереховський.

Карлівський район
Карлівка — так стародавній пункт Орчик нази�

вали з початку XVIII ст. коли він став власністю
вихідця з Богемії генерала Вейсбаха, котрий дав та�
ку назву за аналогією до Карлсбада (Карлових
Вар), звідки був родом.

Герб Градизька

Герб Зінькова
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У Миргороді жили і працювали: грузинський
поет Д.Гурамішвілі, український історик
В.Я. Ломиковський, скульптор І.П. Кавалерідзе,
живописці О.Г. Сластіон і В.Г. Кричевський.

Миргородський район славний своїми стародав�
німи селами і видатними земляками.

У Великих Сорочинцях народилися українські
письменники Олександр Донченко, Володимир
Самійленко, Яків Шутько, кобзар М.С.Кравченко,
а також великий М.В.Гоголь.

У В.Сорочинцях народився і мав родовий має�
ток гетьман України Данило Апостол (збереглася
його усипальниця — Спасько�Преображенська цер�
ква). У с. Хомутці знаходиться садиба нащадка ге�
тьмана І.М. Муравйова�Апостола — письменника�
просвітителя. Три його сини (Матвій, Сергій та
Іполит) були активними учасниками декабристсь�
кого руху.

У Великій Обухівці народився і жив російський
та український поет і драматург В.В.Капніст, у Ки�
бинцях жив Д.П.Трощинський, народився україн�
ський поет Михайло Семенко.

Кобеляцький район
Кобеляки — важливий насе�

лений пункт південних рубе�
жів Полтавщини. Перші відо�
мості про нього знаходимо в
1609�1613 рр. Назва походить,
за однією з версій, від назви
р. Кобелячок, за другою — від
двох давніх назв частин населе�
ного пункту Коби і Ляхи.

Від 1648 р. м. Кобеляки —
сотенне містечко, а з 1803 р. — повітове. В Кобеля�
ках народилися українські письменники:
Г.С. Гнилосир, М.С. Білецький та В.Л. Кашин, ак�
тор С.Й. Шкурат. У цьому місті жив композитор
В.Д. Кирейко, є пам’ятник Б. Хмельницькому (архі�
тектор — І.П. Кавалерідзе).

Уродженці району — відомі письменники
Ю. Дольд�Михайлик, І. Дубинський (с. Білики),
П. Загребельний (с. Солошине), С. Журахович
(с. Сокілка), вчений�фізик І.І. Залюбовський
(с. Бутенки), художник А.Г. Петрицький (с. Ліщи�
нівка). У с. Біликах довгий час жив угорський пи�
сьменник Мате Залка.

Новосанжарський район
Нові Санжари. Вперше на «Санжаров» натрап�

ляємо в історичних джерелах 1636 р. Назва похо�
дить із тюркської мови, означає «знамено»,
«округ». За іншою версією, назва походить із угор�
ської мови. Угри, мадяри, маджари (близьке «сан�
жари») на території сучасної Полтавщини в XV ст.
заснували свої поселення.

Із 1661 р. Нові Санжари — сотенне містечко. В
цьому селищі міського типу встановлено бюст двічі
Героя Соціалістичної Праці О.В. Коваленка. Уро�
дженці району — видатний український письмен�

У Карлівці народилися академік Т.Д. Лисенко
та державний діяч М.В. Підгорний (бюст поставле�
но у м. Карлівці, як двічі Герою Соціалістичної
Праці). У с. Федорівці народився космонавт
Г.Ф. Береговий.

Козельщинський район
Козельщина — відома з I чверті XVIII ст. Наказ�

ний сотник Кобеляцької сотні П.С. Козельський за�
снував тут поселення, яке стало носити його ім’я.

Цікава історія спорудження
Козельщинського монастиря і
світова слава його Ікони Божої
Матері.

У припсільській частині ра�
йону розміщене одне із найдав�
ніших поселень на Полтавщи�
ні — Говтва (1095 р.). У 1638 р.
біля неї відбулася переможна
битва українських козаків на
чолі з Остряницею і польсько�
шляхетського війська. Майже

сто років говтвянськими сотниками були Острог�
радські, один із нащадків яких — академік�матема�
тик М.В. Остроградський. До речі, його дочка
С.М. Капніст (дружина нащадка В.В. Капніста) в
другій половині XIX ст. отримала в спадок маєток
у Козельщині.

У Мануйлівці, котру (як і Юрки) заснували запо�
розькі козаки, два літа жив Максим Горький. У Юр�
ках народився письменник Андрій Головко, а в
с. Василівці народився і помер художник Іван Дряпа�
ченко. У с. Хорішках народився академік А.Д. Скаба.

Машівський район
Машівка — населений пункт, відомий з початку

XIX ст. Назва походить від власного імені поміщи�
ці, котра володіла селом.

Найдревніше село району Ряське — відоме з
поч. XVIII ст.

У с. Кошманівці народився державний діяч
Н.Т. Кальченко, а в с. Новий Тагамлик — патріот,
партійний діяч років Великої Вітчизняної війни

С.Ф. Кондратенко.

Миргородський ра/
йон

Миргород. Перші згадки
про місто належать до XV cт.

Миргородський полк —
найстаріший і найміцніший у
гетьманській державі. Ще в
1575 р. польський король Сте�
фан Баторій утвердив Мирго�
род полковим містом реєстро�

вого козацтва.
У Миргороді народилися: живописець�портре�

тист, академік В.Л. Боровиковський, українські пи�
сьменники Панас Мирний та Іван Білик, А.А. Діма�
ров, академік�історик Б.Д. Греков.

Герб Миргорода

Герб Кобеляк

Герб Говтви
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ник, академік Б. Олійник (c. Зачепилівка), талано�
витий художник Г. Левицький — батько видатного
портретиста Д. Левицького (с. Маячка).

Оржицький район
Оржиця відома з 20�х років XVII ст. Назва її по�

ходить від р. Оржиці і має тюркську етимологію:
«ор» — рів, річка, русло, «жи» — назва, пов’язана з
водою. Тепер Оржиця — селище міського типу.

У районі народився народний артист України
О.М. Волін (с.Круподеринці), жила відома співач�
ка Діана Петриненко.

Решетилівський район
Решетилівка відома з початку XVII ст. За твер�

дженням історика М. Арендаренка, село заснував
козак Решетило. У 1648�1775 рр. — це сотенне міс�
течко.

В історії відома завдяки так званим Решетилів�
ським статтям 1709 р., підписаним Петром I, які ще
більше обмежували козацьку автономію. У світове
мистецтво ввійшла як перлина народної творчості
— вишивки та килимарства.

Родом із Решетилівки мати Івана Котляревсько�
го П.Л. Харковська, український літературознавець
І.І. Пільгук, письменник Дмитро Дереч.

У Решетилівському клубі розпочав шлях у ве�
лике мистецтво народний артист Борис Гмиря.

У с. Сухорабівці народився український пись�
менник�критик Андрій Трипільський, а в с. Плос�
кому — поет�гуморист О. Ковінька.

Семенівський район
Семенівка — чумацьке поселення, відоме з кінця

XVII ст. Потомок козацької старшини О. Родзянко
в кінці XVIII ст. цей населений пункт віддав у во�
лодіння своєму синові Семену, від імені якого й пі�
шла сучасна назва.

У с. Веселий Поділ народився український бай�
кар Леонід Глібов, у с. Оболонь — скульптор
Л.В. Позен та поет В. Женченко, а в с. Іванівці —
хоровий диригент В.М. Іконник.

Чутівський район
Чутове вперше згадується 1743 р. у духовній по�

лтавського полковника В.В. Кочубея.
Назва «Чутове», як і «Сторожове» (село непода�

лік), пов’язана, очевидно, з особливістю прикор�
донної території, несенням непростої служби укра�
їнськими козаками на південно�східних рубежах
гетьманщини. Є й така версія походження назви
Чутового: в часи російсько�шведської війни, коли
цар Петро I перебував у цих краях, він жартома на�
звав «Чуть» одного із селян. Поступово ця назва
перейшла і на місцевість, де мешкав Чуть.

У 1765�1769 рр. село входило до складу Велико�
будищанської сотні Полтавського полку.

У Чутові народилися: український літературо�
знавець, мовознавець і перекладач П.Г. Ріттер;
український поет Олесь Трусан. У с. Черняхівці

(засноване полтавським полковником Л. Черняком
приблизно в 1680 р.) у дитинстві жила українська
художниця Марія Башкирцева. У с. Сторожовому
народився вихованець А.С. Макаренка Семен
Калабалін (у «Педагогічній поемі» — Карабанов).

Отже, історія найвідоміших населених пунктів По�
лтавщини — Полтави, Лубен, Хорола, Пиряти�

на, Говтви, Чорнух — тягнеться своїм корінням до
княжої доби.

Виникнення більшості населених пунктів Полтав�
щини пов’язане з героїчними подіями козаччини,
тому деякі назви — Козельщина, Решетилівка, Гло�
бине, Багачка — походять від козацьких імен. Май�
же всі сучасні райцентри області в часи гетьманщи�
ни були сотенними містами і містечками. Герби
окремих пунктів, особливо Хорола, Полтави, Говтви,
Пирятина, Кобеляк, Градизька, передають княжі і
козацькі бойові традиції. Порівняно небагато насе�
лених пунктів виникли недавно — у кінці XVIII і на по�
чатку XIX ст. Найбільш помітним населеним пунктом,
який утвердився в області в другій половині XX ст., є
місто Комсомольськ�на�Дніпрі.

Ми назвали лише деякі славні імена наших зем�
ляків — діячів культури та науки, адже тільки пись�
менників та літературознавців Полтавщина дала сві�
тові більше ніж тисяча.

Крім уже названих уславлених полтавців, варто
назвати хоча б деяких відомих земляків у межах ко�
лишньої Полтавської губернії, які завжди вважали
себе полтавцями: драматург Михайло Старицький,
композитори Гордій Гладкий та Левко Ревуцький,
художниця Катерина Білокур, письменник�гуморист
Остап Вишня, педагог Григорій Ващенко, історик
української діаспори Симон Наріжний, поет Павло
Усенко, письменники Олександр Копиленко, Леонід
Первомайський та Михайло Чабанівський.

У вивченні української історії та культури вчите�
лям допоможуть уславлені імена, які розкривають
невичерпну скарбницю Полтавщини, що своєю істо�
рією та етнографією уособлює всю Україну, є її
духовним серцем.
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МІНІ�ТЕСТ 

«ОДИНАДЦЯТЬ
ВІДПОВІДЕЙ НА ОДНЕ
ПИТАННЯ: 
«ЧОМУ НАС НАВЧАЄ
ШКОЛА?»

1. Хімія. Чи знаєте ви, 

в чому суть реакції 

«срібного дзеркала»?

2. Географія. Чи можете ви

сказати, яке найбільше за

площею озеро у світі?

3. Укр. літ. Чи можете ви на!

звати автора цих рядків:

«Дзвін шабель, пісні, походи, 

Воля соколина, 

Тихі зорі, ясні води — 

Моя Україна»?

4. Рос. мова. Чи можете ви

назвати по порядку всі 

відмінки (падежи) російської

мови та вказати, на які 

питання вони відповідають?

5. Біологія. Чи можете ви

сформулювати закон 

розщеплення 

Грегора Менделя?

6. Рос. літ. Хто з російських

письменників і на чию честь

написав ці слова?

«Не предавайтесь особой

унылости, 

Случай предвиденный, чуть не

желательный,

Так погибает по Божией

милости 

Русской земли человек 

замечательный».

7. Геометрія. Чи можете ви

довести теорему Піфагора?

8. Історія. Чи можете ви 

назвати точну дату битви під

Каннами, вказавши імена 

полководців, її хід 

та результати?

9. Фізика. Чи можете ви 

записати формулу закону

Ома і пояснити, 

що він собою являє?

10. Іноземна мова. Чи вмієте

ви тією іноземною мовою,

яку вивчали у школі, запитати

дорогу,

замовити страви в ресторані,

сказати тост на весіллі 

і т.ін.?

11. Алгебра. Чи можете ви

описати квадратичну 

функцію та зобразити її

графік?

роботи школи. Так, у штаті Південна
Кароліна запроваджена програма за�
охочувальних винагород для шкіл, які
присуджуються на основі узагальнено�
го аналізу індексу росту успіхів усіх уч�
нів даної школи порівняно з середнім
показником усіх шкіл штату.

Усе це змушує і кожного окремого
учня, і кожну окрему школу ставити
перед собою реальні завдання. Ми ж
продовжуємо вимагати від дітей
здобути в школі таку суму знань,
якою не володіють і самі вчителі.
Можна легко пересвідчитись, що це
так, спробувавши чесно відповісти на
елементарні питання з основних шкіль�
них предметів.

Якщо ви вчитель фізики, але змог�
ли впізнати рядки Сосюри чи Некра�
сова, назвати Каспійське море чи роз�
крити суть реакції «срібного дзерка�
ла», вас можна привітати — ви унікум.
Як правило, вчитель не може допомог�
ти навіть власній дитині з тих навчаль�
них предметів, які не пов’язані з його
фахом.

Коли ж задумаєшся над власним ре�
зультатом цього міні�тесту, розумі�
єш, що кожен учитель опиняється в ро�
лі Сізіфа, який марнує свої сили на пе�
дагогічній ниві. І так буде до того часу,
поки ми не почнемо шукати відповіді
на питання «Чого?» і «Як?» навчати
відносно кожного окремого учня, не
оволодіємо педагогічними технологія�
ми успіху. Наочно зрозуміти, на яку

Підібрати ключ до хорошої школи
можна, тільки зайнявши позицію уч�
ня, — це твердження звучить як аксіо�
ма, що повинна стати головним прин�
ципом побудови ефективної моделі
освіти. Досі наше шкільне буття грун�
тувалось на засадах «державницького»
підходу... Тільки в радянській педагогі�
ці вважають за необхідне і можливе ви�
значити зміст освіти кожного учня ще
до того, як він прийшов до школи.
Здійснення ж індивідуального підходу
ми вбачаємо в підгонці учня під спуще�
ні «зверху» програми (а не навпаки!).

Зовсім інший досвід мають ті шко�
ли, які реалізують ідеї сучасної аван�
гардної педагогіки. Наприклад, дирек�
тор школи Томпсона в Х’юстоні Вікі
Томас, підключивши учнів до «прори�
ву у школу майбутнього», саме їм від�
вела роль ініціаторів усіх змін у своєму
навчальному закладі, якими вони по
праву пишаються. В цій школі нікого
не дивує фраза учня «Я хочу сам
спланувати своє навчання», як не ди�
вує урок математики у формі брейн�
рингу, на котрому семикласники від�
стоюють свою точку зору з приводу
зміцнення позицій вигаданої корпора�
ції за рахунок використання графіків
нескінченності... Кожен учень тут має
«папку», в якій відображено дані про
його прогрес у навчанні, і він може об�
рати вчителя в ролі експерта для їх ана�
лізу. Саме прогрес кожного учня є го�
ловним критерієм оцінки ефективності

«Ми відповідальні не тільки за те, що робимо, 
а і за те, чого не робимо» 

ММооллььєєрр

РЕФОРМУВАННЯ ШКОЛИ: 
ПОГЛЯД З ПОЗИЦІЇ УЧНЯ

Віктор Громовий

Reformation school: pupii’s opin�
ion. V.V.Hromoviy

The actual method tasks of educational
process are under survey in the article. 
New pedagogical technologies are
analysed which are dominating now in the
West. Main principles which have to be
put on the base of reforming educational
process in Ukraine are discussed in the
article and growing new type of
pedagogical thinking of our teachers.

У статті розглядаються актуальні
питання методичного забезпечення
навчально�виховного процесу в школі,
пов’язані зі зміною характеру і мети
освіти. Аналізуються нові педагогічні
технології, які вже зараз домінують на
Заході. Обговорюються головні
принципи, що повинні лягти в основу
процесу реформування шкільної освіти
в Україні та становлення нового типу
педагогічного мислення наших учителів.
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ефективність своєї роботи можна розраховувати вчи�
телю, застосовуючи ті чи інші форми й методи органі�
зації навчального процесу, допоможе «Піраміда ви�
учуваності». За даними американських дослідників,
рівень засвоєння учнями матеріалу розподіляється
таким чином (див. с. 31).

На жаль, у нашій школі досі панують малоефекти�
вні методи викладання, які знаходяться у верхній час�
тині цієї піраміди.

У нашій країні впродовж багатьох десятиліть па�
нувала економіка абсурду і досі зберігається абсурдна
система шкільної освіти, яка грунтується на жорсто�
кій централізації та плануванні (спущені зверху
навчальні програми і плани, екзаменаційні білети і
т.ін.), відсталих педагогічних технологіях, орієнтації
на вал (перевантажені програми, домінування обо�
в’язкових предметів та ін.), «дефіциті» студентських
місць у державних вузах...

За проблемами забезпечення елементарної
життєдіяльності шкіл (виплати зарплатні вчи�
телям, фінансування утримання приміщень)
зараз просто губляться голоси тих педаго�
гів, які розуміють необхідність негайних
реформ освітньої системи України.

Серед них, зокрема, привертає
увагу виступ 28 січня 1997 року
на загальних зборах Академії
педагогічних наук академі�
ка Семена Гончаренка, в
якому він дає таку ха�
рактеристику ситуа�
ції в школі: «Діти на�
стільки перевантажені, що вже не набувають необхід�
ного чуттєвого досвіду, а отже, перестають гармоній�
но розвиватися. Учень, розлючений поганими оцінка�
ми, доведений до відчаю неспроможністю зазубрити
властивості тригонометричних чи показникових фун�
кцій, постулати і парадокси теорії відносності, генети�
чні формули, сотні дрібних і навіть дріб’язкових фак�
тів, сотні дат, імен, замордований шкільними стреса�
ми і перевантаженням, лементом і криком на пе�
рервах, а то й на уроках, стає конфліктним, порушни�
ком дисципліни і порядку, джерелом дискомфортних
відносин з учителем і класним керівником».

Основними кроками, які б дозволили перейти до
побудови «людиноцентристської» моделі шкільної
освіти, відомий наукознавець вважає такі:

— постановка в центрі освітньої мети здібностей,
інтересів людини як основних рушійних сил її розви�
тку, надання можливості кожній школі, кожному уч�
неві рухатись власною освітньою траєкторією, з мак�
симальною ефективністю і повнотою реалізувати вла�
сні інтереси, нахили, здібності;

— орієнтації на посильний для учнів зміст освіти з
тим, щоб засвоєння знань досягалося не за рахунок
здоров’я дітей і хоча б зрідка викликало не страх, а
позитивні емоції. Для цього треба позбутися синдро�
му середньовічного енциклопедизму і, нарешті, зрозу�
міти, що всього не можна і не потрібно вивчати;

— здійснення одночасного кардинального перехо�
ду «від традиційного інформативно�пояснювального,
катехізисного у своїй основі підходу, орієнтованого на
зазубрювання готових знань, до діяльнісного підходу,
спрямованого на розвиток пізнавальних сил і творчо�
го потенціалу дитини»;

— утвердження якісно іншої, ніж була досі, голов�
ної мети вивчення будь�якого предмета: «розвиток у
кожної дитини здібностей до створення громадських і
особистих цінностей»;

(Див.: «Педагогічна газета», №2, лютий 1997 р.).

Саме такі підходи до реформування школи дозво�
лять, зрештою, на ділі створити педагогічний фено�
мен, який ряд радянських педагогів пробували здійс�
нити в окремо взятих навчальних закладах. Тільки
така омріяна «Школа радості» може перерости із сфе�
ри педагогічної фантастики в сферу педагогічної ре�
альності. Тільки так можна всерйоз говорити про реа�

лізацію принципів гуманізації і гуманітаризації
освіти, закладених у національній програмі

«Освіта».
Звичайно, не можна зробити все і відра�

зу за командою «зверху», потрібна тиха
революція в освіті, яка б ійшла «зни�

зу». Адже справжні реформи в
освіті (а не їх імітація!) почнуть�

ся тільки тоді, коли сформує�
ться новий тип педагогіч�

ного мислення у вчите�
лів та, що особливо

важливо, в керівни�
ків навчальних закла�

дів, а з ним — і усвідомлення необхідності й немину�
чості змін. Бо, як писав японський письменник Аку�
тагава: «Важко не робити, важко хотіти... у всякому
разі хотіти робити те, що треба». І вже зараз можна
багато чого зробити у сфері освіти, навіть без залучен�
ня додаткових бюджетних коштів. Що окрім бажання
потрібне, наприклад, для того, щоб роз’єднати «гіб�
рид» школа І�ІІІ ступенів, розвівши два верхні ступе�
ні по сусідніх школах і розмістивши 1�3 класи поруч у
спорожнілому дитсадку?! Світовий досвід доводить,
що ці три школи окремо працюватимуть значно ефек�
тивніше, ніж у «гібриді», що учням двох молодших ві�
кових категорій буде значно комфортніше і безпечні�
ше... Але ж чомусь ми це і багато іншого не робимо!
Стара, як світ, приказка стверджує: «Можна привести
коня до водопою, але не можна примусити його пити
воду». І це підтверджується при аналізі поведінки
всіх учасників навчально�виховного процесу (учнів,
учителів, керівників шкіл, батьків).

Тож давайте їх «вести» в тому напрямку, в якому
цивілізований світ почав рухатись ще кілька десяти�
літь тому, поставивши учня в центр, навколо якого
обертається все, що існує в системі середньої освіти. А
для цього подбаймо про пастирів, наших педагогічних
галілеїв, які й досі нерідко попадають під пресинг різ�
них форм педагогічної інквізиції. Оскільки справжні
реформи в освіті неминуче зачеплять інтереси бага�
тьох, слід передбачити різку активізацію тих ідеологів
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швидко змінювати професію. Для цього потрібні не
стільки знання, скільки вміння «переключитись», за�
йнятись маловідомою справою, вміння думати і діяти
самостійно. Спрямованість освіти змінюється від кон�
кретних знань, так званого «сухого залишку», до за�
безпечення можливості адаптуватись в умовах «ін�
формаційного вибуху», формування критичного мис�
лення, запасу «плавучості».

Є такий вислів: «Освіта — це те, що залишається
після того, як усе вивчене в школі вже забуте». І
сьогодні в розумінні американських педагогів «знан�
ня — це те, що ви можете зробити, використовуючи
одержану інформацію», а «освіта — це не те, що люди�
на знає і пам’ятає, а те, що постійно визначає її пове�
дінку». Виходячи з цього, можна виділити головні на�
прямки нових педагогічних технологій, які забезпе�
чують докорінну зміну характеру освіти:

1 Відкриті методики (з open end — відкритим кін�
цем), спрямовані на те, щоб не давати готових

відповідей, націлювати учнів на творчий пошук, виро�
блення власної думки. Наприклад, учень може отри�
мати дуже «туманне» завдання — написати допо�
відь про «чорні дірки», і оцінюватись буде не зміст
доповіді, а сама підготовка до неї.

Американські викладачі підкреслюють, що не мо�
же бути правильних чи неправельних відповідей, 
головне — як учень обгрунтовує, мотивує свій висно�
вок, шукає власний варіант. Так, у підручнику з аме�
риканської історії немає оцінок історичних подій. Ні�
де, наприклад, немає осудження дій рабовласницько�
го Півдня під час громадянської війни. В одному місті
на одній площі стоять пам’ятники лідерам і Півдня, і
Півночі, а в підручнику учень може прочитати факти�
чний матеріал і сам зробити висновки, висловити
свою думку, а не просто запам’ятати штамп.

В Америці найбільше цінують людей з критичним
мисленням, із незалежними судженнями. Там ніколи
не дадуть завдання законспектувати статтю якогось
класика, завдання буде — написати критичну рецен�
зію на статтю, висловитись, з чим не згоден.

2 Навчання в групах
(team teaching)
Уже в початковій школі учнів ділять на підгрупи,

дають їм назви типу «орли», «слони» і під час уроку
часто залучають помічника вчителя, організовують
роботу цих груп.

У зв’язку з такою системою навчання, в американ�
ських школах поступово відмовляються від традицій�
ного розсаджування дітей по рядах.

Американські педагоги вважають, що діти отриму�
ють набагато більше знань, працюючи в групах,
оскільки вони допомагають один одному і вчать один
одного. Причому створюються різні групи дітей з не�
однаковими здібностями для різних предметів.

Дитина розуміє, що є люди з різними здібностями:
одні стають лідерами на уроці математики, інші — ан�
глійської мови...

традиційної педагогіки, які захищатимуть її підвали�
ни навіть усупереч здоровому глузду. Згадаймо, як
про подібну боротьбу «ідей» писав Є. Євтушенко:

«Ученый критик Галилея 
БЫЛ не глупее Галилео, 
Он знал, что вертится Земля, 
Но у него была семья...»

Проблема реформування освіти не є суто освітян�
ською проблемою. Це проблема всього суспільства,
адже тільки завдяки змінам в освіті можуть стати ре�
альними для наших учнів найбільш величні соціальні
мрії — рівність і свобода. І це чудово розуміють як ті,
кого задовольняло компартійне трактування цих по�
нять, так і ті, кого зараз цілком влаштовують інтер�
претації нинішньої стадії суспільного розвитку Украї�
ни — стадії дикого початкового накопичення капіта�
лу. Тому боротьба за нову освіту України, яка сьогод�
ні тільки розпочинається, обіцяє бути надзвичайно
складною. Добре, що в цій боротьбі нам допомагає до�
свід, накопичений авангардною педагогікою різних
країн світу. Зокрема, спинимось більш детально на
надбаннях наших американських колег.

Зміна змісту і характеру освіти найбільш рельєф�
но простежується при порівнянні результатів роботи
американської і «нашої» шкіл.

Учні «радянських шкіл» могли посідати перші міс�
ця на різноманітних предметних олімпіадах, показую�
чи дуже високий порівняно з американськими школя�
рами рівень знань. Але як тільки необхідно було про�
демонструвати фактичний матеріал у нових нестан�
дартних ситуаціях, наші учні відразу ж починали про�
гравати.

Саме в цьому виявляється основна різниця між
системами навчання. Ми справді даємо солідні знан�
ня, але не вчимо їх творчо застосовувати, і ці знання
стають непотрібними.

Адже в нинішніх умовах «інформаційного вибуху»
головне завдання школи — навчити учнів учитися,
при потребі знаходити необхідну інформацію і вико�
ристовувати її на практиці. Американські педагоги
вважають, що визначити інтелектуальний потенціал
людей можна тільки по тому, як вони діють у ситуаці�
ях, коли не знають, що робити. Проілюструвати такий
підхід можна невеличкою історією про двох хлопчи�
ків, які втікали від ведмедя. Один із них замість того,
щоб швидше втікати, сів перевзуватись у кросовки.
Другий запитав: «Ти сподіваєшся у кросовках обігна�
ти ведмедя?»

Відповідь була типовою (як раніше говорили у
нас) для капіталістичного суспільства: «Ні, для мене
головне — обігнати не ведмедя, а тебе!»

Як знаходити вихід із нестандартних ситуацій, як
не вірити книгам, як задавати питання викладачеві,
як аргументувати свою позицію — на ці та інші аспек�
ти в розвитку інтелектуальних здібностей учня, в пер�
шу чергу, звертають увагу в американській школі. За�
вдання освіти XXI століття — не готувати конкретних
спеціалістів. В умовах, коли робоча сила буде надзви�
чайно рухливою, потрібні спеціалісти, які зможуть
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Дуже рідко створюються постійні групи, особливо
якщо це стосується малих дітей.

Можуть створюватись і групи дітей з однаковими
здібностями.

Роль «командної роботи» в процесі підвищення
ефективності школи американські колеги ілюструють
простою аналогією: гуси летять разом набагато швид�
ше, ніж поодинці. І, коли лідер втомлюється, він пере�
міщається в кінець клину...

Уміння ефективно працювати в команді згодиться
учням і після закінчення школи.

3 Навчання в процесі роботи 
(Learning by doing)
Однією з найголовніших перешкод на шляху до

ефективної школи американські педагоги вважають
пасивне навчання. Вони стверджують, що ситуація,
коли учні просто слухають, неприродна. Дитина так
не змогла б навчитись ні ходити, ні говорити.

Ще Аристотель казав: «Щоб зробити якісь речі,
необхідно їх вивчити, а щоб вивчити — необхідно їх
зробити».

Тільки за допомогою проблемно�пошукового спо�
собу викладання учень сам зрозуміє сенс навчання, а
саме навчання стане активним.

Освіта — це те, чим оволодівають, а не те, що за�
своюється органами чуття.

Теоретик постіндустріального суспільства Стоунь�
єр писав, що навчання дає кваліфікацію, а освіта —
метакваліфікацію, тобто систему знань, яка полегшує
пошук і засвоєння нових знань. Саме таку функцію
повинна виконувати школа як перший щабель «індус�
трії знань», системи освіти людини протягом усього
життя.

4 Методика «соціального впровадження», школа
без стін і огорож
Коли делегація керівників м. Харкова відвідала

місто�побратим Цінцінаті, в будинку мерії вони з по�
дивом спостерігали урок для школярів з теми «Місце�
ве самоуправління». Це був зразок реалізації на прак�
тиці ідеї школи як відкритого простору без стін і ого�
рож. Школа не повинна замикатись у своєму примі�
щенні, вона повинна виходити за його межі, задіюючи
весь потенціал соціально�культурного середовища.

Школа — це, швидше всього, стиль викладання,
подібно до школи у фігурному катанні чи живопису.
Заняття «школи без будинку» за методикою соціаль�
ного впровадження можуть проходити де завгодно: в
музеях, театрах, зоопарках і т.п.

Так американські школярі за час свого навчання
мають можливість відвідати десятки країн.

5 Методи вимірювання прогресу 
в освіті
Якщо ми хочемо керувати системою освіти, ми по�

винні навчатись вимірювати результати навчання.
Професор Дейл Манн говорив: «Ви не дасте гроші бі�
знесмену, який не зацікавлений у прибутку. Ви не пі�
дете на футбольний матч, якщо гравці не будуть заці�

кавлені в його результаті. І ви не приведете учня до
школи, якщо не будете впевнені в якнайкращій ре�
зультативності навчання вашої дитини».

Зацікавленість кожного вчителя появиться тільки
тоді, коли в школі існуватиме система моніторингу
(система вимірювання, оцінки і контролю за резуль�
тативністю роботи). Система моніторингу для школи
відіграє ту ж роль, що і для учня. До того ж установ�
люється і публікується рейтинг кожної школи. (В
Нью�Йорку, де є 632 школи, це робиться щороку, в
квітні, щоб школам із нижньої частини списку було
над чим задуматись до початку нового навчального
року. В Х’юстоні проводиться тестування кожні 90
днів, після якого визначається рейтинг шкіл.) Для за�
безпечення системи моніторингу в США використо�
вуються сотні і тисячі тестів, які розробляються коме�
рційними організаціями для продажу шкільним окру�
гам та окремим школам. Тести виконують ряд функ�
цій:

1. Спрямовують вивчення предметів (учнів попере�
джають, як будуть вимірювати їх знання).

2. Спрямовують викладання (вчителям стає відо�
ма кінцева мета викладання).

3. Відбирають тих, «хто піде вгору», буде навча�
тись у коледжах і університетах.

4. Направляють процес розвитку школи.
5. Оцінюють роботу вчителя.
Дейл Манн підкреслював, що тести є необхідним,

але і досить небезпечним елементом у керівництві
школою. Він наводив приклад того, як новий дирек�
тор школи прагнув поліпшити її роботу, проводячи
щотижневі тестування. Таким чином, він дізнавався
про роботу кожного вчителя більше, ніж вони самі
знали про себе. Вчителі його просто зненавиділи, на�
віть подали в суд. Але директор вперто повторював:
«Я хочу, щоб у школі мене поважали, а люблять мене
в інших місцях», — і продовжував розпочату справу.
Вчителі зрозуміли, що він від них не відчепиться і по�
чали працювати краще. А потім, коли тести показали
позитивні зрушення, почали пишатися своєю школою
і собою. З допомогою тестів вони побачили і свою ро�
боту, і самих себе в іншому світлі. Замість того, щоб
сумувати, що тепер доводиться більше працювати, по�
чали отримувати задоволення від роботи.

6 Мнемоніка, або мистецтво 
задавати питання
Американські фахівці (Ларі Фінкель та ін.) вважа�

ють, що головне в роботі вчителя — мистецтво задава�
ти питання: мнемоніка включає чотири основні реко�
мендації:

1. Не можна задавати учням запитання у випадку,
коли немає впевненості, що вони знають відповідь. Не�
обхідно ретельно планувати питання. Якщо одна ди�
тина знає відповідь на запитання, а всі інші ні — це їх
принижує.

2. Необхідно планувати, кого треба викликати для
відповіді саме на це запитання.
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Цією системою користуються і бізнесмени, і адмі�
ністрація міст, проводячи наради.

3. Вдосконалити систему управління. Наприклад,
широко використовується комп’ютерне редагування:
автоматично розсилаються листи батькам, якщо учні
пропускають заняття, створюються графіки успіш�
ності, табелі, випускаються різноманітні рекламні
матеріали, шкільна газета, навіть збірники «науко�
вих статей викладачів»

4. Широке використання комп’ютерів дає можли�
вість американській школі йти в ногу з сучасними
запитами економіки. Адже на 2000 р. 95% ділової ак�
тивності буде пов’язано із застосуванням комп’юте�
рів. Якщо до того часу учні не отримають відповідної
підготовки, це буде трагедією всієї національної сис�
теми освіти.

Американці вважають, що учень повинен обов’яз�
ково оволодіти комп’ютером, як і вміти керувати ав�
томобілем. Причому там немає окремого предмета —
інформатики, там учні вчаться практичних навичок
володіння комп’ютером під час викладання всіх пре�
дметів, починаючи з перших класів. Найбільше ви�
користовують комп’ютер під час викладання англій�
ської мови, але навіть учителі літератури, музики,
фізкультури активно використовують комп’ютер під
час викладання своїх предметів.

У США є школи, де на 2004 учнів є 600 комп’юте�
рів, тобто один комп’ютер на чотирьох учнів. Це нор�
матив на 2000�ий рік. Передові школи мають у зви�
чайному класі по п’ять комп’ютерів, одному принте�
ру і комп’ютерному проектору на екран. Є спеціальні
комп’ютерні лабораторії, в яких знаходиться до 30
комп’ютерів. У кожній з них є кондиціонери, відсут�
ні дошки з крейдою, бо пил від неї підсосується ком�
п’ютером і він може вийти з ладу.

У типовій американській школі є 50�60 ком�
п’ютерів: дві лабораторії, по комп’ютеру в кож�
ному кабінеті, а також у директора, секретаря,
бухгалтера.

Американські спеціалісти вважають, що школі не�
обхідно не менше ніж чотири роки, щоб впровадити
комп’ютери і навчитись використовувати їх як дуже
гнучкий та ефективний інструмент викладання.

Інші аспекти, пов’язані з сучасним рівнем забез�
печення навчального процесу, які для американців
стали буденністю, для нас до цього часу залишають�
ся розкішшю. Наприклад, про необмежений доступ
кожного вчителя до розмножувальної техніки, яка
нам при відсутності багатьох підручників украй не�
обхідна, ми можемо тільки мріяти.

Нам треба негайно наздоганяти цивілізовний світ
у тих аспектах освітнього процесу, в яких ми відста�
ли, і не втратити ті позиції, за якими ми випереджає�
мо Захід.

Для США реформа середньої освіти також важ�
лива, як і для України. Відставання Америки в еко�
номічній сфері, наприклад, від Японії, ще раз під�

3. Обов’язково необхідно витримати паузу, щоб
учень встиг подумати над відповіддю (тривалість па�
узи 6�10 секунд).

4. Учитель повинен обов’язково похвалити учнів за
відповідь.

На відміну від нашої школи, американські вчителі
в основному використовують адресні запитання,
тобто спочатку називають ім’я учня, який буде відпо�
відати, а потім запитують його.

У цьому випадку всі діти будуть дивитись на учня,
якого викликали, і думати, чи правильно він відпові�
дає. Дослідження показали, що коли спочатку задає�
ться неадресне запитання, а потім викликається
учень, більшість усе одно не задумується над відпо�
віддю.

Американські вчителі, прагнучи втягувати в робо�
ту всіх дітей, не викликають тих, хто піднімає руку.
Як бачимо, сучасна американська педагогічна психо�
логія істотно відрізняється від нашої.

Матеріально�технічне забезпечення навчального
процесу в школах США починається з шкільного ав�
тобуса. Місто зобов’язане підвозити учнів до школи і
розвозити до максимально наближених до місця про�
живання точок. Навіть якщо учень навчається в при�
ватній школі, все одно муніципалітет виділяє один
автобус з розрахунку на 20 дітей.

Та найяскравіші можливості сучасного рівня ма�
теріально�технічного забезпечення навчального про�
цесу можна побачити на прикладі комп’ютеризації
системи освіти, яка дає змогу розв’язати ряд педагогі�
чних завдань:

1. Максимально індивідуалізувати процес навчан�
ня. Адже використання комп’ютера дозволяє вчити
кожного окремо, персонально оцінювати знання. По
суті, кожен учень має свою індивідуальну програму
навчання. А оскільки всі роботи учня записуються, і
вчителі, і батьки мають можливість простежити й оці�
нити успіхи учня за всі роки навчання.

Комп’ютер відкриває «світ знань на кінцівках па�
льців» для кожного учня, привчає до самостійного
пошуку і творчого використання знань.

2. Інтегрувати в єдину систему всю мережу шкіл.
Оскільки всі школи з’єднані між собою за допомо�

гою комп’ютерного зв’язку, інформація про успіш�
ність, відвідані уроки учнем може бути отримана
будь�яким навчальним закладом.

Так, якщо учень вступає до коледжу, всі дані про
нього отримують через комп’ютерну мережу.

Комп’ютерна телекомунікаційна система дає мо�
жливість учневі заочно відвідувати уроки у будь�
якій школі.

Не кожна школа має, наприклад, хорошого вчи�
теля фізики, а система відеозв’язку робить такого
вчителя доступним для всіх учнів (використовуєть�
ся супутниковий зв’язок, скловолоконна оптика).

Телекомунікаційна система з екраном, який діли�
ться на чотири частини, дає змогу одному вчителеві
викладати одночасно в чотирьох класах.
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5. Кадрова політика в освіті: консерватизм «старої
гвардії» і нереалізованість прагнень людей з новим
типом педагогічного мислення.

6. Як стимулювати громадсько�педагогічний рух у
регіоні?

7. Функції керівних органів освіти в сучасних
умовах.

8. Як добитись істотного підвищення ефективності
роботи закладів освіти без значного збільшення обся�
гів їх фінансування?

II. ДІЛОВА ГРА

МОЗГОВА АТАКА «КАРУСЕЛЬ». (ІНСТРУКЦІЯ)

1. Розділитися на групи.
2. Стати навпроти листа паперу.
3. Прочитати запитання.
4. Швидко проаналізувати відповіді на поставле�

ні запитання. Дати відповідь (зробити відповідний 
запис).

5. За сигналом через 2 хвилини перейти до наступ�
ного листа.

6. Швидко обдумати і записати відповідь на нове
запитання (2 хвилини.)

7. За сигналом перейти вправо і повторити проце�
дуру.

8. Коли ви дійдете до останнього запитання, повер�
ніться до першого, проаналізуйте відповіді на всі за�
питання.

9. Розкажіть усім присутнім про найголовніші ідеї,
які були колективно генеровані учасниками гри з ва�
шого запитання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДІЛОВОЇ ГРИ 
«МОЗГОВА АТАКА «КАРУСЕЛЬ»
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ
1. Які дії управлінських структур різного рівня мо�

гли б сприяти створенню нового механізму фінансу�
вання закладів освіти, створенню передумов для роз�
витку їх матеріальної бази?

2. Які ви бачите шляхи сприяння росту професій�
ної майстерності вчителя?

3. Назвіть найголовніші кроки по модернізації ме�
режі навчальних закладів міста й області з тим, щоб
вона найбільш повно враховувала потреби та можли�
вості учнів та батьків.

4. Сформулюйте основні підходи до організації по�
заурочної та позашкільної роботи з учнями.

5. Якою ви бачите подальшу долю дитячих закла�
дів, які виконують соціальну функцію та організову�
ють професійне навчання (дитячі садки, школи�інтер�
нати, ПТУ, спецшколи)?

тверджує: не можна мати першокласної економіки
без першокласної системи освіти.

У будь�якій країні йде безперервний процес удос�
коналення шкіл, і ми теж повинні стати складовою
частиною всесвітнього процесу розвитку педагогіч�
ної науки і практики.

I. ДІЛОВА ГРА

МОЗГОВА АТАКА «АКВАРІУМ». (ІНСТРУКЦІЯ)

1. Виберіть тему обговорення.

2. Визначте групу осіб (5�6 чол.), які найбільше ці�
кавляться даною проблемою або мають більше  знань
з даної теми ніж інші.

3. Стільці в залі розмістіть так, щоб ця группа з 
5�6 осіб знаходилась у центрі, а інші навколо.

4. За столом, у центрі, сідають учасники групи —
«риби», їхнє завдання — по колу (не більше від 2�х кіл
по 2 хв. кожен виступ) висловити свою думку з дано�
го питання. (Найкраще, коли для обговорення пропо�
нується одне питання.)

5. Усі присутні в залі уважно слухають розмову в
«акваріумі», записують незрозуміле, обдумують пи�
тання для того, щоб пізніше, коли ті, хто сидів за сто�
лом, припинять обговорення, висловити свою думку,
поставити питання і т. ін.

Примітка. Критика забороняється. Ведучий заохо�
чує кожну ідею, навіть жартівливу або явно безглузду.

В окремих випадах, якщо в аудиторії присутня
значна кількість людей, котрі представляють різні ра�
нги управління, можна зробити два «акваріуми» типу
«Два погляди на одну проблему».

МОЖЛИВІ ТЕМИ ДІЛОВОЇ ГРИ «АКВАРІУМ»
ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ

1. Пріоритетні завдання розвитку освіти в регіоні
на найближчі 2 роки і подальшу перспективу.

2. Управління освітою в сучасних умовах: стерео�
типи минулого, гальма сьогоднішнього і головні заса�
ди майбутнього.

Проблемні питання для учасників ділової гри «Ак�
варіум».

1. Шляхи розв’язання суперечності між існуючою
практикою державного управління освітою і нагаль�
ною потребою переходу до пріоритету громадського
начала у визначенні освітньої політики.

2. Основні напрямки політики «подолання мину�
лого» в освітній сфері.

3. Можливості для становлення нового механізму
фінансово�господарського забезпечення закладів осві�
ти.

4. Шляхи стимулювання виникнення та розвитку
недержавних навчальних закладів.

ДОДАТОК

НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ
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III. ПРОЕКТИВНА МЕТОДИКА

Створення соціальних проектів — ще один спосіб
навчання в процесі роботи. До того ж\ така методика
дає можливість реалізувати те, що ми називаємо між�
предметними зв’язками, виробляє навички колектив�
ної роботи, дає можливість напрактикуватись у мис�
тецтві живого слова...

Наведемо приклад одного із таких проектів:
1. Учитель описує учням неіснуючу африканську

країну Зімбака, дає детальну інформацію про її насе�
лення, політичний устрій, рівень розвитку економіки
і т.ін. Нещодавно тут відкрили родовище нафти, і те�
пер є можливість щороку використовувати суму в 800
тис.доларів.

2. Учні діляться на групи, кожна з яких представ�
ляє одне із міністерств Зімбакського уряду: освіти,
сільського господарства, транспорту, оборони та ін. У
кожній групі обирається міністр, який повинен висту�
пити з промовою�обгрунтуванням потреб його галузі
в фінансуванні.

3. Учням дають тиждень, щоб кожне міністерство
підготувало для міністра п’ятихвилинну промову.

4. Урок проводиться у вигляді засідання Кабінету
Міністрів. Президент вітає присутніх і виражає надію,
що всі міністри будуть аргументувати свою позицію,
виходячи з інтересів країни і народу. Всі міністри по
черзі виголошують промови й відповідають на запи�
тання, які задають інші міністри та співробітники їх
міністерств (члени груп).

5. Після завершення обговорення президент аналі�
зує зміст та переконливість промов і оголошує свій
проект укладення коштів. Потім відбувається загаль�
на дискусія по уточненню та вдосконаленню бю�
джету.

6. Наступним етапом може бути процедура обгово�
рення та прийняття цього бюджету в парламенті.

IV. ДІЛОВА ГРА «ДІАМАНТ»

(На прикладі роботи семінару по впровадженню
інноваційних технологій навчання.)

1. Дається завдання назвати дев’ять найголовніших
проблем, без розв’язання яких неможливо впровадити
в школах інноваційні технології навчання. Керівник
гри записує і нумерує названі проблеми на дошці.

2. Пропонується кожному намалювати «діамант»
(ромб, розділений на 9 клітинок) і розмістити названі
проблеми в порядку їх важливості: верхня клітинка —
найважливіша проблема, дві клітинки нижче — важ�
ливі проблеми, три посередині — менш важливі, дві
нижче — проблеми, які не мають особливого значен�
ня, найнижча клітинка — проблема, що, на думку слу�
хача, значення не має.

3. Пропонується зробити спільний «діамант» спо�
чатку з сусідом по парті, потім — четвіркою.

4. По одному представнику від четвірок сходяться
біля дошки і малюють спільний для всієї групи «діа�
мант».

Далі можна обговорювати виділені групою найва�
жливіші проблеми. Так само цей вид колективної ро�
боти можна використати як найбільш демократичний

спосіб прийняття рі�
шення, наприклад, на
педагогічній раді.

V. НАВЧАННЯ У
ПРОЦЕСІ РОБОТИ

(LEARNING BY
DOING)

Приклад із виготов�
ленням паперового гелі�
коптера — найдешевий і
елементарно простий
спосіб вивчення та за�
стосування на практиці

законів фізики.
Потрібен невеличкий листок паперу, канцелярсь�

ка скріпка — і практична робота готова. А далі нехай
дискутують у групах на тему «Чому він обертається»,
вираховують, як діє закон всесвітнього тяжіння, від�
центрові сили і т.ін.

Усе це багатьох спонукатиме заглибитись у підру�
чники та довідники. Причому, якщо добре «розкрути�
ти» чи «завести» роботу в групах, учителеві можна
спокійно виходити з класу — його відсутність ніхто не
помітить: усі продовжуватимуть працювати.

VI. РОЛЬОВА ГРА

Найпростішим прикладом такої гри може бути за�
вдання для керівників шкіл, учасників семінару по
впровадженню інноваційних технологій навчання.
Вказати: «Хто може бути зацікавленим у цьому?».

Відповіді різні: учні, батьки, вчителі, дирекція,
управління освіти, міністерство, вузи, наукові устано�
ви, промислові підприємства, громадсько�педагогічні
організації, заклади культури тощо.

Після того, як названі всі можливі установи, орга�
нізації та особи, даються завдання:

Ви учень. Чого ви очікуєте від упровадження в
школі інноваційних технологій навчання?

Ви міністр... Ви ректор вузу... Ви директор заводу...
Ви голова асоціації керівників шкіл...

Дається кілька хвилин на підготовку відповіді, яку
необхідно сформулювати однією фразою. Заслухову�
ються різні варіанти «очікувань» згідно з тією соці�
альною роллю, яку грає кожен слухач семінару.

Усе це стає поштовхом для подальшої дискусії.
Може бути багато прикладів більш складних варі�

антів організації рольових ігор. Так, вивчаючи полі�
тичний устрій, можна весело пограти в «королівство»
з королем, міністрами, генералами і «народом», які
весь час за допомогою розписаних за штатом «інтриг»
знаходяться в безперервній «боротьбі» за владу.

Примітка:
Для організації колективних форм роботи треба

відмовлятись від традиційного для нас розташування
парт. 

Лінія відрізу

Місце, в якому
відгинаються

лопасті
пропелера

Частини
листка, які

відгинаються
до «стовбура»

Місце
прикріплення



мової вправи, як письмо за зразком, або (як його ще
називають) списуванням. Списування у навчанні пи�
сьма — основна форма вироблення каліграфії і техні�
ки письма. Проте у зв’язку із завданням — розпочати
якомога раніше ознайомлення дітей з правописними
діями — списування трактується не як прийом безду�
много копіювання надрукованого чи написаного, а як
засіб осмисленого письма за зразком. Таке усвідом�
ленне списування має сприяти виробленню орфогра�
фічної і пунктуаційної пильності, що слід оцінити, як
одну з важливих умов успішного вироблення навичок
грамотного письма.

Залучення першокласників до вироблення вміння
грамотно писати треба розпочинати з періоду навчан�
ня грамоти, використовуючи для цього осмислене пи�
сьмо за зразком, яке грунтується на виконанні послі�
довних вимог до списування і яке має супроводжува�
тися системою пропедевтичних та основних вправ.

У доборі пропедевтичних вправ ми спирались на
відомі в методиці навчання молодших школярів види
усних і письмових робіт, що використовуються в
навчанні грамоти й орфографії.

Завдання полягало в тому, щоб вибрати з великого
арсеналу вправ такі, які відповідають вікові дітей і
змісту роботи в навчанні першокласників грамотно
писати.

Було визнано, що деякі пропоновані нами вправи
доцільно вводити в навчальний процес на ігровій ос�
нові, як це рекомендується сучасною методикою
навчання учнів початкових класів, зокрема шестиріч�
них школярів. Зрозуміло, що залежить це від змісту
вправи�завдання. Адже відомо, що від навчальної ме�

Загальновідомою є недостатня орфографічна і
пунктуаційна грамотність учнів початкових
класів. Називаються різні причини, що зумов�

люють низький рівень правописної культури: надан�
ня більшої уваги вивченню граматики на шкоду
навчанню правильного письма, слабка розробка мето�
дики навчання орфографії і пунктуації, відсутність
творчого підходу вчителів до вироблення в учнів пра�
вописної пильності до тексту.

Для виправлення цього стану в сучасній методич�
ній науці розробляються раціональні основи форму�
вання в учнів умінь і навичок грамотного письма, роз�
починаючи з першого класу. При цьому все наполег�
ливішою стає пропозиція про якомога ранній період
ознайомлення дітей з основними правилами орфогра�
фії. ЇЇ слушність незаперечна. Проте реалізація цієї
пропозиції в практиці школи пов’язується переважно
лише з початком роботи над курсом української мови.
З огляду на це виникає запитання: чи немає можливо�
сті розпочати ознайомлення з «секретами» письмової
форми мови під час освоєння першокласниками гра�
моти?

Питання це не просте, оскільки, щоб дати на нього
відповідь, треба, в свою чергу, відповісти на ряд інших
запитань, зокрема: які форми навчального процесу
можуть сприяти виконанню завдання — вчити дітей
грамотного письма в цей період? Як досягти форму�
вання правописних навичок в учнів, які основні зу�
силля в цей час спрямувати на оволодіння технікою
письма?

Нами було висловлено припущення, що робити
перші кроки у прилученні першокласників до «секре�
тів» письма можна, використовуючи такий вид пись�
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СИСТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ВПРАВ З РОЗВИТКУ НАВИЧОК
ГРАМОТНОГО ПИСЬМА У ПЕРШОКЛАСНИКІВ 

С.П. Олійник 

Однією з важливих проблем для початкової школи є залучення першокласників до вироблення
вміння грамотно писати, яке потрібно розпочинати з періоду навчання грамоти,

використовуючи для цього осмислене письмо за зразком.

У статті представлена всебічно продумана система пропедевтичних та основних вправ /за етапами
навчання: пропедевтичні / основні; за формою виконання: усні / письмові — звуковий аналіз і синтез,
орфоепічне вимовляння, орфографічне вимовляння, порівняння орфоепічного й орфографічного
вимовляння, повне і часткове коментування; зорові диктанти, зорово%слухові диктанти, вправи на
коректуру, моделювання; за засобами навчання: традиційні /комп’ютерна програма; за діяльністю
вчителя й учня: репродуктивні / проблемно%пошукові; за характером системного підходу: окремі
елементи, зв’язки не встановлені / алгоритм; за формою організації навчання: фронтальні / групові /
індивідуальні, які готують учнів до письма за зразком як засобом формування правописних навичок.
Без них /вправ/ запровадження алгоритму не мало б ні психологічного, ні педагогічного
обгрунтування. У досягненні навички осмисленого письма значну роль відіграли комп’ютерні
програми, які стимулювали пізнавальну активність учнів, сприяли оптимальному використанню
навчального часу і дали можливість реалізувати індивідуальний підхід у навчанні першокласників.

Система навчальних вправ була покладена в основу експериментального навчання, одержала
позитивне розв’язання в практиці викладання вчителів початкових класів ряду шкіл Харкова, Полтави
і Полтавської області.



ти, яку ставить перед собою класовод, вправи поділя�
ються на такі, що готують до виконання орфографіч�
них чи пунктуаційних дій, і такі, які виконують допо�
міжну роль у розвитку навички грамотного письма. І
це нами враховувалося. До перших з них ми визнали
за доцільне віднести і застосувати на практиці вправи
на орфографічне вимовляння, звукові аналітико�син�
тетичні вправи, моделювання речень, складів, корек�
туру.

До другої групи належать вправи допоміжного
характеру, але які безпосередньо пов’язані з вироблен�
ням навичок грамотного письма, а саме:
— розвиток зорового сприймання як фактора довіль�

ного запам’ятовування графічних образів слів;
— розвиток уваги;
— розвиток пам’яті;
— збагачення активного словника учнів.

Робота над словом, словосполученням чи речен�
ням починається з найбільш простого і доступного ді�
тям: прочитати їх так, як вони записані, дотримую�
чись вимог орфоепічного вимовляння. Перед учнем
ставиться завдання — побачити те, що написане, і від�
творити голосом, тобто координувати вміння бачити
та вимовляти бачене. Це завдання надзвичайно важ�
ливе. Вимовляння сприяє набуттю навички уважно
розглядати графічний образ слова, запам’ятати послі�
довність розміщення букв у слові і слів у словосполу�
ченні чи реченні. Тому першим етапом роботи над пи�
сьмом за зразком, починаючи із запису складів, стає
прочитування зразка. Вимога прочитати зразок є істо�
тною предумовою запам’ятовування орфографічних
образів слів. На це й націлене орфоепічне вимовлення
написаного.

Запам’ятанню орфографічного образу слів сприяє
також повторне читання. Його можна застосовувати
відразу ж після першого прочитання зразка. Якщо ж
такий прийом не застосований, то повторно учні чита�
тимуть його в процесі подальшої роботи над ним. До
нього діти звернуться ще раз, коли складатимуть моде�
лі слів чи речень, а потім повторюватимуть їх, читаючи
складами те, що записуватимуть. Отже, у процесі кіль�
каразового вимовляння слова, словосполучення чи ре�
чення зорова і мовленнєворухова пам’ять учнів фіксує
орфографічне відтворення слів. Саме в цьому прояв�
ляється значення кількаразового проговорювання
зразка, застосовуваного для здійснення осмисленого
списування. Звідси й вимога: зразок будь�якого обсягу
має бути обов’язково вимовлений.

Природно, прочитування зразка має здійснювати�
ся відповідно до орфоепічних норм. Для першоклас�
ників єдиною орфоепічною вимовою стає правильне
артикулювання звуків української літературної мови.
Спостереження свідчать, що, читаючи, діти досить ча�
сто припускаються неточності вимови звуків, хоч,
здавалося б, цього не повинно бути, адже діти розмов�
ляють по�українськи, їхня щоденна мова — українсь�
ка. Проте не можна не враховувати у навчанні дітей
рідної мови впливу діалектного оточення, який відчу�

вається й у формуванні лексичного запасу дітей, і в
набутті артикуляційної бази. Відомо, наприклад, що у
слобожанських говірках, у багатьох говірках Полтав�
ської області спостерігається, крім іншого, м’яка ви�
мова звука [ч’]. Узвичаєна учнями така вимога нега�
тивно позначається на освоєнні орфографії: вони пи�
шуть «і» після «ч» замість «и» у словах типу читати,
навіть ставлять «ь», наприклад: чього.

Ознайомлення з тим, з якою артикуляційною ба�
зою приходять діти до шкіл, показало, що у переваж�
ній більшості молодші школярі не вміють артикулю�
вати звук [ф]. Орфоепічне промовляння набуває осо�
бливої ваги насамперед у роботі над словами з такими
звуками, в яких не вироблена навичка нормативної
вимови. Це — одне.

Друге: відомо, що списування слів за «Зошитом
для письма», на основі якого починається і проводи�
ться осмислене письмо за зразком, орієнтоване на
слова, в яких написання збігається з вимовою. Проте
для першокласників складність становить читання
буквосполучень «дж» і «дз», поєднання букв на по�
значення приголосних з «і», правильне визначення
звукового значення букв «я», «ю», «є» в різних пози�
ціях та ін. Так, при списуванні першого речення «Па�
вло в лісі» (Зошит №1, с. 34) діти не повинні помиля�
тися у вимові приголосних слова «лісі». Слід бути пи�
льними і при читанні речення «Ніна, Іванна — сест�
ри» (Зошит № 1), зокрема у вимовлянні імен «Ніна»
й «Іванна», у першому з яких другий склад має ви�
гляд «на», а в другому �«нна», що знаходить відобра�
ження при написанні цих слів. Це теж викликає по�
требу окремо зупинитися на роз’ясненні «секретів»
української графіки з тим, щоб діти усвідомили особ�
ливості відтворення окремих звуків на письмі. Отже,
робота над орфоепічним прочитуванням речень у бу�
кварний період, як і в подальшому, підпорядковуєть�
ся виконанню важливого завдання початкової школи
— виробленню в учнів артикуляційної бази українсь�
кої літературної мови й ознайомленню зі специфікою
української графіки, яка знайшла втілення у відомому
твердженні про деяку невідповідність між вимовою і
написанням. З такою невідповідністю ознайомлюють�
ся вже першокласники: це і співвідношення звука [дз]
та буквосполучення «дз», це і вживання букви «щ»
для передачі двох звуків [ш] і [ч], це і різне прочиту�
вання букв «я», «ю», «є».

Усвідомленню всього цього сприяють орфоепічні
вправи, відповідно до порядку вивчення звуків —
букв, передбаченого «Букварем» і «Зошитом для пи�
сьма». Зокрема, планувалися вправи: на вимову зву�
ків [ґ], [ч], [ф], [дз], [дж], на тверду вимову губних [в],
[м], [п] перед [й]. Опрацювання цього матеріалу здій�
снювалось за «Зошитом №2 для письма».

Практикувалися вправи не тільки на вимову ізо�
льованого звука чи сполук звуків, а й вимову їх у сло�
ві. Наприклад, щоб навчити дітей правильно вимов�
ляти твердий [ч], їм пропонувалося робити це окремо
і в сполученні з голосними: [а], [о], [у], [е], [и], а також
у структурі слів: у кінці слова (ніч, річ), перед голос�
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вдань звукового аналізу слів. Учителям було реко�
мендовано:

1) аналізувати звуковий склад слова, добиватися
від учнів нормативної вимови кожного звука, розу�
міння невідповідності між вимовою звука і його пере�
дачею на письмі (у випадках передачі африкатів, спо�
лучень [йа], [йе], [йу], [йі], [шч];

2) навчити учнів умінню визначати наголошені
склади застосуванням прийому подовження голосно�
го, що не зумовлює спотворення семантики слова.

Поряд із завданнями — побудувати звукову модель
слова — в експериментальних класах шкіл, що мають
комп’ютерні класи, першокласники виконували впра�
ви на дисплеї комп’ютера: після з’ясування звукового
складу слів учні перекодували звуки в букви.

У навчанні дітей усвідомленому списуванню цілих
речень важливо розвинути навичку усвідомити зміст
фрази на основі розуміння кожного її слова. Розвитку
такого вміння, як підтверджує експеримент, сприяють
вправи на моделювання речень і слів. Моделювання
речень як вид вправи вводиться з перших уроків спи�
сування речень.

Оскільки це був урок ознайомлення дітей з вимо�
гами осмисленого письма за зразком, на якому необ�
хідно було продемонструвати і складові моделі, було
вирішено запропонувати учням не спрощену модель
типу , а ускладнену на зразок: .
Такий вигляд моделі речення дозволяє здійснити на
цих же зразках складове моделювання. Так, речення
«Павло в лісі» остаточно набуває такої форми моделі:

Складання моделі речення — не кінцевий етап у
роботі. Після складання моделі речення учні мають
повторити його, спираючись на модель.

Наступний етап моделювання — робота над скла�
довою моделлю речення. Вона здійснюється у такій
послідовності:

1) читається речення;
2) визначається кількість складів у ньому;
3) встановлюються склади в словах;
4) записується складова модель речення;
5) визначаються наголошені склади/як приклад

можна навести передачу речення «У класі веселі ді�
ти» за моделлю: 

6) вимовляються слова за складами.
Моделювання сприяє усвідомленню змісту речен�

ня, його будови, розвитку уваги. Кількаразове повто�
рення речення з розбивкою на слова чи виділенням
складів допомагає запам’ятати орфографічний образ
слів. У цьому — сенс такої роботи.

Під коректурними вправами розуміється порів�
няння правильного і неправильного графічного обра�
зу слів. Вправи цього типу можуть бути як на орфо�
графічну, так і на семантичну коректуру. Матеріал
для коректури може бути різний: склади, слова, ре�
чення. Враховуючи нестійкість уваги молодших шко�

ними [а], [о], [у], [е], [и] (час, чоловік, чути, чесний,
читанка). Робота над вимовою цього звука продовжу�
валась і на уроці, коли опрацьовувалося написання
букв щ (Щ). Діти вправлялись у вимові звука [ч] у
сполуці з [ш] у словах: дощ, кущ, щока, щука, щавель,
пищик, щелепа.

Для вивчення кожного звука готувалися вправи�
завдання. Так, перед вивченням звуків [дз] і [дз’], що
позначаються буквосполученням «дз», пропонува�
лась вправа чи кілька вправ (залежно від підготовки
учнів) на зразок:

1) вимовте склади: дза, дзо, дзу, дзи, дзі, дзя, дзю,
дзьо;

2) вимовте слова: дзеркало, кукурудза, дзвінок,
дзеленчати, дзьоб;

3) з голосу повторіть вірші:
а) У степу б) Ці рядочки — голубі,
За селом В них літають голуби,
Цілий день І струмки дзвінкі дзюрко�

чуть,
Передзвін І сміються мами очі.
Бом�бом�бом,
Дзинь�дзинь�дзинь,
Дзінь�дзілінь.
4) проведемо конкурс�гру: «Хто швидше скаже

скоромовку»:
Дзінь�дзелень,
дзінь�дзелень, —
дзвонить дзвоник
всенький день (П. Мовчан).

У всіх випадках вправи супроводжувалися зразко�
вою вимовою вчителя, до якої мали прислухатись уч�
ні і наслідувати її.

Зрозуміло, наслідуванням не обмежується навчан�
ня правильно артикулювати звуки. Вчителі демонст�
рували і словесно описували роботу мовних органів,
наприклад, при навчанні дітей вимовляти губно�зуб�
ний щілинний звук [ф]. Проте до показу артикуляції
звуків вони вдавалися лише тоді, коли в звукотворен�
ні беруть участь мовні органи, за роботою яких учні
можуть спостерігати. Тому не варто пояснювати ді�
тям, як утворюються звуки [дж] чи [дз] або звуки [г]
чи [ґ]; їх творення не піддається візуальному спосте�
реженню. Досвід свідчить, що учні на слух успішно
оволодівають вимовою цих звуків.

Зате показом вимови можна виправити неправи�
льне артикулювання деякими учнями звука [с] як
міжзубного, у той час як цей звук є зазубним.

Паралельно з орфоепічним вимовлянням система�
тично застосовувалися звукові аналітико%синтетичні
вправи, які є невід’ємним компонентом навчання ді�
тей грамоти. Тому не випадково навчальні книги пер�
шокласників включають майже в кожен урок завдан�
ня на звуковий і звуко�буквений аналіз слів. Прово�
дячи експеримент, ми не передбачали особливих за�
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лярів, не варто спочатку давати завдання, що містять
більше ніж одну помилку.

В експериментальних класах давалися такі 
завдання:

Завдання 1. Підкресліть склади, записані до риски.
МАм Мам, мим, мем, мін, мам, мам, мим, Мам;
На Но, ни, на, ан, не, ні, на, НА;
ВИ Ви, во,ви, ву, во, ви, Ви, ВИ, ві;
ЛІ Ли, лі, ли, ла, ли, лі, Лі, іл, ЛІ;
Су Си, су, ус, са, си, сі, су, си, уС.

Ця вправа може використовуватись на всіх уроках
написання букв відповідно до порядку їх розташуван�
ня у «Зошиті для письма». Поєднання букв добирає�
ться до тих уроків, на яких опрацьовується буква. Ви�
конаня цього завдання може бути спрямоване на ви�
роблення навички вимовляти сполуки приголосних із
голосним [і].

Завдання 2. Порівнюючи слова із зразком, підкрес�
літь правильно записані слова.
Зразок: мила Ніна лимони метелик тато зима

мела ніла лимони метелик тито зимо
Міло Нина лилони мителик тити зама
лила Ніла лимони метелик тато зима

З цього набору прикладів бралися такі, які відпові�
дали темі уроку. Їх доцільно використовувати при
опрацюванні букв, що мають різну кількість схожих
графічних елементів, як�от: м, л, и, т, і, д, з. 

Завдання 3. Порівнюючи речення із зразком,
знайдіть і виправте помилки.
Зразок.

Клим і Микола � лісники. Клим і микола � лісники

Сосна � дерево, а піон? сосна � дерево, а піон?

Зима у лісі. Зима улісі.

Земля � мати, а хліб � батько. Земля � мати а хліб батько.

Цю вправу вводили у другій чверті, коли першо�
класники опрацьовували матеріал «Зошита №2» з
друкованою основою. Для аналізу пропонувалося, як
правило, одне речення.

Перед виконанням класовод пояснював послідов�
ність зіставлення. На дошці було два записи:

№1. Зразок. №2.
У Оксани калина. у оксани калина.
Порядок зіставлення такий:
1) прочитайте речення зразка (№1);
2) прочитайте речення за номером (№2);
3) чи немає пропущених слів;
4) поділіть слова в обох реченнях на склади;
5) читаючи кожне слово спочатку першого речен�

ня, а потім другого, позначайте дужкою склади;
6) порівняйте речення №2 з реченням №1, 

якщо знайдете помилку, виправте її.

Вправи на коректуру сприяють формуванню нави�
чки самоконтролю. Водночас вони розвивають увагу.
Що ж до освоєння вимог осмисленого письма за зраз�
ком, то ці вправи сприяють запам’ятанню таких кро�
ків алгоритму, як поділ слів на склади, читання їх і
виділення дужками.

Уведення в навчання першокласників вправ, які
мали на меті готувати учнів до засвоєння алгоритму
осмисленого письма за зразком, не виключало інших
усних чи письмових вправ, що традиційно застосову�
вались учителями у роботі з учнями. Це — і словнико�
вий слуховий диктант, і зоровий диктант, і малюнко�
вий диктант, і зорово�слуховий диктант. Проведення
письмових вправ такого типу має на меті:

1) навчити першокласників встановлювати прави�
льні асоціативні зв’язки між звуком і буквою, оскіль�
ки вони в цей період працюють саме над цією важли�
вою для них проблемою;

2) розвивати в них навички писати з голосу, що
теж має значення для них, оскільки привчає слухати і
чути звуки, склади, слова, речення, які доведеться за�
писувати.

Поряд з навчальними вправами по роботі з учня�
ми окремих шкіл використовувалися комп’ютери.
Для цієї роботи нами було розроблено спільні програ�
ми: навчальна, контрольно�тренувальна. Було складе�
но алгоритм роботи з комп’ютером, дібрано дидактич�
ний матеріал. У доборі дидактичного матеріалу для
програми було враховано методичні вимоги діючих
букварів. Програма включає завдання, складені відпо�
відно до порядку вивчення літер. Як дидактичний ма�
теріал використовувалися букви, склади, слова і ре�
чення.

Комп’ютерні програми включали такі завдання:
1) набрати великі букви за зразком;
2) набрати малі букви за зразком;
3) набрати буквосполучення за зразком;
4) набрати склади за зразком;
5) підкреслити відповідні склади в словах, 

підкреслити слова з відповідною буквою;
6) набрати речення за зразком;
7) зіставити слова із зразком і виправити помилки;
8) набрати слова за зразком;
9) набрати словосполучення за зразком;
10) підкреслити склади, які записані до риски;
11) дописати слова за зразком;
12) підкреслити слова, які записані до риски;
13) набрати номера слів, які написані як зразок;
14) порівняти речення і виправити помилки.

Крім розглянутих вище вправ, у навчанні за про�
грамою експерименту проводилися вправи, не менш
важливі у підготовці дітей до сприймання вимог
осмисленого письма за зразком. Це вправи, спрямова�
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Коли діти виконають усі дії, вчитель показує пра�
вильну відповідь.

— Порівняйте правильну відповідь зі своєю. Якщо
залишилися незаповнені клітинки — це помилка. Як�
що предмет названо неправильно — це теж помилка.

Порахуємо бали:
немає помилок — 10 балів;

ні на розвиток зорової пам’яті, уваги. Вони проводи�
лися переважно в ігровій формі.

Вправа 1. Учитель пропонує учням: «Уважно подиві�
ться на сюжетний малюнок (30�50 сек.). Тепер поди�
віться на другий малюнок і з’ясуйте, чим він відрізня�
ється від першого. Виберіть картки з назвами предме�
тів, яких не вистачає. У кожну клітинку покладіть по
одній картці».

Після цього вчитель демонструє картки з відпові�
дями.

— Порівняйте ці відповіді зі своїм набором карток.
За сумою помилок оцініть свою відповідь у балах:

немає помилок — 10 балів; 3 помилки — 4 бали;
1 помилка — 8 балів; 4 помилки — 3 бали;
2 помилки — 6 балів; 5 помилок — 2 бали.
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Уведення в гру малюнків, предметів і карток з на�
звами предметів дозволяє проводити з ними вправи
на розвиток мовлення, збагачення словникового за�
пасу першокласників. Наприклад, під час вивчення
К(к) дітям було запропоновано малюнки птахів, ди�
ких і свійських тварин: коня, корови, кози, качки, гу�
сака, бика, сороки, вовка, індика, курки. Після закін�
чення гри учні розділили картки з назвами на три
групи: назви свійських тварин, назви птахів, назви
звірів. Вправа не тільки дала можливість попрацюва�
ти над збагаченням словника учня, а й пов’язати
вивчення лексем з їх звуковим аналізом. Учні ство�
рюють звукову модель слова «сорока».

Вправа 2. Учитель говорить: «На першому малюнку
зображено стіл, на якому розміщено предмети».

— Уважно подивіться на малюнок (10�15 секунд).
А тепер подивіться на другий малюнок (на ньому зо�
бражено, як собака стягує зі столу скатертину). Зга�
дайте, які предмети були на столі, й уявіть, у якій по�
слідовності вони впадуть. Покладіть картки із зобра�
женням і назвами «падаючих» предметів у порожніх
клітинах у тій послідовності, в якій вони впадуть зі
столу.

1 2 3 4

5 6 7

1 помилка — 8 балів; 2 помилки — 6 балів;
3 помилки — 4 бали; 4 помилки — 2 бали;
5 помилок і більше — 1 бал.
Зображені на картках предмети було використано

для проведення малюнкового диктанту, а далі — для
звукового аналізу, для орфоепічного вимовляння. До
такої роботи класоводи вдалися на уроці, присвячено�
му вивченню букви «т».

Вправа 3. Умови гри такі:
Сусід по парті кладе палички (не більше ніж 10).

Через 1�2 секунд накриває їх аркушем. Треба сказати,
скільки паличок показав сусід.

Доцільно дати учням рекомендацію: «Палички, які
лежать на парті, ви не встигнете полічити, тому нама�
гайтеся їх «сфотографувати». Киньте погляд на парту
і закрийте очі. Через деякий час з’явиться «знімок»
перед очима. На ньому ви побачите палички і
порахуйте їх».

Кількість набраних балів виявляється таким чином:
немає помилок — 10 балів; 3 помилки — 4 бали;
1 помилка — 8 балів; 4 помилки — 2 бали;
2 помилки — 6 балів; 5 помилок і більше — 1 бал.

Вправа 4. На дошці розміщено малюнки. Ясна річ, до�
пускаються різні варіанти. Подаємо один із зразків:
Верблюд, квітка, відро, замок, ручка, жабка, гриб.

Не варто на перших порах давати велику кількість
малюнків. Можна почати з трьох�чотирьох.

— Уважно розгляньте малюнки, подивіться на них
15 секунд. Учитель закриває дошку.

— Розкладіть картки, на яких написані назви пред�
метів та істот, у такій послідовності, в якій вони були
розміщені на дошці. (Вчитель відкриває дошку.) По�
рівняйте набори карток.

Якщо були учні, котрі помилилися у розміщенні
карток, вправа повторюється з іншим набором (але
меншою кількістю) карток з тим, щоб усі учні стали
переможцями, оскільки в цій грі важко застосувати
підрахунки за балами.

Картки з написом слів можна по�різному викорис�
товувати: для звуко�буквеного аналізу слів (квітка),



для визначення наголосу (замок), для
орфоепічного проговорювання (верб�
люд) тощо.

Вправа 5. На дошці записані речення
або текст, наприклад: «Сміються в сон�
ці золотому річки, і села, і поля».
(О. Олесь), «Радісна, гомінка і пахуча
весна. Дзвінко співають птахи. Дзюрко�
чуть попід деревами струмочки».

Учитель читає речення або текст.
Потім їх читають діти. Можна застосу�
вати мовчазне і голосне читання. До
читання залучаються учні різної підго�
товки. Учням роздають картки з ре�
ченням чи текстом, у яких пропущені
слова. Пропонується завдання відно�
вити текст. За кожне відновлене слово
учень одержує 1 бал.

Виграє той, хто набирає найбільшу
кількість балів.

Ці речення можна використати для
осмисленого списування. Розвиткові
уваги, пам’яті сприяють також вправи,
які будуються на основі сприйняття
змісту речення. Однією з таких, що ре�
комендувалися першокласникам, була
вправа:

Із речень вибрати те, яке відповідає
малюнку, і записати його. 

Варіанти цієї вправи можуть бути
різні. Вони зумовлюються рівнем осво�
єння учнями письма, метою, яку вчи�
тель планує досягти на уроці, нарешті,
темою уроку. Відповідно до цього доби�
раються слова і речення. Ось кілька ва�
ріантів: (На малюнку зображені діти,
що на санчатах спускаються з гори.)
Зима і сніг. Діти на санчатах. Сонце
взимку. (Малюнок із зображенням жо�
втого листя.) Зів’ялі квіти. Сяють зорі.
Жовте листя.

З наведених двох вправ перша була
використана в період роботи над зоши�
том №1 з друкованою основою, а дру�
га — при роботі із зошитом №2, коли
учні освоювали написання букв я, ю, є,
вживання апострофа.

Отже, система різноманітних пропе�
девтичних вправ готує першокласників
до усвідомленого написання зразка.
Кількість і характер вправ на кожному
уроці визначаються залежно від рівня
освоєння дітьми техніки читання, пись�
ма, загального розвитку. Але, як пока�
зано вище, на одному уроці можна і
треба застосувати різні вправи: орфо�
епічне проговорювання і вправу�гру,
роботу з дисплеєм і завдання на увагу,

моделювання речення і звуковий аналіз
слова, коректуру і поділ слів на склади
та ін. Формування осмисленого письма
за зразком не обмежується пропедев�
тичними вправами. Вони лише готують
дітей до такого виду списування. Осми�
слене письмо за зразком досягається
введенням алгоритму списування. Про�
те введення алгоритму не самоціль. Це
засіб, за допомогою якого в учнів має
розвинутися орфографічна пильність,
тобто увага до орфограми як до основ�
ної одиниці орфографічно грамотного
письма.

Використану систему вправ, спря�
мованих на формування осмисленого
письма за зразком, можна подати у та�
кому вигляді:
1) вправи за етапами навчання:

— пропедевтичні,
— основні;

2) вправи за формою виконання:
— усні:

а) звуковий аналіз і синтез,
б) орфоепічне вимовляння,
в) орфографічне вимовляння,
г) порівняння орфоепічного 

і орфографічного вимовляння,
д) повне і часткове коментування;

— письмові:
а) зорові диктанти,
б) зорово�слухові диктанти,
в) вправи на коректуру,
г) моделювання;

3) за засобами навчання:
— традиційні,
— комп’ютерна програма;

4) за діяльністю вчителя і учня:
— репродуктивні,
— проблемно�пошукові;

5) за характером системного підходу:
— окремі елементи, 

зв’язки не встановлені,
— алгоритм;

6) за формою організації навчання:
— фронтальні,
— групові,
— індивідуальні. 
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І.В. Охріменко

Про підсумки

роботи органів

освіти у 1997 році

та основні завдання

на 1998 рік у світлі

вимог обласних

освітянських

програм — 

читач дізнається 

зі статей

начальника

обласного

управління освіти

І.В. Охріменка 

та заступника

начальника

обласного

управління освіти 

А.О. Гончаренка

важливих кроків до організованого
початку нового навчального року.

Відділи освіти, педагогічні колек�
тиви шкіл, позашкільні заклади про�
вели велику роботу в цьому напрям�
ку, різними формами відпочинку бу�
ло охоплено 151 тис. учнів. Добре на�
лагоджене дозвілля, наприклад, у
Глобинському, Полтавському, Мир�
городському, Пирятинському, Ново�
санжарському районах, а також у По�
лтаві, Кременчуці (завідуючі: О.І.
Тригуб, Т.Т. Соцура, О.В. Волошко,
В.М. Лелюх, М.Г. Таран, В.І. Мірош�
ниченко, В.Г. Хом’як , Я.М. Івасі�
шин), удалось оздоровити майже 80
відсотків учнів завдяки залученню
місцевих кадрів, коштів спонсорів,
батьків, КСП, профспілок.

У цьому році працював обласний
туристський табір «Горизонт» на Га�
дяччині. На його базі спільно з галу�
зевою профспілкою (голова — Г.І.
Шумейко) оздоровлено ще й 120 ді�
тей освітян. Діти�сироти протягом
літа оздоровлені в кращих таборах
області.

Заслуговує на увагу позитивний
приклад організації оздоровлення ді�
тей у школі�інтернаті ім. А.С. Мака�
ренка м.Кременчука (директор Кири�
ченко О.). За домовленістю із КСП
діти влітку відпочивали і працювали
на полях цього господарства, заро�
бивши для себе овочі на зиму.

На жаль, основна частина оздо�
ровчих заходів у закладах освіти про�
водилася лише в червні, а в багатьох
районах пришкільні табори, майдан�
чики функціонували лише два тижні.

Гірше від своїх можливостей пра�
цювали в Чорнухинському, Козель�
щинському, Кременчуцькому райо�
нах, а також у Лубнах (П.П. Завгоро�
дній, І.Я. Жакун, О.В. Ситюк, В.І.
Ткаченко).

Недоліки в організації зайнятості
дітей у літній період мають безпосе�
редній вплив на збереження їхнього
життя й здоров’я.

Виконання Національної про�
грами «Діти України»

У минулому році область перевіря�
лася комісією Президента та уряду
щодо виконання Національної програ�
ми «Діти України». Результати були
заслухані на нараді у Президента.
Проведена науково�практична конфе�
ренція «Діти — наше майбутнє», при�
йняті відповідні розпорядження голо�
ви облдержадміністрації
М.І.Залудяка, над виконанням яких
сьогодні працює вся педагогічна гро�
мадськість області.

У цілому вдалося зберегти мережу
закладів освіти, провести її оптиміза�
цію та вдосконалення, забезпечити
належний рівень навчально�виховно�
го процесу. З цією метою органи осві�
ти спільно з методичними службами
активізували діяльність, спрямовану
на підвищення якості знань учнів із
базових дисциплін, систематично на�
дають практичну допомогу педагогіч�
ним працівникам.

Відповідно до Закону про мови в
Україні, утверджується статус укра�
їнської мови в усіх ланках освіти.
Сьогодні на Полтавщині 96,2% дітей
ясел�садків та 87,3% учнів загально�
освітніх шкіл навчаються і виховую�
ться державною мовою. Окрім того,
збільшилася (до 52�х) кількість шкіл
нового типу, де лунає лише українсь�
ке слово. 

У світлі вимог і рекомендацій об�
ласної комплексної програми «Націо�
нальне виховання: регіональний ас�
пект» здійснено ряд заходів щодо па�
тріотичного, трудового, естетичного,
еколого�натуралістичного виховання,
краєзнавчої роботи з молоддю. Вжи�
ваються й необхідні заходи, щоб усі
діти мали повну середню освіту.

Відпочинок 
та оздоровлення дітей

В основному виконано завдання
щодо оздоровлення та зайнятості ді�
тей улітку 1997 року, що є одним із
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Протягом літа 1997 р. загинуло 6 дітей унаслі�
док різних трагічних причин: дорожньо�транспорт�
ні пригоди, небезпечні пустощі на воді без нагляду
дорослих тощо.

У Крюківському районі, наприклад, шестеро ді�
тей, які були залишені без нагляду, бавилися сірни�
ками біля газового колодязя, трапився вибух, непо�
внолітні отримали значні опіки. 

А взагалі, статистика сумна. Щодоби 4�6 дітей
стають жертвами нещасних випадків. 

Під час навчально�виховного процесу травмує�
ться більше 500 дітей, а в цілому за рік від травм
страждає майже 15 тис. осіб.

У 1996 році з 220 тис. школярів третина мала фі�
зичні відхилення.

Кожного року майже 200 учнів за станом здоро�
в’я отримують дозвіл на проведення індивідуально�
го навчання вдома.

Однією із причин цього є відсутність системати�
чної вимогливості й організаторсько�пропагандист�
ської роботи на місцях з боку керівників органів та
закладів освіти.

Сьогодні слід суворо дотримуватися навчаль�
них планів, які погоджені із санітарно�епідеміологі�
чною службою області, і не перевантажувати учнів
завданнями, що нерідко трапляється ще у середніх
загальноосвітніх школах.

На спільних колегіях управління освіти й охо�
рони здоров’я, на конференціях науково�практич�
ного характеру неодноразово обговорювалося пи�
тання про медичне обслуговування школярів, зо�
крема збереження фізичного та психічного здоро�
в’я дітей у школах�інтернатах, де кількість дітей�
сиріт і підлітків із вадами у розвитку останнім ча�
сом зросла.

Загрозлива й епідемічна ситуація в області:
кількість наркоманів за останні 5 років зросла
втричі. Потрібна профілактична робота, яка була б
спрямована на збереження і захист здоров’я дітей.

Ми вважаємо за необхідне ввести «Валеологію»
з 5�го класу як обов’язковий шкільний курс, метою
якого є охорона і збереження життя дітей. Решети�
лівський відділ освіти (завідуючий Г.О. Голуб), на�
приклад, посприяв, щоб цей предмет у районі став
пріоритетним, тому за останній рік у Харкові прой�
шли перекваліфікацію з еколого�валеологічного
виховання 25 учителів.

Отож здоров’я наших дітей значною мірою зале�
жить від того, як вони будуть оздоровлені і як ефе�
ктивно вестиметься профілактична робота з ними
та їхніми батьками.

Рівень знань учнів 
із загальноосвітніх предметів

У квітні 1997 року в навчальних закладах облас�
ті Головна державна інспекція Міносвіти перевіря�
ла рівень знань учнів із загальноосвітніх предметів
державного компонента. Результати міністерських

контрольних робіт із базових дисциплін свідчать,
що програмовий матеріал у цілому учнями шкіл за�
своюється. Так, 84,4 % учнів загальноосвітніх шкіл
справилися із завданнями, з них третина виконала
контрольні роботи на «4» і « 5».

Водночас було встановлено, що рівень знань і
практичних умінь у ряді шкіл ще не повною мірою
відповідає сучасним вимогам до загальноосвітньої
підготовки. З боку обласного управління є великі
претензії до керівників Піщанської, Омельницької
шкіл I�III ступенів Кременчуцького району, Черво�
нозаводської №1, Вирішальненської Лохвицького
району (директори — Т.Я. Молодецький (з 1997�98
н.р. не працює), В.О. Гордієнко, В.П. Ступник, В.М.
Карпенко). За наслідками перевірки трьох керівни�
ків шкіл та двох учителів звільнено з роботи, 17
осіб одержали дисциплінарні стягнення.

Колегія управління освіти у червні 1997 р. по�
вторно слухала питання про рівень знань учнів у
Глобинському районі. Не може не дивувати недо�
статня вимогливість відділу освіти, райметодкабі�
нету (зав. О.І. Тригуб, Л.В. Дудник) та безвідпові�
дальність ряду директорів, зокрема Пирогівської,
Бугаївської середніх шкіл (В.І. Лисенко, О.О. Фе�
денко), за стан викладання предметів.

Однією з причин прогалин у знаннях учнів є ни�
зька результативність внутрішкільного контролю
за роботою  вчителів  по  виконанню  завдань  нав�
чальних програм, зокрема формуванню знань,
умінь та навичок учнів. Система роботи педпраців�
ників практично не вивчається, рідко застосовую�
ться активні форми контролю. Піврічні зрізи знань
із предметів державного компонента у випускних
класах, директорські контрольні роботи аналізую�
ться поверхово, не встановлюються причини цих
недоліків.  

Знизилась ефективність внутрішкільної мето�
дичної роботи. Керівники шкіл повертаються до
традиційних форм її організації, відмовляються від
діагностування. Ефективність методичної роботи
не аналізується на педрадах.

Дехто взагалі вважає, що контроль став непотрі�
бним у системі управління. Так, директор школи
№2 м.Хорола Н.Ф. Павленко практично не відвіду�
вала уроків учителів, що негативно вплинуло на мі�
кроклімат у колективі. Завідуючий Семенівським
райво О.С. Сірченко не контролює виконання слу�
жбових обов’язків директором Семенівської за�
гальноосвітньої школи I�III ступенів №1 М.М. Бо�
рисенко. У школі відсутній контроль за виконан�
ням навчальних планів і програм, якістю знань уч�
нів, веденням шкільної документації. Жодного уро�
ку не відвідано з метою підготовки учнів до екзаме�
нів.

У ряді шкіл помітно послабилась увага директо�
рів до культури ведення шкільної документації,
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— керівник гуртка, об’єднання, секції. Основне за�
вдання — забезпечити змістовну зайнятість учнів у
позаурочний час;

По�третє, ширше впроваджувати такі форми,
які не потребують значних коштів, основну роль
відводити внутрішньошкільним та міжшкільним
заходам. Необхідно звернути увагу на оформлення
освітніх закладів, символіку, використання прапо�
ра і гімну в навчально�виховному процесі.

Важливе місце у формуванні особистості та під�
готовки малюнків до школи належить суспільному
дошкільному вихованню. В області діє 896 дитсад�
ків, у яких виховується 54,1 тис. дітей. На жаль,
процес скорочення мережі дошкільних установ
триває. Забезпечення функціонування системи до�
шкільного виховання вбачаємо у формуванні напо�
внюваності груп, режиму роботи відповідно до ре�
альних потреб сім’ї, зокрема, створення закладів із
короткочасним перебуванням дітей, прогулянко�
вих груп, збереження та (в разі необхідності) від�
криття дошкільних закладів для дітей із вадами у
фізичному і психічному розвитку.

Дуже повільно в області розв’язується питання
про утримання дитсадків на умовах пайового фі�
нансування, залучення позабюджетних коштів.
Для забезпечення повноцінного харчування дітей
вважаємо за доцільне виступити з ініціативою про
затвердження сесіями місцевих рад збільшення ба�
тьківської плати за відвідування дитсадків.

Виробниче навчання та міжшкільні
навчально�виробничі комбінати

Невиправдано послаблена увага відділів освіти,
педколективів до такої освітянської ланки, як виро�
бниче навчання, міжшкільні навчально�виробничі
комбінати.

Слід пам’ятати, що без ліцензії жодна школа чи
комбінат не матиме права продовжувати навчання і
підготовку кадрів, однак цілком зрозуміло, що саме
ліцензування не вирішує справи. Потрібні кошти,
заробітна плата, пальне, запчастини, потрібні кі�
нець кінцем робочі місця для наших випускників.
Отже, основою для здобуття професій випускника�
ми повинні бути добре продумані, всебічно обгрун�
товані договори з тими, хто потребує цих спеціаліс�
тів, адже в останні роки фактичного замовлення
виробничих колективів, наприклад на професії во�
діїв, немає. Готувати спеціалістів потрібно тільки
відповідно до потреб ринку праці та укладених до�
говорів із виробниками. 

Сьогодні загострюється проблема з тими, хто не
працює і не вчиться. Так, у минулому році не
навчались і не були працевлаштовані 620 випуск�
ників дев’ятих класів, а кількасот дітей шкільного
віку залишилося поза школою (м. Миргород, Козе�
льщинський, Хорольський, Гребінківський, Шиша�

книг наказів. Протоколи педрад у багатьох школах
ведуться неохайно, класні журнали не перевіряю�
ться. Більше того, комісія, яка перевіряла докумен�
ти претендентів на медалі, зіткнулася зі злочинною
халатністю: виявлені недопустимі виправлення і
підтирання оцінок у класних журналах, що є фаль�
сифікацією документів про освіту.

Є факти невиконання навчальних програм, від�
сутність обліку відвідування учнями занять, непро�
ведення контрольних, лабораторних, практичних
робіт, зокрема у школах №3, 5, 9 м. Миргорода,
№11, 26, 34 м. Полтави, Сарській і Лютенській Га�
дяцького, Рудківській та №3 Гребінківського, Гіле�
цькій Чорнухинського районів тощо.

У 1995 році золотими медалістами стали більше
ніж 7% випускників, у 1996 році — уже 9%, у 1997
році кожний десятий випускник — медаліст, хоча в
педінституті у 1996 р. успішно склали іспити лише
половина медалістів, а в 1997 р. із 292 оцінку підт�
вердили тільки 176 медалістів. За результатами мі�
ністерської перевірки встановлено, що найчасті�
ше завищують оцінки в Машівському, Н.�Санжарсь�
кому, Полтавському, Миргородському районах.

Однак є цікаві надбання у керівництві та конт�
ролі за навчально�виховним процесом.

Так, Полтавський міськво (В.І. Мірошниченко),
Лохвицький райвно (М.П. Солонець) не підміня�
ють адміністрацію шкіл, а глибоко аналізують їхню
роботу, дають рекомендації, при цьому виявляють
вимогливість. Творчо проводиться інспектування
загальноосвітніх шкіл Чутівського, Лубенського,
Гадяцького, Лохвицького районів (зав. відділами
О.І. Цимбалюк, М.М. Рогожа, П.В. Субота, М.П.
Солонець, зав. кабінетами В.І. Бендрик, М.Г. Кожа,
Н.В. Пилипенко, Т.В. Яковенко)

Виховання підростаючого покоління

У навчанні і вихованні необхідно:
По�перше, забезпечити виконання передбачено�

го обласною програмою «Національне виховання:
регіональний аспект» комплексу заходів щодо фор�
мування особистих рис громадянина України, роз�
витку індивідуальних здібностей і таланту. Відділи
освіти, педагогічні колективи закладів повинні ста�
ти координуючими центрами виховної роботи з уч�
нівською молоддю на місцях та забезпечити спіль�
ність дій служб у справах сім’ї й молоді, спорту,
відділів культури, кримінальної служби у справах
неповнолітніх і громадських організацій;

По�друге, враховуючи різке зменшення кількос�
ті гуртків у позашкільних установах, переведення
їх на платну основу, вважаємо за необхідне залучи�
ти до систематичної позакласної роботи на громад�
ських засадах передусім учителів, батьків, праців�
ників культурно�освітніх закладів. Кожен учитель
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цький райони). Це невиконання ст. 53 Конституцїї
України.

Харчування дітей

На жаль, воно нині малокалорійне, збіднене на
вітаміни й мінерали, дедалі погіршується, особливо
в містах.

Слід віднаходити шляхи здешевлення продуктів
для шкільних їдалень, а резерви для цього є. Так,
від обробітку землі школи Карлівського району
одержали 100 тис. грн., по 200 тис. грн. — Лохвиць�
кого, Миргородського, Решетилівського, майже 500
тис. грн. — Новосанжарського районів.

Слабо ще працюють у Диканському, Котелевсь�
кому, Гадяцькому районах (завідуючі П.М. Черка�
щенко, Д.С. Павленко, П.В. Субота).

Недостатньо проведена роз’яснювальна робота
серед батьків і учнів щодо переваг гарячого харчу�
вання.

Чи всім бути в підпорядкуванні комбінатів гро�
мадського харчування — це питання сьогодні проб�
лемне. Час уже переходити на самостійне обслуго�
вування. 

Навчання у школах�інтернатах 

За останні роки спостерігається зростання
соціального статусу інтернатних закладів області,
де сьогодні виховується 3,4 тис. учнів.

Різко збільшилася кількість дітей�сиріт та дітей,
які залишилися без піклування батьків. Якщо в
1991 році в школах�інтернатах усіх типів було 472
дитини цієї категорії, то сьогодні — 672. 645 дітей�
сиріт знаходяться під опікою і навчаються в загаль�
ноосвітніх школах області. З метою поліпшення со�
ціального захисту дітей необхідно на місцях вчасно
виявляти тих, хто залишився без батьківського на�
гляду, без зволікань оформляти відповідні докумен�
ти для встановлення опіки або направлення дитини
в дитячий будинок чи в школу�інтернат.

Але ж маємо негативні приклади, коли діти�сиро�
ти перебували по кілька місяців без притулку (Кре�
менчуцький р�н, Крюківський р�н м.Кременчука —
завідуючі О.В. Ситник, В.Г. Хом’як).

Приватна освіта в області

Розширюється мережа приватних закладів: сьо�
годні функціонує 7 шкіл такої форми власності, зо�
крема в Полтаві — 4, у Кременчуці — 3.

Підтримувати їх розвиток — це свідома політика
управління освіти, мета якої — економія грошей,
збереження кадрів. Хоча, за оцінками фахівців,
якість навчання в цих закладах  вимагає пильного
контролю інспекторсько�методичних служб.

Співпраця педагогічних колективів із ба�
тьками

В умовах фінансових нестатків, економічної
кризи актуальним є  питання вироблення і впрова�
дження нових форм і методів співпраці педагогіч�
них колективів із батьками, яка, на жаль, останнім
часом послабилася.

Інноваційні форми роботи з батьками активно
втілюються в таких районах на Полтавщині, як:
Кобеляцький (Світлогірська СШ), Оржицький
(Чевальчанська СШ), Лохвицький (Луценківська
СШ).

Досить перспективним у районах і містах є ство�
рення ініціативних груп, котрі б подбали про орга�
нізацію Асоціації батьків — голів батьківських ко�
мітетів.

Ефективним засобом є загальноміські та загаль�
норайонні батьківські збори, які варто проводити
на  початку і в кінці навчального року, щоб інфор�
мувати громадськість про стан справ в освіті,  а та�
кож розв’язувати спільними зусиллями життєво
важливі проблеми і батьків, і дітей. 

Забезпечення шкільною формою 
учнів середніх закладів освіти

Відділи освіти, педагогічні колективи повинні
стежити за виконанням Указу Президента України
“Про шкільну форму для учнів середніх закладів
освіти”.

Сьогодні лише 42% учнів початкових та 12% се�
редніх і старших класів відвідують навчально�ви�
ховні заклади у формі.

Позитивна робота в цьому напрямку проведена
педколективами шкіл м.Полтави, Полтавського,
Кременчуцького, Машівського районів (зав.
Мірошниченко В.І., Ситюк О.Г., Соцура Т.Т., Сергі�
єнко Є.В.), чого не можна сказати  про Гадяцький,
Кобеляцький, Лубенський, Чорнухинський, Хо�
рольський райони (зав. Субота П.В., Рогожа М.М.,
Завгородній П.П., Міхно В.П.).

Є протести окремих  батьків та дітей, котрі не
розуміють значення зовнішнього вигляду тих, хто
навчається, що свідчить про недостатню організа�
торську роботу з цього питання. Сьогодні слушно
говорити й про введення форми для вчителів, кері�
вників навчально�виховних закладів.

Методичне забезпечення 
навчально�виховного процесу

У березні 1997 року вчетверте проведено педа�
гогічний ярмарок «Творчі сходинки освітян Полта�
вщини», на якому було представлено понад сім ти�
сяч експонатів.
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Але ряд районів послабили роботу з обдарова�
ними та здібними дітьми. Наприклад (за результа�
тами другого та третього етапів олімпіад), не пода�
ли обласному журі роботи учнів з 7 предметів Ко�
беляцький, Козельщинський, Машівський, Мирго�
родський райони, з 6 — Оржицький, з 5 — Решети�
лівський, Чорнухинський (завідуючі Т.П. Грушко,
І.Я. Жакун, Є.В. Сергієнко, О.В. Волошко, О.В. Ду�
ля, Г.В. Голуб, П.П. Завгородній).

Тривожить і те, що зменшилася кількість пере�
можців із м. Миргорода (завідуючий К.А. Тере�
щук) та Пирятинського району (завідуючий В.М.
Лелюх). Другий рік немає переможців олімпіад з
Машівського, Миргородського, Козельщинського
районів (завідуючі Є.В. Сергієнко, О.В. Волошко,
І.Я. Жакун).

Рейтинг участі школярів Полтавської області у
всеукраїнських предметних олімпіадах залишаєть�
ся низьким, і відповідальність за це несуть переду�
сім методичні служби — Інститут післядипломної
освіти вчителів та райміськметодкабінети.

Профілактика злочинності 
серед підлітків

У всіх закладах освіти виховна робота серед уч�
нів здійснюється в органічній єдності з навчальним
процесом. Однак у формуванні основних рис хара�
ктеру підлітків мають відігравати належну роль і
заклади позашкільного виховання, мережа яких на
Полтавщині сьогодні повністю збережена (всього
100 закладів), хоч педагогічний процес у них і по�
требує докорінного реформування. 

Збереження системи позашкільної освіти необ�
хідне для організації змістовного дозвілля молоді, зо�
крема профілактики злочинності серед підлітків,
адже лише у 1997 році учнями загальноосвітніх шкіл
скоєно 157 злочинів (204 злочини — у 1996 р.) та 138
злочинів — учнями ПТУ (146 — у 1996 р.). 

Спостерігається ріст злочинності серед учнів за�
гальноосвітніх шкіл та ПТУ Зіньківського, Пиря�
тинського районів, м.Кременчука, Жовтневого  та
Київського районів м.Полтави.

Отже, не всі засоби впливу використані, недо�
статня увага приділяється індивідуальній роботі з
підлітками із неблагополучних сімей.

Почастішали  випадки, коли батьки залучають
дітей до крадіжок державного та особистого майна
громадян.

Щоб запобігти злочинності і правопорушенням
серед учнівської молоді, необхідно підвищити конт�
роль за навчанням дітей, забезпечити змістовну за�
йнятість учнів у позаурочний час, працювати над
створенням регіонального банку даних про підліт�
ків, які мешкають у  надзвичайно складних умовах.

Кращі зразки на ярмарку показали середні шко�
ли №4 м.Пирятина (директор С.П. Яременко) та
№3 і №23 м. Кременчука (директори А.П. Самод�
рін, В.М. Трістан), ліцей м.Комсомольська (дирек�
тор Л.І. Бугаєвська).

Управління освіти, Інститут післядипломної
освіти педпрацівників надавали методичну допомо�
гу вчителям на сторінках журналу «Постметодика».

В області створено і діють 27 творчих груп, про�
водиться 18 фундаментальних досліджень, у 37
школах�лабораторіях упроваджуються нові педаго�
гічні технології, експериментальні підручники.

Особливо цікаві надбання в експериментальній
роботі, крім названих закладів, мають школа�комп�
лекс №31 м.Полтави (директор С.С. Просвєтов) з
питань багатопрофільності, різнорівневості навчан�
ня; Гряківська школа І�ІІ ступенів Чутівського ра�
йону (директор Л.М. Ольховська) щодо формуван�
ня всебічно розвинутої особистості школяра на ос�
нові використання сучасних наукових методів, пе�
редових педагогічних технологій та досліджень; гі�
мназія у м.Комсомольську (директор Р.А. Рют, на
жаль, покійна) з проблем розкриття творчого по�
тенціалу учнів та педагогів у процесі оптимізації
внутрішнього управління.

Безумовно, цікаві знахідки є в СШ №32
м.Полтави (директор Т. І. Мар’єнко), Савинській
середній школі Миргородського району (директор
О.В. Єщенко), Великобудищанській  Гадяцького
району (директор В.М. Бесєда), Щербанівській
Полтавського району (директор В.О. Хвостик).

На Полтавщині розроблена та впроваджується
експериментальна перевірка інтегрованого курсу
«Довкілля», до цієї справи залучено 52 школи.

А взагалі, Полтавщина — одна з перших на шля�
ху створення навчальних закладів нового типу та
впровадження в них сучасних педагогічних техно�
логій.

І не дивно, що більшість учнів цих закладів за�
ймають призові місця на обласних, всеукраїнських,
а то навіть і міжнародних олімпіадах.

Плідну роботу проводить міський національний
ліцей №1 м.Полтави, адже саме його вихованці що�
річно стають призерами Соросівської олімпіади з
хімії та математики. Із 16 призових місць республі�
канських олімпіад 11 — за представниками шкіл
нового типу м. Полтави.

В області успішно діє Мала академія наук. Май�
же 500 творчих робіт щорічно подається на захист
у МАН. Переконані, що діяльність Малої академії
наук, її відділів треба розширювати, особливо в
сільських районах. Необхідно пожвавити цю робо�
ту в Глобинському, Машівському, Миргородсько�
му, Оржицькому, Чорнухинському районах.
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Слід приділити належну увагу організації дитя�
чих, підліткових, юнацьких об’єднань.

Кадри

В умовах економічної нестабільності керівники
органів освіти, навчально�виховних закладів облас�
ті значну увагу приділяють раціональному викори�
станню та збереженню кадрового потенціалу.

Сьогодні в системі освіти працює майже 34 тис.
педагогічних працівників, хоча за три роки через не�
обхідність збалансування мережі і кількості працюю�
чих нашої галузі з можливостями бюджетів скороче�
но більше ніж шість тисяч педагогічних ставок, а ста�
тус безробітних сьогодні мають 800 педагогів, серед
яких найбільше вихователів дошкільних закла�
дів.Триває відтік кадрів із системи професійно�техні�
чної освіти: тільки в минулому році звільнилося 113
майстрів виробничого навчання, тому педінститутові
доцільно готувати спеціалістів для профтехосвіти.

За останні шість років контингент учнів збіль�
шився на 5%, учителів — на 25%, а бюджетні асиг�
нування на освіту зменшилися в багато разів.

Головне завдання сьогодні — зберегти тих
висококваліфікованих спеціалістів, які добросовіс�
но працюють. 

Треба передбачити можливості збереження ро�
бочих місць в установах і закладах освіти через ра�
ціональний розподіл педагогічного навантаження
та перепідготовку педагогічних працівників для
отримання другої спеціальності.

Важливим напрямком у роботі з педагогічними
кадрами є забезпечення робочими місцями випуск�
ників вищих навчальних закладів.

Аналіз перспективної потреби в педагогічних
кадрах свідчить, що нам зараз потрібно 195 учите�
лів різних спеціальностей, а випускників Полтавсь�
кого педагогічного інституту та Кременчуцького
педагогічного училища для влаштування в області
очікується 875.

Цього року для Полтавського педагогічного ін�
ституту виділено 200 місць на умовах цільового
прийому молоді з села.

Відбір тих, хто потрібен освіті, має бути жорст�
кий. Тому важливою складовою кадрової політики
залишається атестація педагогічних працівників,
яка є не тільки оцінкою роботи вчителя, а й показ�
ником його матеріального забезпечення. Тут необ�
хідно підвищити вимогливість, позбутися формалі�
зму і необ`єктивності. У цьому році будуть проате�
стовані 4,4 тис. педпрацівників.

Не можна залишити осторонь такий напрямок
роботи, як забезпечення закладів освіти педагогіч�
ними кадрами.

Реформа освітньої галузі, оптимізація мережі
закладів змушують відчути гостроту кадрових
проблем.

Соціальний захист учителів

Залишається актуальним і питання соціального
захисту вчителів, якому в області приділяється
особлива увага. У складних умовах економічної не�
стабільності в таких районах, як Карлівський, Гадя�
цький, Хорольський, Чутівський, Полтавський, ке�
рівники господарств знаходять можливість допомо�
гти педагогічним працівникам. 

Глибоко обурюють факти правового нігілізму,
зокрема директора середньої школи №4 м.Гребінки
В.В. Голованя. 

Звільнивши незаконно педпрацівників, він не
виконує рішення районного та обласного судів про
поновлення їх на роботі.

За ігнорування українського законодавства про�
ти колишнього директора порушено кримінальну
справу. Рішенням районного суду В.В. Головань
позбавлений права займати керівні посади і мусить
сплатити штраф у розмірі 1,5 тис.грн.

Отже, проблем вистачає, тому всі ми разом по�
винні над ними працювати.

Бюджет

Особливої уваги потребує бюджетна ситуація в
галузі освіти на Полтавщині.

Бюджет області на 1997 рік затверджено в сумі
87,4 млн. грн., що становить 40,7 відсотка від по�
треб, зокрема на зарплату 53,5 млн. грн., тобто май�
же 80 відсотків необхідного.

А це означає закриття ряду шкіл, дошкільних
закладів, скорочення груп продовженого дня, гурт�
ків у позашкільних установах, збільшення напов�
нюваності у класах, відпустки за власний рахунок,
перегляд штатних розписів з метою їх скорочення.

На перше вересня передбачалося скорочення 36
тисяч годин навчального плану, закриття 975 кла�
сів�комплектів та 872 груп продовженого дня, лік�
відація та реформування майже 40 шкіл.

Очевидно, буде закрито майже 20 дошкільних
закладів, а це 470 груп.

Ми реформували 18 профтехучилищ, одне за�
крили.

Не завжди раціонально використовуються наяв�
ні кошти. Наприклад, у минулому році по 2�3 учні
навчалися в Старохутірській початковій школі
Миргородського, Новокалкаївській — Семенівсь�
кого, Горобчівській — Новосанжарського районів.

Загалом в області 35 шкіл, де було сім і менше
учнів. Навчання в них одного школяра обходилося
державі 479 грн. на рік, тоді як по області в серед�
ньому — 235 грн.

По 4�7 учнів у 10�х класах середніх шкіл у Лу�
бенському, Зіньківському, Миргородському райо�
нах. І таких шкіл в області майже 50.
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У Миргородській школі�інтернаті для для дітей
з вадами слуху після встановлення лічильників
платежі за комунальні послуги зменшилися на 40%.

В ефективності лічильників тепла переконалися
в закладах освіти Лубен. Почали ставити лічильни�
ки й облікувати воду в Кременчуці, Миргороді.
Встановлення лічильників теплової енергії та во�
ди — це  реальна економія фінансів.

За оренду приміщень школами міст Полтави,
Кременчука отримано 22�60 тис. грн., а в Зіньківсь�
кому, Хорольському районах — 2�3,5 тис. грн.

Сьогодні в оренді приміщення 43 закладів осві�
ти, але переоцінювати орендне фінансування не
варто. Аналіз показує, що орендна плата незначна,
тому розраховувати на неї як вагоме джерело попо�
внення бюджету серйозних підстав поки що немає.

Чимало залучається спонсорських коштів: у
Шишацькому районі — 60 тис. грн.; школа №34
м.Полтави — 18,5 тис. грн.

Потрібно сказати, що в основному ремонти шкіл
у цьому році проведені за рахунок батьків (було за�
лучено 540 тис. грн.) та спонсорів (423 тис. грн.).

Минулого року були віднайдені можливості і
для залучення позабюджетних коштів (4,8 млн.
грн.), із яких, зокрема, відділи освіти отримали 2,8
млн. грн., профтехучилища — 1,2 млн. грн., інтерна�
тні заклади — 105 тис. грн.

Наше завдання — зберегти освітянську галузь,
працювати, не посилаючись на труднощі, а підви�
щувати вимогливість передусім до себе і своїх під�
леглих, бути високоорганізованими. Втриматись
освіта може, лише заручившись підтримкою керів�
ників загальноосвітніх закладів на місцях. 

Фінансові порушення

Обласне контрольно�ревізійне управління  в за�
кладах освіти протягом 1997 року встановило неза�
конні витрати бюджетних коштів, нестачу товарно�
матеріальних цінностей на суму 945 тис. грн.

Комсомольський міськвідділ освіти незаконно
витратив 14,6 тис. грн. на зарплату, хоча цих коштів
вистачило б, щоб учителі не страйкували у 
вересні.

У ПТУ №2 Кременчука (С.М. Смольник) не до�
раховано на зарплату 4,8 тис. грн., у Котелевському
відділі освіти (зав. Д.С. Павленко) — 6,7 тис. грн.

У Кременчуцькому райвідділі освіти виявлені
збитки на суму 5,9 тис. грн.

Унаслідок безконтрольності в школах�інтерна�
тах допущені незаконні витрати на комунальні по�
слуги, придбання, виявлене необгрунтоване спи�
сування будівельних матеріалів, а це збитки на 
55 тис. грн.

Ще не все зроблено щодо наповнюваності на рі�
вні 1990 року, як того вимагають урядові рішення.
Особливо зволікають з переглядом мережі напов�
нюваності класів, штатних розписів у Котелевсько�
му, Кобеляцькому, Глобинському, Гребінківському
районах. А звідси й заборгованість у зарплаті за 3�4
місяці.

Виникає загроза закриття закладів освіти в зимо�
вий період, що не може не викликати занепокоєння.

До питань економії і пошуків резервів треба
підходити виважено. Йдеться, зокрема, про “друго�
річництво”, економію електротеплоносіїв, раціо�
нальне використання коштів. Так, лише у 1997 р.
на 1367 другорічників витрачено додатково майже
2 млн. грн.

Слід шукати шляхи подолання цього недоліку у
поліпшенні якості уроку, впровадженні сучасної
технології, диференціації навчання.

Проблема комунальних  платежів є надзвичайно
болючою, оскільки борг за опалення, електроенер�
гію становить 27,5 млн. грн., а в бюджеті не закладе�
ні асигнування на ці платежі. У 1997 році галузь
освіти була забезпечена на 39% від потреби.

Перспективним видається й шлях економії кош�
тів через надання платних послуг.

Положення про надання платних послуг опублі�
коване в газеті “Освіта України” у грудні 1997 року,
тому в області активно впроваджуються платні
освітянські послуги.

Порівняно добре це розв’язують у Полтаві, Кре�
менчуці, а також у Карлівському, Козельщинсько�
му, Лохвицькому, Лубенському, Полтавському ра�
йонах. Серед інтернатних закладів відзначаються
Гадяцька, Майорщинська школи�інтернати, ПТУ
№№ 15, 18, 21, 23.

Так, від послуг населенню ПТУ №44 (В.Л. Обі�
дало) одержало 142 тис. грн., ПТУ №47 (О.М. Ми�
голь) — 110,6 тис. грн., ПТУ №29 (Н.П. Максак) —
81,6 тис. грн. 

Мають прибутки від діяльності шкільних майс�
терень у Семенівському, Пирятинському, Гадяць�
кому, Великобагачанському, Кобеляцькому, Чутів�
ському районах, проте майже всі міські школи об�
ласті перестали виготовляти продукцію для реалі�
зації.

Для збереження енергії, а отже, й коштів потріб�
ні лічильники.

Згідно з програмою, на 1 січня ц.р.  повинні бути
23 лічильники для холодної води, а фактично є ли�
ше 14; для гарячої  — з 9 є 2 лічильники, а з тепло�
вих є 5, хоча необхідно 9. У профтехучилищах по�
трібно вже мати 11 лічильників холодної води, а є
лише 2, для гарячої — жодного.
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Ц Е Ц І К А В ОНедостовірність  статистичної 
звітності

Недостовірність статистичної звітності часом
спричиняє помилки у бюджеті, неможливість ре�
ального прогнозування.

Органи державної статистики області при пере�
вірці виявили помилкові дані шкіл міста Комсо�
мольська, а також Глобинського, Шишацького, Чо�
рнухинського районів (зав. І.В. Шошина, О.І.
Тригуб, Ю.В. Матяш, П.П. Завгородній).

Первинний облік особових справ учнів, алфавіт�
ні книги, класні журнали, книги наказів ще не від�
повідають вимогам щодо їх ведення.

Управління освітою

В умовах значного скорочення працівників апа�
рату необхідно чітко розмежувати функції і зони
впливу кожної ланки, тобто обласне управління
освіти спрямовує і контролює (оцінює) роботу від�
ділів освіти, відділи освіти — керівників, а керівни�
ки — педагогів. Лише таким чином можна зберегти
належний рівень навчально�виховного процесу.

Слід приділити надзвичайно велику увагу нав�
чальним планам, що складаються на основі базових
планів, розроблених Міністерством освіти України
і затверджених місцевими органами державного
управління освітою, яким безпосередньо підпоряд�
ковані навчальні заклади.

Індивідуальні й експериментальні варіанти
навчальних планів погоджуються Міністерством
освіти України та затверджуються управлінням
освіти облдержадміністрації. До затвердження пла�
ни погоджуються в районних та міських санітарно�
епідеміологічних станціях. Кількість годин тижне�
вого навантаження визначається у кожній школі, у
кожному класі окремо. У зв’язку з фінансовими
труднощами не заперечуємо проти зняття шкільно�
го компонента з навчальних планів. 

Кожен навчальний заклад повинен мати чіткий
розподіл обов’язків між адміністрацією, посадові
обов’язки всіх працівників затверджуються нака�
зом. Повинні бути відновлені правила внутрішньо�
го розпорядку.

Необхідно посилити контрольно�аналітичну дія�
льність відділів освіти, бо цим забезпечується пере�
дусім методична допомога адміністрації шкіл та
вчителям, унаслідок чого підвищується компетент�
ність педагогів і ефективність педагогічного проце�
су. 

У НОВЫХ НАЗВАНИЙ ШКОЛ
СТАРЫЕ КОРНИ

Коллегум. Учебное заведение с таким названием впервые
появилось в XVI веке после того, как Папа Римский утвердил
орден иезуитов во главе с Игнатием Лойолой. Именно иезуиты
и создавали эти закрытые учебные заведения в Западной
Европе. В них можно было получить среднее, редко — высшее
образование. В XVI%XVII столетиях коллегиумы — учебные
заведения, дающие среднее образование учителям, музыкантам,
появились и в Украине.

Коллеж — совершенно неизвестный для Украины тип
учебного заведения. Но если искать аналогию, то он
соответствует привычной всем нам школе. Коллежи возникли в
Европе в средние века при университетах. А в начале XIX века
во Франции коллежами стали называться средние учебные
заведения, которые содержались за счет местных,
коммунальных средств. Государственные же французские
школы назывались лицеями. Программы в коллежах и лицеях
были одинаковыми. Их воспитанники изучали в основном
древние языки и математику. Естественные науки, в которых
видели источник атеизма, преподавались в минимальном
объеме. Оба типа учебных заведений предназначались для
детей родителей состоятельных классов. При обоих были
пансионы. Родители охотно отдавали туда своих чад, бывало,
из опасения, что на них могут отрицательно повлиять
испорченные семейные нравы. И сегодня коллежи
распространены во Франции, Бельгии, Швейцарии, а также в
ряде стран Азии и Африки — бывших французских колониях.
В Бельгии так называются женские школы. Коллежи в
Алжире, Марокко, Лаосе и Камбодже — это неполные
средние школы.

Колледжи появились в XIII веке в Англии. Сейчас можно
выделить три типа колледжей: соответствующие уровню
высшей школы, промежуточные между высшей и средней и те,
которые можно было бы назвать старшими классами средней
школы. По традиции отдельные старинные привилегированные
частные школы в Англии и Америке тоже называются
колледжами.

Лицей — это общеобразовательное среднее учебное
заведение в Западной Европе, Латинской Америке, Африке.
Во Франции лицей — единственный тип современной школы с
семилетним сроком обучения на базе пятилетней начальной
школы. В России в прошлом веке это были сословные
привилегированные средние и высшие учебные заведения.

Гимназия — еще один распространенный в Европе тип
средних общеобразовательных заведений. В XVI%XVIII веках
они возникли в основном в германоязычных странах: Германии,
Австро%Венгрии, Швейцарии, Голландии, Дании, Сербии,
Греции, Болгарии.

Арсенал новых старых названий для школ еще не исчерпан.
Ведь в нашей Украине были и такие учебные заведения, как
семинарии (где, кстати, готовили и учителей), братские
школы, привилегированные институты благородных девиц,
кадетские корпуса, высшее образование давали высшие
женские курсы...

Нина Климковская, 
«Киевские ведомости», 3 июня 1997 г.



контингент складає 110
учнів.

В умовах кризи еко�
номіки, як це не важко,
держава взяла на себе
турботи по наданню мо�
лоді робітничих профе�
сій.

Держзамовлення по прийому на 1997/1998
навчальний рік виконано на 90%. Учнями профтеху�
чилищ вже стало 7820 чол. 

Не забезпечили виконання держзамовлення (і що
прикро — не вперше) ПТУ №№46, 51, 55.

Причини: їхні колективи і керівництво не оновили
форм профорієнтаційної роботи, не налагодили спів�
праці з міськ(рай)во.

Подекадно списки учнів, що бажають навчатися в
ПТУ, не подаються у райво й управління освіти. Це
значно ускладнює контроль з боку цих установ.

І хоч показники по комплектуванню кращі, ніж у
попередні роки, говорити про високу якість роботи
ще рано. Про неї будуть свідчити підвищення рівня
знань, скорочення кількості відрахованих учнів через
неуспішність та скоєння злочинів і правопорушень.

У минулому навчальному році розформовано учи�
лище�агрофірму і на його базі створено ПТУ №50.
Причина цього невдалого експерименту — невміле ке�
рівництво, низькі показники господарювання. Вироб�
ничий підрозділ училища�агрофірми так і не став, у
широкому розумінні цього слова, полігоном для орга�
нізації виробничого навчання і практики учнів. Не до�
помогли ін’єкції грошима і технікою, що надавалися
агрофірмі у перші три роки її існування.

Це ще раз переконливо свідчить, наскільки важли�
во правильно розв’язувати кадрові питання і нам,
управлінню освіти, і керівництву профтехучилищ.

Надзвичайно загострилася у 1997 р. проблема за�
боргованості по заробітній платі. Зростає невдоволен�
ня працівників відсутністю соціального захисту. Від�
радно, що саме в цих умовах більшість директорів по�
казали свою зрілість керівника.

Проте далеко не всі директори зробили все для то�
го, щоб морально та матеріально підтримати праців�
ників і тим самим зберегти колектив.

Так, у січні 1997 р. Кабінетом Міністрів України
прийнято постанову, що розширює поле діяльності
для закладів освіти по наданню платних послуг, проте
жодне з профтехучилищ відповідних змін до Статуту
не ввело і, зрозуміло, роботу не організувало. Перші
кроки зробило ПТУ №23, але й воно не довело роботу
до логічного завершення.

Верховна Рада й уряд України прийняли рішення
про використання 50% доходів від виробничої діяль�

Н е буду оригінальним, якщо скажу, що перед
освітою, в тому числі професійно�технічною,
сьогодні стоїть проблема виживання.

Здається, вже останній романтик від освіти роз�
прощався із мрією про повне і регулярне фінансуван�
ня «зверху», «збоку» і т. ін.

Колективам навчальних закладів як ніколи потріб�
но думати, приймати рішення, «крутитись» самим, не
збавляючи темпу і ритму, розвиваючи все краще із
власного та запозиченого досвіду, відкидаючи все за�
старіле, шкідливе, неефективне.

У нас, освітян, ще попереду справжнє усвідомлен�
ня вимог часу, доцільності своєї діяльності, необхід�
ності опанування високими стандартами професійно�
технічного навчання — на рівні світових. Тобто якщо
ми зараз когось для чогось навчаємо, то повинні роби�
ти це якнайкраще.

У більшості ж ПТУ питання стоїть так: або живо�
тіти без грошей, або закривати заклад. Або?...

Простір для розв’язання цієї дилеми є. І не остан�
ню роль відіграє такий «заземлений» фактор: як ми
господарюємо?

УРОКИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, зу�

мовлюють необхідність реформування професійно�те�
хнічної освіти. У нашій області цей процес розпочався
з об’єднання профтехучилищ у Лубнах, Карлівці, Мир�
городі, ПТУ №№5, 20 та 19,11 м.Кременчука, ПТУ
№№4, 33 та 17, 34 м.Полтави, ліквідації ПТУ №16.

Проведено велику роботу по працевлаштуванню
вивільнених працівників. Без скорочення чисельності
передано контингенти.

У багатьох об’єднаних ПТУ з’явилася перспектива
для спеціалізації підготовки робітничих кадрів з окре�
мих професій. Значно поліпшились умови для інтен�
сифікації навчального процесу за принципом «кожній
професії — майстерня, кожному предмету — кабінет»,
для введення нетрадиційних форм навчання. Попере�
ду не менш важлива робота: формування єдиних, мо�
нолітних педагогічних колективів, відмова від застарі�
лих, консервативних методів навчання, перехід до не�
стандартних педагогічних і виробничих технологій.

Це завдання не тільки для училищ області, що сьо�
годні реформуються, а й для всіх інших. Адже тільки
стабільна, нормальна робота закладу, економічно об�
грунтована підготовка робітничих кадрів є надійною і
чи не єдиною гарантією того, що в майбутньому не
постане питання про його ліквідацію.

Підкреслюю це тому, що маємо перші негативні
результати об’єднання. Стосується це ПТУ №№48 та
49: директор перевів із Софіно до Красногорівки час�
тину контингенту, не забезпечивши належного рівня
профорієнтаційної роботи філіалу, фактично привів
його до занепаду. Сьогодні туди прийнято 67 чол., а
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ності учнів на розвиток матеріально�технічної бази,
методичне забезпечення навчального процесу. Деякі
директори оперативно прореагували на ці кроки уря�
ду, стали більш мудрими, почали краще рахувати ко�
шти, навчились, нарешті, їх заробляти. Ось приклади.

Ще надавно критиці піддавалось керівництво
ПТУ №28. Сьогодні відбіркова комісія «Українського
дому» (м.Київ) відзначила високий рівень робіт випу�
скників цього училища і перерахувала 3700 грн. на ра�
хунок ПТУ. Це і заробітна плата майстрам, і можли�
вість оновити деякою мірою обладнання. Сума одного
із замовлень художньому училищу — 3,5 тис.грн.
Тільки ці два приклади свідчать, що і в наш складний
час можна забезпечувати учнів роботою і поповнюва�
ти свої кошти. Не випадково понад 65% учнів цього
навчального закладу на випускному екзамені одержа�
ли оцінку «відмінно».

Значно ускладнились моделі одягу та поліпши�
лась їх якість у ПТУ №31.

Ще яскравіше засяяв театр мод ПТУ №5
м.Кременчука. Постійно оновлюється колекція його
виробів.

Керівництвом училища всіляко підтримуються
творчі задуми учнів та майстрів виробничого навчан�
ня. І це теж вплинуло на якість знань. Більше ніж 50%
випускників отримали оцінку «відмінно». В той же
час у ПТУ №27 цей показник лише 38%, у цьому ж
училищі найнижча серед училищ легкої промислово�
сті якість знань із предметів спецтехнології, матеріа�
лознавства, обладнання та ін. І це не дивно. Адже за
навчальний рік пропущено кожним учнем у середньо�
му 68,4 години, у тому числі без поважної причини —
3,2 години, що також є найгіршим показником серед
ПТУ цього профілю.

Доход училищ області за 1996 рік становив 927
тис. грн., у тому числі сільських ПТУ — 752 тис. грн.

Дбайливими господарями є директори ПТУ №46
та №43 — В.М. Cліпченко, О.О. Свячений, у яких до�
ход склав 77,5 і 55,6 тис. грн. відповідно.

На 62% в цілому зросли доходи від виробничої ді�
яльності міських ПТУ в першому півріччі 1997 року.

У той же час минулий рік збитково завершили
ПТУ №№51, 54, 56. Виробіток у ПТУ №56 на одного
учня становить усього одну гривню, а серед інших:
ПТУ №11 — 90 коп. на одного учня, ПТУ №14 — 60
коп., ПТУ №20 — 73 копійки, а в ПТУ №13, через ве�
лику кількість майже нікому не потрібних кухарів —
25 коп.

Звідки ж візьмуться кошти для матеріальної допо�
моги педпрацівникові при такому господарюванні?

Сьогодні таким керівникам ставимо претензії і ми,
і (все чіткіше) — педагогічні колективи. З деякими
директорами училищ ми змушені були протягом року
припинити ділові стосунки і подати міністерству про�
позиції про припинення дії контракту.

Завдяки активності директорів ПТУ №№41, 43,
44, 52, 53, 54 земельні угіддя зросли на 435 га, і це доб�
ре. Проте ще раз підкреслюю: важливо не тільки мати,
а й бути добрим господарем на землі, адже її дають не
назавжди.

Те, що середня врожайність зернових по ПТУ за ми�
нулий рік — 15 ц/га, а серед господарств — 23 ц/га, якраз
свідчить, що не всі ми вміємо господарювати.

Про це говорить і те, що 40 га цукрових буряків в
училищі�агрофірмі в 1996 році практично пішло під
сніг, а гречку в ПТУ №55 збирали у грудні 1996 р. І
затрати при цьому були більші, ніж вартість зібраної
продукції. Це змусило прийняти рішення про повер�
нення всієї землі училищем�агрофірмою та 100 га —
Чутівським ПТУ №55.

Замовчувати ці факти, тим більше захищати безго�
сподарність ми не можемо.

Сьогодні необхідно дати належну оцінку тим діям
директорів, що призводять до знищення тваринницт�
ва як галузі господарювання профтехучилищ. У під�
собному господарстві ПТУ №51 не заготовили сіна,
не посіяли буряки. Чим же годувати свиней і корів?
Директор училища (вже колишній) мав намір пусти�
ти під ніж поголів’я худоби. Ми цього не дозволили.

Можливо, методики розрахунку рентабельності
цієї галузі, розраховані на високоорганізовані техно�
логії, і дають підстави для висновків про її збитко�
вість. Проте, беручи до уваги рівень фінансування,
вважаємо, що краще мати на столі нерентабельне м’я�
со, ніж не мати ніякого.

Досвід ПТУ №44, що вже не перший рік вирощує
бичків для своєї їдальні, неодноразово пропагувався. 

Надзвичайно важливе питання заготівлі овочів,
картоплі, фруктів для власних їдалень, особливо ран�
ніх — огірків, кабачків. Першими, вже в середині лип�
ня, почали їх заготівлю ПТУ №№42, 46, 52. Заготов�
лено більше ніж 6000 кг, у тому числі: ПТУ №44 —
1000 кг, ПТУ №56 — 920 кг, від 500 до 700 кг — в
ПТУ №№46, 49, 50, 51. Слабо провели заготівлю
ПТУ №№53, 55, а також міські ПТУ, що мають їдаль�
ні на власному балансі.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
У складних умовах за минулий навчальний рік бу�

ло створено 10 кабінетів, 7 лабораторій, 11 майсте�
рень, і сьогодні забезпеченість навчальними площами
чи не найкраща за всі навчальні роки.

Краще в цьому питанні спрацювали педколективи
ПТУ №№4, 12, 19, 26, у чому, безумовно, немала за�
слуга їхнього керівництва.

Підготовлено з різних спеціальностей 8961 чол.
Отримали встановлені і вище встановлених розрядів
8720 чол., дипломи з відзнакою 783 чол., 4300 чол.
отримали дві і більше професій, що не гірше від по�
казників минулих років. Проте недоліків в організації
навчального процесу надзвичайно багато.

Сьогодні слід наголосити, що не всі колективи від�
повідально поставилися до виконання конституцій�
ної вимоги про обов’язковість середньої освіти, і за
навчальний рік відраховано 742 чол., переважна біль�
шість їх — учні середніх груп. Найбільше відраховано
з ПТУ №26 — 24 учні, ПТУ №55 — 29 чол., ПТУ №27
— 35, і рекордсменом (і вже не перший рік!) є ПТУ
№13 — 48 чол.

Цей «брак» свідчить не тільки про недоліки в
навчально�виховній роботі (250 чол. відраховано за
порушення дисципліни), а й про прямі матеріальні
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І це при тому, що всі добре знають: повторення — ма�
ти навчання.

Інша проблема — ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ. На�
зріла нагальна потреба піднести цю форму на якісно
новий рівень. Оцінювання рівня знань у ході закріп�
лення змусить учня більш уважно слухати і запам’я�
товувати. При цьому викладачеві зрозуміло, який ма�
теріал учнями недостатньо засвоєний і як необхідно
спланувати подальшу роботу.

З кваліфікаційною характеристикою (не поверхо�
во, а грунтовно) кожен випускник і його батьки по�
винні бути ознайомлені при вступі в училище. Кожна
комплексна перевірочна робота, залік чи екзамен по�
винні дати чітку відповідь: наскільки учень оволодів
секретами професійної майстерності.

На попередніх нарадах ми пропагували різні фор�
ми активізації навчального процесу і його головного
елемента — уроку.

Це обумовлюється перш за все тим, що одноманіт�
ність занять приховано, але суттєво шкодить процесу
пізнання. Ефективність багатьох уроків ще низька.
Учні не залучаються до активної роботи, на уроці па�
нує монолог викладача.

Наші вихованці здебільшого не навчаються аналі�
зувати, систематизувати й узагальнювати. Профтеху�
чилище, як відмічає і Держінспекція України, формує
пасивний стиль мислення, що ніяк не відповідає ви�
могам сьогодення.

Ці питання повинні знайти відображення у планах
роботи методкомісій і якнайуважніше вивчатись у хо�
ді внутріучилищного контролю. Адже результати при
закріпленні — це оцінка роботи викладача в цілому.

А що вона не завжди позитивна, переконливо свід�
чать вільні від оцінок сторінки журналів. До речі, це
свідчить ще і про те, що у деяких педпрацівників при�
тупилося почуття невдоволеності наслідками своєї
роботи, і це почуття необхідно «підгострювати».

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ
Ми постійно наголошуємо на важливості його ор�

ганізації. Але і сьогодні є випадки, коли керівники
навчальних закладів повністю або частково ігнорують
внутріучилищний контроль як засіб для полібшення
якості навчально�виховного процесу. Так, у ПТУ
№24 відповідний розділ відсутній у плані роботи учи�
лища. Тому, мабуть, і виявлено під час перевірки, що
директор Г.А. Кондратенко за два роки не відвідав жо�
дного уроку із загальноосвітніх предметів, а заступни�
ки відвідали «аж» 10 уроків.

Виявлено лише «сліди» внутріучилищного конт�
ролю і в ПТУ №10 (є плани, питання заслуховува�
лись на педраді, і немає жодного (!) аналізу уроку). А
в ПТУ №13 директор своїм рішенням звільнив засту�
пника по навчально�виховній роботі від цієї «маруд�
ної» справи. Справа від цього тільки програла.

Зовсім інше ставлення в ПТУ №1. Там планується
і проводиться трьохступеневий контроль — на рівнях
директора, заступників і методичних комісій. Відпові�
дно і відвідано директором 62 уроки, заступником із
навчально�виховної роботи — 93, з навчальної робо�
ти — 78 уроків. Зроблено глибокий аналіз, визначено

збитки, адже на них витрачено протягом року близько
600 тис. грн.

Середня наповнюваність групи — 28,4 чол. Значні
перевитрати (майже 830 тис.грн.) допущені через на�
явність малокомплектних груп. Їх у минулому році
налічувалося 160.

Найбільше — в ПТУ №49 (12 з 16 груп), ПТУ
№№15, 21, 26, 51, 52, 56 (по 6�7 груп), по 4�5 груп у
ПТУ №№2, 3, 8, 11, 18, 19, 20, 32.

Зобов’язуємо вжити заходи, що виключать ці ви�
трати в наступному році.

Надто повільно оновлюється програмний матеріал
відповідно до вимог замовника. Так, складно врахува�
ти особливості обладнання, технологій сьогоднішньо�
го виробника і тим більше — узгодити їх з вимогами
державного стандарту. Але саме так необхідно працю�
вати! І чим раніше ми зрозуміємо це, тим менше буде
нарікань на якість підготовки, тим вищим буде рей�
тинг навчального закладу.

Значно погіршилась робота з атестації рівня знань
учнів з теми, за місяць. Непоодинокі випадки, коли за
1�е півріччя немає жодної оцінки, а підсумкова оцінка
позитивна.

Має місце нехтування викладанням окремих пред�
метів. Так, охорону праці в ПТУ №13 читали всі кері�
вники, крім ст.майстра, викладачі, але жоден із них не
дотримувався програми. У ПТУ №22 обсяг годин з
цього предмета зменшено до 24. Як краще викласти
матеріал, методкомісією не розглянуто, тому викла�
дач скоротив тему «Надання першої допомоги потер�
пілим».

Результати проведених контрольних робіт свід�
чать, що рівень знань учнів у більшості перевірених
училищ не повною мірою відповідає сучасним вимо�
гам до загальноосвітньої підготовки.

Успішність із загальноосвітніх предметів по ПТУ
становить лише 67%, що на 33% нижче загальних по�
казників. Не відповідає вимогам програм рівень знань
учнів профтехучилища №23 з фізики та історії. Неза�
довільні знання з хімії, математики, фізики та історії
показали учні ПТУ №24.

У ПТУ №22 екзамен замінено тестуванням, а в
ПТУ №13 іспити взагалі не проводяться, протоколи
відсутні.

Усі ці приклади свідчать про безконтрольність з
боку керівництва.

Суттєвим недоліком є відсутність системної інди�
відуальної роботи з учнями по усуненню прогалин в
їх знаннях і вміннях. Вона повинна вестися постійно.

Вимагає, на нашу думку, чіткого визначення з ко�
жного предмета мінімального обсягу матеріалу (опор�
ні теми і знання), якими повинен оволодіти кожен ви�
пускник.

Ще на декілька елементів уроку, де є широке поле
для діяльності педагога, необхідно звернути увагу.

ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ. Аналіз переконливо
свідчить про несистематичність повторення. Цьому
питанню майже не приділяють уваги методичні комі�
сії та керівники училищ. Немає відповідних графіків.
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шляхи поліпшення роботи, контролюється його хід.
Тому в цьому ПТУ поліпшується і навчальна, і вихов�
на робота. Є й в інших училищах приклади того, як
потрібно здійснювати внутріучилищний контроль —
ПТУ №2, 4, 7, 29, 44, 52. Потрібно, щоб таке ставлення
стало нормою для всіх керівників.

МЕТОДИЧНА РОБОТА
Деякі спостереження наштовхують на думку: «Чо�

му так мляво впроваджується передовий досвід?»
Так, у 1997 році на ярмарок педтехнологій було

подано близько 600 робіт. Проте ще й досі у планах
ПТУ зустрічаються деякі прізвища авторів досвіду,
зміст якого вже давно ніхто не може пояснити.

Вношу пропозицію про обов’язкове щорічне по�
дання до обласного методичного центру грунтовно
розроблених методичних матеріалів педпрацівником,
що має вищі категорії і звання.

Вважаю, це буде поштовхом до дієвого пошуку ко�
жним майстром чи викладачем свого шляху підви�
щення якості підготовки випускників до роботи в
умовах ринку.

Сьогодні необхідно й керівникові, і педпрацівнику
по�іншому оцінити проблему підвищення кваліфіка�
ції та стажування. Потрібно сміливіше розробляти
власні училищні системи підвищення фахового рівня
працівника.

Базою для її розробки, на нашу думку, мають бути
результати директорських контрольних та перевіроч�
них робіт. Це чітко потрібно усвідомити і сприймати
як вищу форму внутріучилищного контролю, потен�
ційні можливості якої використані далеко не повніс�
тю.

Методкомісії не націлені на роботу по усуненню
недоліків, виявлених у ході випускних кваліфікацій�
них екзаменів, директорських контрольних робіт,
конкурсів професійної майстерності. Тому вона про�
водиться мляво, малоефективно.

ЗВ’ЯЗОК ІЗ ВИРОБНИЦТВОМ
Відомо, що ефективність виробництва на 50�60%

залежить від рівня кваліфікації робітників. Незапере�
чно, що основи професійної майстерності закладають�
ся в ході виробничого навчання і практики.

У зв’язку з цим мають місце недоліки в організації
виробничого навчання. Одна з причин цього — недо�
статня вимогливість з боку керівництва до майстрів,
низький рівень їхньої кваліфікації, педагогічної підго�
товки.

У наш скрутний час можна говорити про відсут�
ність матеріалів та інструментів, але основне — це від�
сутність творчого підходу до справи, бажання поліп�
шувати якість своєї праці, що в кінцевому підсумку
повинно позитивно вплинути на кваліфікацію наших
випускників.

Сьогодні можна говорити як про реальне фізичне
руйнування матеріальної бази профтехучилищ, так і
про зростання зайнятості учнів на випуску складної
продукції, товарів народного споживання та наданні
послуг населенню. 142 тис.грн. у I півріччі 1997 ро�

ку — такий внесок учнів ПТУ, що майже дорівнює
здобуткам 1996 року.

Але слід наголосити, що переважна частина зароб�
лених коштів іде на харчування учнів та на оплату ко�
мунальних послуг. І практично не оновлюються осно�
вні фонди (адже 4337 його одиниць, або 66% мораль�
но і фізично застаріло).

Сьогодні надзвичайно важливо обговорити питан�
ня: чи зможе профтехосвіта області в цілому, кожне
училище зокрема різко взяти курс якщо не на повне
оновлення, то хоч на поетапну заміну основних засо�
бів?» Чи вона поступово втратить і те, що є, і немину�
че припинить своє існування?

Доцільно розглянути новий напрямок в організа�
ції виробничого навчання і особливо — створення
навчально�виробничих центрів. Вони, насамперед,
мають бути у Кременчуці і Полтаві.

Економічні труднощі сьогодення вплинули і на рі�
вень виховної роботи.

ВИХОВНА РОБОТА
Кількість учнів, які взяли участь у скоєнні злочи�

нів, у I півріччі 1997 року зросла і становить 68 
чоловік.

Переважають крадіжки особистого (19 чол.) та
державного (13 чол.) майна, хуліганство (20 чол.). 7
учнів затримані за придбання, збут та вживання нар�
котиків.

Найбільше претензій слід пред’явити керівництву
і педколективам ПТУ №22 (7 учнів скоїли правопо�
рушення), а також ПТУ №№4, 17, 23, 41, 52, перш за
все, за послаблення індивідуальної роботи, прорахун�
ки в організації раннього виявлення та профілактики
правопорушень.

Різко погіршилась позакласна робота. У шести
ПТУ (№№24, 25, 34, 41, 42, 54) не працюють гуртки
художньої самодіяльності. Ще у восьми — їх робота
на такому рівні, що на заключний концерт не було за�
пропоновано жодного номера. Учні ПТУ №№25, 41,
42 не взяли участі у пошуковій експедиції «Українсь�
кий національний костюм та ремесла», яка, до речі, не
вимагає фінансуваня.

Різко зменшилася роль бібліотек у проведенні ви�
ховних заходів.

Зайнятість учнів у гуртковій роботі впала до 22 %.
А де предметні гуртки? Де технічна творчість? Адже
вони мають бути у кожній навчальній групі. 60�80%
контингенту ПТУ №№1, 4, 5, 6, 19, 29, 52, наприклад,
беруть участь в оглядах самодіяльності груп, і це доб�
ре! Це орієнтир для керівників інших училищ.

Необхідна, (і це яскраво засвідчив обласний огляд
веселих і найкмітливіших), більш чітка взаємодія
навчальних закладів з обласним центром естетичного
виховання молоді, який надає різнопланову допомо�
гу, і, вважаємо, обсяг її зростатиме.

Різко знизилась зайнятість молоді у спортивних
секціях (12% проти 65% в 1992 році), впали і показни�
ки рівня загальної фізичної підготовки. 418 випуск�
ників не склали екзамен з фізичної культури (ПТУ
№10 �33 учні, ПТУ №24 — 39, ПТУ №25 �102). Ще
1234 учні мають відхилення в стані здоров’я і не за�
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Управління освіти зобов’язує директорів проф�
техучилищ це питання взяти під особистий контроль,
постійно проявляти до випускників батьківське пік�
лування, турбуватися про забезпечення роботою згід�
но з набутою в училищі професією. Вчасно, підкрес�
люю, потрібно проводити бронювання для них місць
на виробництві.

На нарадах у педколективах слід ще раз уважно
проаналізувати, що зроблено і що ще необхідно зро�
бити для реального підвищення конкурентоздатності
випускників.

Навчальні плани та програми на новий навчаль�
ний рік повинні предбачати здатність випускника
працювати в умовах постійного оновлення техніки і
технологій, у тому числі при великому розмаїтті типів
обладнання, матеріалів на підприємствах з різними
формами власності.

ВИСНОВКИ
Підлягає переосмисленню й узгодженню з сього�

денням багатий, віками накопичений досвід навчання
і виховання. Це, перш за все, широке впровадження
проблемно�пошукових методів навчання, тіснішого
поєднання його з продуктивною працею.

Оцінкою роботи педпрацівника і закладу в цілому
мають бути кінцеві результати: високий рівень про�
фесійної підготовки випускників і адаптації їх в умо�
вах виробництва.

Глибокому аналізу підлягають питання економіч�
ного використання основних фондів, енергозбережен�
ня, економічного навчання учнів і працівників.

Необхідно забезпечити зацікавлене обговорення
стандарту загальної середньої освіти, посилити увагу
до профільного викладання загальноосвітніх пред�
метів.

Слід уважно розглянути стан і прискорити повний
перехід ПТУ на україномовний режим роботи.

Подальшої системної роботи вимагає комплексна
програма «Національне виховання: регіональний ас�
пект», у тому числі її патріотичний, морально�право�
вий та сімейно�родинний напрямки, а також фізичне
виховання.

Педкабінет профтехучилища, методичні комісії,
обласний методичний центр повинні чітко визначити
мету пошукової роботи, а також методичні проблеми,
над якими протягом року буде працювати педколек�
тив.

Ця практика в недалекому минулому давала пози�
тивні результати, і до неї, з урахуванням вимог часу і
особливостей колективу, слід повернутися.

Завдання першочергової ваги — зберегти творчий
потенціал колективів, активно використовувати фор�
ми морального заохочення, матеріальної підтримки
викладачів і майстрів, що досягли високих показників
у навчально�виховній роботі, оглядах, конкурсах, у
підготовці призерів олімпіад, спортивних та інших
змагань.

Згідно з Національною програмою «Діти Украї�
ни», предметом особливої уваги мають бути питання
збереження мережі професійно�технічної освіти, чи�
сельності учнівських місць у кожному закладі, соці�
ального захисту молоді, особливо дітей�сиріт. 

ймаються фізичними вправами (ПТУ №3 — 55, ПТУ
№56 �70 чол.), в 16 ПТУ не проводиться туристична
робота, у 8 — секційна.

Окремо хочу відзначити важливість дотримання
закону про мову.

На жаль, про його порушення свідчать подекуди
навіть записи в журналах.

Тут теж є поле для діяльності методичних комісій.

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА
Результати перевірок господарсько�фінансової ро�

боти, що неодноразово проводились КРУ, свідчать,
що працювати без порушень ми ще не вміємо.

За порушення порядку бухгалтерського обліку на�
кладено адміністративні стягнення на 6 працівників
училищ на суму 867 грн.

Загальна сума незаконних витрат та недостача за I
півріччя 1997 р. (перевірено 17 профтехучилищ),
складає тільки по фонду заробітної плати 9041грн.
(ПТУ №№20,16), нецільове використання бюджет�
них коштів — 26515 грн. (ПТУ №№17, 26), недостача
товаро�матеріальних цінностей — 69810 грн.(ПТУ
№№17, 16, 6).

Значно ускладнюється атмосфера в колективі, ко�
ли керівник послаблює увагу до нього, до його соці�
альних проблем. Так було в ПТУ №50, коли в умовах
великої заборгованості по заробітній платі працівни�
ки бухгалтерії нараховували собі заробітну плату і
вчасно отримували її. Так було і в ПТУ №53, коли
оперативна інформація про виплату заборгованості
вчасно колективу не доводилась. Усе це в комплексі
веде до формування в колективі різних груп і групок,
вплив директора на які, як правило, дедалі слабшає.

Перелічені факти свідчать про необхідність ще
більшого посилення поточного контролю з боку кері�
вників за цільовим і ефективним використанням бю�
джетних коштів, підвищення відповідальності за збе�
реження матеріальних цінностей, ведення бухгалтер�
ського обліку відповідно до чинного законодавства,
зміцнення фінансової дисципліни.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
З 8960 випускників 1997 року направлено на виро�

бництво 6 тис.чол., призвано до Збройних Сил Украї�
ни 990 чол., продовжують навчання у різних навчаль�
них закладах 566 чол.

Кращих результатів по працевлаштуванню домог�
лися колективи ПТУ №№4, 7, 17, 29, 41.

Значно гірші показники в ПТУ №№3,47,56, де
майже 20% випускників отримали право на вільне
працевлаштування, в ПТУ №14 таких випускників
31%, в ПТУ №33 — 34%.

На виконання програми «Діти України» особливу
увагу слід приділити випускникам�сиротам.

У 1997 році училища закінчили понад 70 чол., які
залишилися без батьківської опіки.

З 28 сиріт, що закінчили ПТУ №21 станом на 7 ли�
пня, лише 7 випускників були направлені на вироб�
ництво, 21 — залишився непрацевлаштованим.

Це трапилось тому, що педколектив училища по�
чав турбуватися про влаштування їх на роботу тільки
після закінчення екзаменів.

Не всі випускники�сироти ПТУ №№17, 18 були
вчасно влаштовані на роботу.
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ПОЛТАВА 
В УКРАЇНІ

Порівняльний аналіз

соціально�

економічного

становища

Полтава завжди була

одним із важливих

центрів України 

й українства,

виразником її мови,

культури

ментальності,

барометром розвитку

українського

суспільства,

показником соціально�

економічної ситуації.

У зв’язку з цим, цікаво

розглянути, як виглядає

Полтава на фоні

України в цілому 

й окремих її регіонів...

Статтю В. Дубіщева,
кандидата економічних
наук, доцента кафедри
економічної теорії
Полтавського державного
технічного університету
імені Юрія Кондратюка,
можна прочитати у газеті
«Полтавський вісник» 
від 6 лютого 1998 року.
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М.В. ОСТРОГРАДСЬКИЙ 
І СУЧАСНІСТЬ
24�25 вересня 1997 року в

ПОІПОПП проведені традиційні Все�
українські читання імені М.В. Остро�
градського з проблем педагогіки матема�
тики і природознавства.

У читаннях взяли участь: науковці
вищих навчальних закладів м. Полтави,
завідуючі рай(міськ)методкабінетами,
керівники районних і міських методич�
них об’єднань учителів математики об�
ласті, працівники ПОІПОПП, учителі
математики.

Розгорнулися дискусії навколо пи�
тань:

— педагогічні ідеї М.В. Остроградсько�
го та їх вплив на розвиток освіти 
в Україні;

— педагогіка математики і трансформа�
ція математичної освіти в Україні;

— природознавство як освітня галузь 
у сучасній українській школі;

— проблеми інтеграції математичної
природознавчої освіти;

— М.В. Остроградський — видатний
учений України.

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ФІЛОСОФІЇ
З метою пошуку нових теоретичних

можливостей розвитку системи освіти
області, шляхів співробітництва у галу�
зі освітніх програм вищих і середніх
навчальних закладів, пошуку партнерів
для спільного розв’язання проблем ста�
новлення навчальних закладів, обміну
досвідом роботи, прогнозування розви�
тку середньої освіти з використанням
сучасних концепцій філософії освіти,
25�26 листопада 1997 р. у Полтавсько�
му обласному інституті післядиплом�
ної освіти педагогічних працівників
спільно з Академією педагогічних наук
України, Національною академією на�
ук України, Інститутом змісту і методів
навчання Міністерства освіти України,
Інститутом педагогіки АПН України
відбулася Міжнародна науково�прак�
тична конференція «Педагогічна прак�
тика та філософія освіти».

З великою увагою учасники конфе�
ренції заслухали виступи І.А. Зязюна —

АТАКА НА МІФИ У ПОЛТАВІ
Гурт київських філософів і професо�

рів із Женевського університету три дні
у червні цього року на науковій конфе�
ренції «Історичні міфи в 
Україні» атакував міфи в українському
житті.

На запитання «ПМ», чи позбавле�
ний міфів хоча б один підручник з істо�
рії для українських школярів, дослід�
ниця цих питань відповіла, що жодного
із наявних підручників до школи допу�
скати не можна.

Конференція була цікавою, але, на
жаль, вона носила камерний характер.
Учителям області були б корисними ін�
формація і роздуми її учасників.

Залишається сподіватися, що вони
зможуть прочитати збірник матеріалів
конференції, який планується видати
українською та французькою мовами.

ДО ПЕРШОЇ РІЧНИЦІ 
КОНСТИТУЦІЇ
19 червня 1997 року проведена регі�

ональна науково�практична конферен�
ція «Актуальні питання дослідження
вітчизняної історії та методики її
навчання. До першої річниці з дня при�
йняття Конституції України».

У роботі конференції взяли участь
учені України, методисти, вчителі об�
ласті — всього близько 200 чоловік.

«Про стан викладання вітчизняної
історії в школах області» доповів
І.В. Охріменко, начальник управління
освіти облдержадміністрації. Про акту�
альні питання дослідження вітчизняної
історії розповіла В.Н. Жук.

Особливий інтерес учасників кон�
ференції викликала робота третьої сек�
ції, на якій виступили: перший заступ�
ник начальника управління юстиції у
Полтавській області А.В. Кузуб («Кон�
ституційні права і свободи громадян та
їх судовий захист»), ректор ПДПІ
В.О. Пащенко  («Конституційно�право�
вий зміст свободи особистості»), мето�
дист гуманітарного відділу ПОІПОПП
О.О. Магдик («Проблема прав дитини
в Україні»).

На конференції успішно пройшла
презентація посібника «1500 завдань із
Конституційного права України».

Видано збірник наукових статей
(ISBN 966�7215�06�7).

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ ПОЛТАВЩИНИ

О.В. Савельєва
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академіка АПН України, доктора філософських наук,
професора, директора Інституту педагогіки і психоло�
гії професійної освіти; Г.М. Сагач — доктора педагогі�
чних наук, професора Київського державного універ�
ситету; І.Г. Єрмакова — ст. наукового співробіника Ін�
ституту педагогіки АПН Укаїни, кандидата історич�
них наук; І.В. Охріменка — доцента, начальника упра�
вління освіти Полтавської облдержадміністрації; В.Р.
Ільченко — члена�кореспондента АПН України, док�
тора педагогічних наук, професора, зав. лабораторією
інтеграції змісту шкільної освіти Інституту педагогіки
АПН України; П.І. Матвієнка — директора Полтавсь�
кого обласного інституту післядипломної освіти педа�
гогічних працівників.

У конференції взяли участь керівники відділів та
закладів освіти, педагоги області, науковці з України,
Росії, Білорусі, США, Нідерландів, Фінляндії. Готує�
ться до видання збірник матеріалів конференції.

Г.С. СКОВОРОДІ — 275
Одним із батьків духовності українського народу є

наш земляк, славнозвісний філософ, поет, мандрівник
Г.С. Сковорода. 3 грудня 1997 року виповнилось 275
років від дня його народження.

Постать Сковороди приваблива для науковців не
тільки України, але й зарубіжжя. Його філософські
погляди є специфічним виявом духовної культури і
ментальності українського народу. Про це говорилося
на науковій конференції, яка відбулась 2 грудня 1997
року в Полтавському державному педагогічному ін�
ституті ім. В.Г. Короленка.

Відкрив конференцію ректор інституту, член�
кореспондент АПН України, професор В.О. Пащенко.
З доповідями виступили: заступник голови обласної
державної адміністрації, кандидат педагогічних наук,
доцент П.Г. Шемет; зав. кафедрою філософії педінс�
титуту, доцент П.А. Кравченко; декан філологічного
факультету, доцент Н.В. Хоменко; зав.кафедрою
української та зарубіжної літератури педінституту,
доктор філологічних наук О.М. Ніколенко; зав. кафе�
дрою філософії та соціології Полтавського сільсько�
господарського інституту, доцент С.В. Шейко; член
Спілки письменників України, голова Полтавської
письменницької організації В.С. Мирний;
зав.кафедрою українознавства та гуманітарної підго�
товки технічного університету Н.К. Кочерга; доцент
кафедри філософії педінституту О.Ф. Ніколаєнко.

Конференція ще раз продемонструвала актуаль�
ність творчості Г.С. Сковороди. Багато його плідних
ідей ми можемо і повинні використовувати у нашому
сьогоденні.

СЛОВО МАЙСТРА ЗІГРІВАЄ ДУШУ
3 грудня 1997 року в Полтавському обласному ін�

ституті післядипломної освіти педагогічних праців�
ників відбулася обласна науково�методична конфе�
ренція «А.В. Головко — літописець буремного ча�
су». Незважаючи на ожеледицю, до Полтави з’їхало�

ся чимало шанувальників таланту нашого видатного
земляка.

Приємне враження на гостей конференції справи�
ли відкритий урок позакласного читання за творами
А.В. Головка «Пасинки степу» та «Зелені серцем»,
який майстерно провела у 8 класі СШ №5 м. Полтави
вчителька В.О. Іванченко, та засідання літературного
гуртка в 6 класі цієї ж школи (керівник 
В.О. Блощинська).

Про життєвий та творчий шлях А.В. Головка з
пристрасним словом виступили кандидати філологіч�
них наук О.Ф. Ганич та Я.Г. Вовк, землячка письмен�
ника, вчителька української мови А.М. Бершаденко,
письменники О.Г. Чуча, П.П. Ротач, В.С. Мирний,
Б.Н. Левін, методисти ПОІПОПП О.П. Коваленко,
А.В. Лисенко, В.В. Чирка.

Учасники конференції з вдячністю сприйняли
спогади онуки письменника З.М. М’ясоїд, педагога за
професією, і мали змогу познайомитися з відеоматері�
алами про А.В. Головка та його доньки О.А. Головко.

Пожвавлене зацікавлення викликав виступ слове�
сника�краєзнавця Н.І. Василенко (СШ №34), завіду�
ючої відділом краєзнавства обласної юнацької бібліо�
теки Л.І. Картальової. Порадувала глибиною науково�
го дослідження творчості А.В. Головка студентка
ПДПІ Н. Ольшанська.

Пленарне засідання вів земляк письменника, дире�
ктор ПОІПОПП П.І. Матвієнко, у минулому — дире�
ктор Козельщинської СШ ім. А.В. Головка.

ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

15 січня 1998 року в м. Полтаві відбулася науково�
практична конференція «Роль народних традицій у
формуванні здорового способу життя: 
соціально�педагогічні проблеми».

На конференції ставилися питання про тривож�
ний стан здоров’я підростаючого покоління й необхід�
ність активізації роботи в напрямку організації та
пропаганди здорового способу життя дітей і молоді на
Полтавщині. В доповіді П.Г. Шемета, виступах
І.В. Охріменка, А.М. Бойко, В.Р. Ільченко, В.В. Вол�
ченка, П.М. Сергєєва, О.П. Степанова та інших наго�
лошувалось на провідній ролі працівників освіти, охо�
рони здоров’я, культури, спорту, органів виконавчої
влади в здійсненні комплексу заходів, спрямованих
на поліпшення здоров’я дитячого населення області,
що є, безсумнівно, найважливішою умовою життєра�
дісного сприйняття й активної, творчої діяльності ко�
жної людини. Духовне життя дитини, її інтелектуаль�
ний розвиток, мислення, пам’ять, увага, почуття, воля
великою мірою залежать від її фізичних сил, від
знання народних традицій про те, як зберегти замоло�
ду своє здоров’я. Фізично, морально, духовно здорове
покоління людей — запорука здорової цивілізації і
здорової природи. 
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Про проведення 
у навчально$виховних закла$
дах інтелектуальної розвиваю$
чої гри «Дебати»
На виконання обласної комплексної програми

«Національне виховання: регіональний аспект» та з
метою впровадження інтелектуальних розвиваючих
ігор у виховну роботу клубних дитячо�юнацьких
об’єднань шкіл, профтехучилищ, позашкільних
навчально�виховних закладів НАКАЗУЮ:

1. Завідуючим районними (міськими) відділами
освіти, завідуючим районними (міськими) методич�
ними кабінетами провести необхідну організаційну і
методичну роботу по проведенню гри «Дебати» у
навчально�виховних закладах у 1997�1998 навчально�
му році.

Принципи, методи та порядок проведення гри
«Дебати» подано в журналі «Постметодика» № 1(11)
за 1996 рік.

До 1.11.1997 року

2. Відділу національного виховання Полтавського
обласного інституту післядипломної освіти педпраці�
вників (Тарасовська Л.Г.) провести семінар для мето�
дистів з виховної роботи рай(міськ)методкабінетів та
директорів позашкільних навчально�виховних закла�
дів з питань організації та проведення гри «Дебати».

Листопад 1997 року

3. Відділу виховної роботи управління освіти
(І.А. Воліченко) та відділу національного виховання
Інституту післядипломної освіти педпрацівників
(Л.Г. Тарасовська) забезпечити проведення міжра�
йонних, обласних змагань гри «Дебати» у 1997�1998
навчальному році.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на за�
ступника начальника управління І.А. Воліченко та ди�
ректора Полтавського обласного інституту післядип�
ломної освіти педагогічних працівників П.І. Матвієн�
ка.

Начальник
І.В. Охріменко

24 липня 1997 року

№248

Cоросовські вчителі Полтавщини
Правління Міжнародної Соросівської Програми

(ISSEP) затвердило пропозиції Української ради ISSEP
про присудження в галузі точних наук грантів
Дж. Сороса вчителям України за 1996�1997 навчальний
рік. З гордістю повідомляємо, що серед них багато
талановитих педагогів зі шкіл Полтави і Полтавської
області:

1. Башкатова Інна Дмитрівна
(Полтавська область, м. Кременчук, ліцей №4).

2. Бобріщева Валентина Іванівна
(м.Полтава, середня школа №38).

3. Бургун Ольга Дмитрівна
(Полтавська область, м. Кременчук, 
середня школа №6).

4. Залізняк Сергій Володимирович
(Полтавська область, м. Кременчук, ліцей «Ада»).

5. Лєднєва Наталія Юріївна
(Полтавська область, м. Кременчук, ліцей №4).

6. Луць Ніна Михайлівна 
(Полтавська область, м. Гадяч, середня школа №1).

7. Невмержицький Михайло Іванович 
(Полтавська область, с. Решетилівка, школа).

8. Рибальченко Валентина Вікторівна
(м. Полтава, ліцей №1).

9. Сосновська Світлана Федорівна
(м. Полтава, середня школа №30).

10. Фаль Надія Яківна
(Полтавська область, Кобеляцький район, 
с. Світлогірське, школа).

11. Хиль Надія Петрівна
(Полтавська область, Лохвицький район, 
с. Бодавка, школа).

12. Шнайдер Галина Іванівна
(Полтавська область, м. Кременчук, ліцей №4).

Педагогічна майстерність, за якою стоїть натхнення,
копітка праця, постійні пошуки ефективних шляхів
удосконалення навчального процесу — ось ті критерії, що
уможливили їхню перемогу в престижному конкурсі і
допомогли здобути звання «Соросівський учитель».

Сердечно вітаючи Вас, вельмишановні переможці,
скажемо: «Багатство твоє, Полтавщино, — у твоїх
талановитих педагогах, учителях, котрі, щоденно
віддаючи свої серця дітям, запалюють в їхніх допитливих
очах не просто вогник зацікавленості, а невгасимий вогонь
пізнання її величності Істини!» 

НАКАЗ УПРАВЛІНННЯ ОСВІТИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

М І Ж Н А Р О Д Н И Й Ф О Н Д

ВВІІДДРРООДДЖЖЕЕННННЯЯ
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Ï³äðó÷íèê 
/ ².À.Çÿçþí,
Ë.Â.Êðàìóùåíêî, 
².Ô. Êðèâîíîñ òà ³í.; 
Çà ðåä. ².À.Çÿçþíà. 
— Ê.: Âèùà øê., 1997. 
— 349 ñ.: ³ë. 
ISBN 5-11-004706-5.

Ï³äðó÷íèê îð³ºíòîâàíèé íå ò³ëüêè íà
òåîðåòè÷íó ï³äãîòîâêó ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, à é
íà ðîçâèòîê òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó îñîáèñòîñò³
ïåäàãîãà, ôîðìóâàííÿ ïðàêòè÷íî¿ ãîòîâíîñò³
äî êåð³âíèöòâà íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì.

Êð³ì òåîðåòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ïîäàíî ðîçðîáêó
ëàáîðàòîðíî-ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü, ÿê³
äîïîìîæóòü ñòóäåíòàì ãðóíòîâíî îïàíóâàòè
êóðñ «Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü», íåùîäàâíî
ââåäåíèé ó íàâ÷àëüí³ ïëàíè.

Äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â.

Ìîæå áóòè âèêîðèñòàíèé ó ïåäàãîã³÷íèõ
ó÷èëèùàõ ³ êîëåäæàõ.

����� ������������
���: Íàâ÷àëüíèé
ïîñ³áíèê äëÿ â÷èòåë³â,
àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â
ñåðåäí³õ òà âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
/ ².À.Çÿçþí, Ã.Ì. Ñàãà÷;
— Ê.: Óêðà¿íñüêî-
ô³íñüêèé ³íñòèòóò
ìåíåäæìåíòó ³ á³çíåñó,
1997. — 302 ñ. 
ISBN 5-7763-8583-0

Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê «Êðàñà ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿»
ïðèñâÿ÷åíèé àêòóàëüí³é ïðîáëåì³
³íòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíî-äóõîâíîãî,
åñòåòè÷íîãî ñòàíîâëåííÿ îñîáèñòîñò³ â÷èòåëÿ
íîâî¿ Óêðà¿íè, â÷èòåëÿ-ìàéñòðà ïåäàãîã³÷íî¿
ä³¿, ïîêëèêàíîãî óòâåðäæóâàòè ñâî¿ì ñëîâîì
ëþäñüêå â ëþäèí³, çîêðåìà é çàñîáàìè
òåàòðàëüíî¿ ïåäàãîã³êè òà îðàòîðñüêîãî
ìèñòåöòâà.
Äëÿ â÷èòåë³â, àñï³ðàíò³â, ñòóäåíò³â ñåðåäí³õ ³
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ãóìàí³òàðíîãî
ïðîô³ëþ, ÿê³ ö³êàâëÿòüñÿ ïðîáëåìàìè
ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ìàéñòåðíîñò³ â ³ì’ÿ
²ñòèíè, Äîáðà, Êðàñè, à òàêîæ óñ³õ òèõ, õòî
ñïîâ³äóº âèù³ äóõîâí³ ³äåàëè Â³ðè, Íàä³¿,
Ëþáîâ³, Ñîô³éíîñò³.

��������� ������ 
� �������� �������:
Ìàòåð³àëè
Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-
ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿
«Ô³ëîñîô³ÿ ñó÷àñíî¿
îñâ³òè òà ñòàí ¿¿
ðîçðîáêè â Óêðà¿í³» (1-3
ëþòîãî 1996 ðîêó). 
—Ê.: ²ÇÌÍ, 1997. —544
ñ.
ISBN 5-7763-9014-1

×èòà÷åâ³ ïðîïîíóþòüñÿ ìàòåð³àëè
êîíôåðåíö³¿, ÿê³ ì³ñòÿòü ó ñîá³ òåêñòè
äîïîâ³äåé â³äîìèõ ó÷åíèõ òà îðãàí³çàòîð³â
îñâ³òè, âèãîëîøåí³ íà ¿¿ çàñ³äàííÿõ, à òàêîæ
òåçè ¿¿ ó÷àñíèê³â, íàä³ñëàí³ äëÿ âèñòóï³â íà
òðüîõ ñåêö³ÿõ êîíôåðåíö³¿. Â ðîáîò³ ñåêö³é
ðîçãëÿäàëèñÿ íàéçàãàëüí³ø³ ïðîáëåìè
ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè é ñòàíó ðîçðîáêè ¿õ ó ñó÷àñí³é
Óêðà¿í³, ïèòàííÿ ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè íàøî¿
îñâ³òè, ïðîáëåìàòèêà ðîçðîáêè íîâèõ
ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é â óñ³õ ãàëóçÿõ
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ äî ¿õ
çàãàëüíîìåòîäîëîã³÷íèõ ³ ô³ëîñîôñüêèõ îñíîâ.

���������
�������������:
Ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê
äëÿ â÷èòåë³â, ñòóäåíò³â
ñåðåäí³õ òà âèùèõ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.
/ Ã.Ì.Ñàãà÷. — Ê.:
²ÇÌÍ, 1996. — 156 ñ. 
ISBN 5-7463-9328-0

Ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê, ÿêèé ì³ñòèòü â³äïîâ³ä³
íà ïèòàííÿ, ùî òàêå ïîõâàëüíå
êðàñíîìîâñòâî; ÷îìó âîíî áóëî òàêèì
ïîøèðåíèì ³ ïðåñòèæíèì â óñ³ ÷àñè — â³ä
àíòè÷íîñò³ äî ñó÷àñíîñò³; ÿê ñêëàñòè
ïðîôåñ³éíó ïîõâàëó îñîá³, ïðåäìåòàì, ðå÷àì.
Êíèãà ì³ñòèòü äåÿê³ ñåêðåòè òâîðåííÿ
ïîõâàëè çàñîáàìè îðàòîðñüêîãî ìèñòåöòâà,
ñïðÿìîâàíà íà â³äðîäæåííÿ ðèòîðèêè —
íàóêè é ìèñòåöòâà óñíî¿ ïåðåêîíóþ÷î¿
êîìóí³êàö³¿, ùî ñòàíîâèòü ôóíäàìåíò
ïðîôåñ³îíàë³çìó â÷èòåëÿ, ïîë³òèêà, þðèñòà,
ìåíåäæåðà òà áàãàòüîõ ³íøèõ ôàõ³âö³â.

Ïîñ³áíèê ïðèçíà÷åíèé äëÿ â÷èòåë³â,
ñòóäåíò³â, ó÷í³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
ãóìàí³òàðíîãî ïðîô³ëþ, à òàêîæ äëÿ âñ³õ òèõ,
õòî õî÷å ï³äâèùèòè ñâîþ ðèòîðè÷íó
êóëüòóðó, õòî ö³êàâèòüñÿ ïðîáëåìàìè
êðàñíîìîâñòâà â ³ì’ÿ äîáðà, ãàðìîí³¿
ñòîñóíê³â, çëàãîäè ì³æ ëþäüìè.

У редакцію надійшли нові книги для вчителя:



�� ������� 
�� ������
������������ 
� ����-�����
���������� 
��’���� 
�� 20 �����
������� 
������

Шкільний
світ

44440000666699990000

Директор
школи

44440000666699991111

Українська
мова 
та література 

44440000111144440000

Зарубіжна
література 

44440000111144442222

Історія
України 

44440000111144441111

Краєзнавств
о. Географія.
Туризм 

44440000333344443333

Âèäàâíè÷å ï³äïðèºìñòâî
«����� ��������» âæå äðóãèé
ð³ê âèäàº 6 ôàõîâèõ ãàçåò äëÿ
ïåäàãîã³â:

«Çàðóá³æíà ë³òåðàòóðà».
Íà ñòîð³íêàõ ö³º¿ ãàçåòè ðîç-
êðèâàºòüñÿ òâîð÷³ñòü çàðóá³æ-
íèõ ïèñüìåííèê³â; äðóêóºòüñÿ
ïîåç³ÿ, óðèâêè òâîð³â. Ì³ñòÿòü-
ñÿ ìåòîäè÷í³ ïîðàäè â÷èòåëÿì,
ðîçðîáêè óðîê³â.

Ó íîìåðàõ 29-32 îïóáë³êîâà-
í³ ìàòåð³àëè ïðî «ïîñòìîäåðí³ñ-
ò³â» Ñåðâàíòåñà ³ Øåêñï³ðà,
ñòàòòÿ Áîðèñà Øàëàã³íîâà ïðî
íîâèé ï³äðó÷íèê Ä. Íàëèâàéêà
³ Ê. Øàõîâî¿, à òàêîæ äàºòüñÿ
ïðîåêò ïðîãðàìè òà ñèíõðîí³çî-
âàíå ïëàíóâàííÿ êóðñ³â óêðà¿í-
ñüêî¿ é çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè
(5-11 êë.).

Íîâå óí³êàëüíå äëÿ Óêðà¿íè
âèäàííÿ — ãàçåòà «Êðàºçíàâñ-
òâî. Ãåîãðàô³ÿ. Òóðèçì». Ïå-
ðåâàãà íîâèíêè ïåðåä ³íøèìè
âèäàííÿìè — òåðì³íîâà ³íôîð-
ìàö³ÿ, íåîáõ³äíà â÷èòåëåâ³ äëÿ
óðîêó.

Îñíîâíà ìåòà âèäàííÿ — ïî-
øèðåííÿ ãåîãðàô³÷íèõ çíàíü,
äîïîìîãà â÷èòåëÿì, êåð³âíèêàì
òóðãóðòê³â, íàóêîâöÿì, îðãàí³-
çàòîðàì ãåîãðàô³÷íèõ ôîðóì³â.
Ãàçåòà ïóáë³êóº ðîçðîáêè óðîê³â
³ óçàãàëüíåííÿ äîñâ³äó òóðïîõî-
ä³â, ïðîãðàìè òà ð³øåííÿ êîí-
ôåðåíö³é, îïèñ ãåîãðàô³÷íèõ
ïîä³é ³ ïîåç³þ, êîðèñí³ ïîðàäè
êëàñíèì êåð³âíèêàì òà äîäàòêè
(ï³äðó÷íèêè, ïîñ³áíèêè).

Ó ¹24 çà 1997 ð³ê îïóáë³êî-
âàí³ ìàòåð³àëè ïðî â³äêðèòòÿ
îêðà¿ííèõ ïëàíåò Ñîíÿ÷íî¿ ñèñ-
òåìè, ìåòåîðèòè; ö³êàâà ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî çàõ³ä Ñîíöÿ, ñóïóò-
íèêîâèé çâ’ÿçîê; ñòàòòÿ ïðî íà-
øîãî çåìëÿêà Þ.Â. Êîíäðàòþ-
êà; ìàòåð³àëè ïðî ðîáîòó Ïîë-
òàâñüêî¿ ãðàâ³ìåòðè÷íî¿ îáñåð-
âàòîð³¿; ðîçïîâ³äü ïðî êîñì³÷í³
ïðîåêòè; âàð³àíòè çàïèòàíü, ÿê³
â÷èòåë³ çìîæóòü âèêîðèñòàòè
íà óðîêàõ ãåîãðàô³¿.

«²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè». Ãàçåòà
ïóáë³êóº òåîðåòè÷íèé ìàòåð³àë
ïðî ð³çí³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, âèäàò-
íèõ ëþäåé, âèñâ³òëþº ö³ë³ ïåð³-
îäè ðîçâèòêó Óêðà¿íè. Ìåòà âè-
äàííÿ — ïîøèðåííÿ ³ñòîðè÷íèõ

çíàíü, äîïîìîãà â÷èòåëÿì ïðè
ï³äãîòîâö³ äî óðîê³â.

Ó ¹24 çà 1997 ð³ê óâ³éøëè
ñòàòò³ «Öåíòðàëüíà Ðàäà â îñî-
áàõ», «Óêðà¿íñüê³ çåìë³ â ñêëà-
ä³ Ëèòîâñüêî¿ äåðæàâè òà Ðå÷³
Ïîñïîëèòî¿», ìàòåð³àë ïðî ñòà-
ðîäàâí³ íàðîäè íà òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè, ñòîð³íêè ³ñòîð³¿ Çàïî-
ðîçüêîãî êîçàöòâà, ³íôîðìàö³ÿ
ïðî «Ñîô³¿âêó» òà ¿¿ ôóíäàòîðà
Ñòàí³ñëàâà Ïîòîöüêîãî, à òàêîæ
õðîíîëîã³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ êîçàöü-
êî¿ äåðæàâè.

«Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òå-
ðàòóðà». Íà ¿¿ ñòîð³íêàõ ïîðó-
øóþòüñÿ âàæëèâ³ ïèòàííÿ â³ä-
ðîäæåííÿ ìîâè, êóëüòóðè, òðà-
äèö³é íàðîäó; ïîäàºòüñÿ ìàòåð³-
àë ïðî óêðà¿íñüêèõ ïèñüìåííè-
ê³â, ³ìåíà ÿêèõ áóëè çàáóò³, çà-
áîðîíåí³, îçíàéîìëþº ³ç òâîð÷³-
ñòþ ñó÷àñíèõ ë³òåðàòîð³â.

Ãàçåòà ì³ñòèòü ö³íí³ ìåòîäè÷-
í³ ïîðàäè, à òàêîæ ðîçðîáêè
óðîê³â ç ð³äíî¿ ìîâè òà ë³òåðà-
òóðè, çíàéîìèòü ³ç ïåðåäîâèì
ïåäàãîã³÷íèì äîñâ³äîì ó÷èòåë³â-
ñëîâåñíèê³â.

Ó íîìåð³ 29-32 çà 1997 ð³ê
íàäðóêîâàíà ñòàòòÿ êàíäèäàòà
ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê Âàñèëÿ Ïà-
õàðåíêà ïðî ïðîáëåìè âèêëà-
äàííÿ ë³òåðàòóðè â øêîë³; ñòàò-
òÿ ïðî óêðà¿íñüêó òîïîí³ì³êó;
³íòåðâ’þ ç â³äîìèì êè¿âñüêèì
ïîåòîì Â³êòîðîì Êîðäóíîì.

Ìåòà íîâî¿ ãàçåòè äëÿ îñâ³-
òÿí Óêðà¿íè «Øê³ëüíèé ñâ³ò»
— ö³êàâî òà îðèã³íàëüíî ðîçïî-
â³äàòè ïðî áóòòÿ ³ ïðîáëåìè
îñâ³òè.

Çà äîïîìîãîþ ãàçåòè Âè çàâ-
æäè çìîæåòå:
— ä³çíàòèñÿ ïðî íîâèíè 

ç Ì³íîñâ³òè;
— îçíàéîìèòèñü ³ç ïåäàãîã³÷-

íîþ 
«êàðòîþ» ñâ³òó;

— çóñòð³òèñÿ ç ö³êàâèìè ãîñòÿ-
ìè 
ðåäàêö³¿;

— îòðèìàòè ïîðàäè ïñèõîëîãà;
— âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ, 

â³êòîðèíàõ, äèñêóñ³ÿõ, ä³àëî-
ãàõ, áî çàâäÿêè öüîìó ìîæíà
âïëèâàòè íà ðîçâ’ÿçàííÿ ïðî-
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Ðîçïîâñþäæóþòüñÿ ö³ âèäàí-
íÿ ëèøå çà ïåðåäïëàòîþ.

Ãàçåòè ³ç íàïðÿìê³â íàâ÷àí-
íÿ («Óêðà¿íñüêà ìîâà òà ë³òåðà-
òóðà», «²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè», «Çà-
ðóá³æíà ë³òåðàòóðà» òà «Êðàºç-
íàâñòâî. Ãåîãðàô³ÿ. Òóðèçì»)
âèõîäÿòü 4 ðàçè íà ì³ñÿöü,
«Äèðåêòîð øêîëè» — 3 ðàçè,
«Øê³ëüíèé ñâ³ò» — 2 ðàçè íà
ì³ñÿöü.

Îáñÿã êîæíî¿ ãàçåòè — 8-12
øïàëüò. Âèäàþòüñÿ òàêîæ äîäà-
òêè — ãàçåòí³ âàð³àíòè ï³äðó÷-
íèê³â, ïîñ³áíèê³â, ó òîìó ÷èñë³
é íàî÷íèõ, ïðîãðàì òà ³íøèõ
ìàòåð³àë³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ â÷è-
òåë³â.

�������� ���������� �� ������:

«Øê³ëüíèé ñâ³ò» — 1,40 ãðí. 
íà ì³ñÿöü, ³íäåêñ 40691. 

«Äèðåêòîð øêîëè» — 4,50
ãðí., 
³íäåêñ 40690.
Ãàçåòè çà íàïðÿìêàìè íàâ÷àííÿ
— 
ïî 4,60 ãðí. íà ì³ñÿöü. 

��� �������: 228-08-18.

������ ��� ������: 

252034, Êè¿â-34, à/ñ 644. 

áëåì, ùî ñòîÿòü íà çàâàä³
ðîçâèòêó øêîëè.
Öÿ ãàçåòà — Âàøà ìîæëè-

â³ñòü çàâæäè òðèìàòè ðóêó íà
ïóëüñ³ øê³ëüíîãî æèòòÿ.

Ó ïåðøîìó íîìåð³ íàäðóêî-
âàí³ ñòàòò³ ïðî íåîáõ³äí³ñòü
óðÿòóâàííÿ øêîëè â³ä óòîï³é;
ìàòåð³àëè ñåðïíåâèõ íàðàä; ö³-
êàâà ³íôîðìàö³ÿ ïðî áðèòàíñü-
êó ìîëîäü, à òàêîæ íàøèõ âè-
ïóñêíèê³â 1997 ðîêó; äàþòüñÿ
ïîðàäè ïñèõîëîãà. Âì³ùåíî ³í-
ôîðìàö³þ ïðî íîâ³ êíèæêè, íå-
îáõ³äí³ øêîëÿðàì.

1 âåðåñíÿ öüîãî ðîêó ïîáà÷èâ
ñâ³ò ïåðøèé íîìåð âñåóêðà¿íñü-
êî¿ ãàçåòè «Äèðåêòîð øêîëè»,
ÿêà àäðåñîâàíà ïåðåäóñ³ì êåð³â-
íèêàì íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, à
òàêîæ âèêëàäà÷àì øê³ë, ë³öå¿â,
ã³ìíàç³é.

Ðåäàêö³ÿ íàìàãàëàñÿ âðàõó-
âàòè òå, ùî êåð³âíèê øêîëè íå
çàâæäè ìàº ï³ä ðóêîþ ìàòåð³à-
ëè, íåîáõ³äí³ éîìó äëÿ âèêî-
íàííÿ óïðàâë³íñüêèõ ôóíêö³é.
Ãàçåòà «Äèðåêòîð øêîëè» íà-
äàâàòèìå ïðàêòè÷íó äîïîìîãó ç
ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî
ïðîöåñó òà óïðàâë³ííÿ êîëåêòè-
âîì.

Ó ïåðøîìó íîìåð³ âì³ùåíî
ìàòåð³àëè Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè
ùîäî Ïîëîæåííÿ ïðî âå÷³ðíþ
ñåðåäíþ çàãàëüíîîñâ³òíþ øêî-
ëó; ìåòîäè÷íèé äàéäæåñò êåð³â-
íèêà øêîëè; ê³ëüêà ïîðàä, ÿê
ñòâîðèòè âëàñíèé ³ì³äæ; ïîðàäè
ïñèõîëîãà, ÿê áóòè çàâæäè «ó
ôîðì³», òåñò äëÿ ïåðåâ³ðêè ñâî-
ãî âì³ííÿ âèõîâóâàòè äèòèíó;
çðàçêè îôîðìëåííÿ íàêàç³â ³ çà-
ïèñ³â äî òðóäîâèõ êíèæîê; ìà-
ëþíêè, â³ðø³ òîùî.
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Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ñï³ëüíî ç Àêàäåì³ºþ ïåäàãîã³÷íèõ íà-
óê Óêðà¿íè ³ êîìïàí³ºþ «ÑÎÖ²Ñ-Ãåëëàï» çàïî÷àòêóâàëè æó-
ðíàëè «Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ òà ñîö³àëüíà ðîáîòà» é
«Îáäàðîâàíà äèòèíà».

Æóðíàë «Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ
òà ñîö³àëüíà ðîáîòà» âèñâ³òëþâàòè-
ìå ñó÷àñí³ âèõîâí³ ³ ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ã³÷í³ òåõíîëîã³¿, ïñèõîä³àãíîñòè÷í³ ìå-
òîäèêè, ïðîïîíóâàòèìå òåñòè é ðåêî-
ìåíäàö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà âèÿâëåííÿ ³
ðîçâèòîê íàâ÷àëüíèõ çä³áíîñòåé ä³òåé,
ïîïåðåäæåííÿ â³äñòàâàííÿ ó íàâ÷àíí³,
ïðîô³ëàêòèêó ïðàâîïîðóøåíü òà äåâ³-
àíòíî¿ ïîâåä³íêè íåïîâíîë³òí³õ. Âè-
äàííÿ º ö³ííèì òàêîæ äëÿ ïñèõîëîã³÷-
íîãî çàáåçïå÷åííÿ óïðàâë³ííÿ
íàâ÷àëüíèìè çàêëàäàìè òà ä³ÿëüíîñò³
øê³ë íîâîãî òèïó (âèâ÷åííÿ, ôîðìó-
âàííÿ ³ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³ äèòèíè
é ìîëîäî¿ ëþäèíè; âèõîâíà ðîáîòà ç

ó÷í³âñüêèì êîëåêòèâîì ³ áàòüêàìè).
Ïóáë³êóâàòèìóòüñÿ òàêîæ ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ âè-

êëàäà÷³â ïñèõîëîã³÷íèõ òà ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ äèñöèï-
ë³í ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Âàæëèâîãî çíà÷åííÿ íà-
äàºòüñÿ ïðîáëåìàì ï³äòðèìêè ïñèõ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ øèðîêèõ
âåðñòâ íàñåëåííÿ, ïñèõîêîðåêö³¿ ³ ïñèõîòåðàï³¿.

������ �������� 10 ����� �� ���.
Æóðíàë «Îáäàðîâàíà äèòèíà» ì³ñòèòèìå ïñèõîëîãî-ïå-

äàãîã³÷í³ ðîçðîáêè, òåõíîëîã³¿, ìåòîäèêè, ìàòåð³àëè, ïðè-
ñâÿ÷åí³ ïèòàííÿì âèÿâëåííÿ, ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó îáäà-
ðîâàíèõ ä³òåé òà ìîëîä³, ïîøèðåííÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîã³÷íî-
ãî äîñâ³äó, çîêðåìà íàáóòîãî â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íîâîãî
òèïó (äðóêóâàòèìóòüñÿ ïîëîæåííÿ, êîíöåïö³¿, ïðîãðàìè òà-
êèõ çàêëàä³â). Âèñâ³òëþâàòèìóòüñÿ ïèòàííÿ ä³àãíîñòèêè òà
â³äáîðó ó÷í³â ð³çíîãî â³êó, äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ íà ð³ç-
íèõ ñòóïåíÿõ øêîëè, ðîáîòè â÷èòåë³â-ïðåäìåòíèê³â ç ðîçâè-
òêó ñïåö³àëüíî¿ îáäàðîâàíîñò³ ó÷í³â (ìàòåìàòè÷íî¿, ë³òåðà-
òóðíî¿, òåõí³÷íî¿ òîùî). Ïåðåäáà÷åí³ ðóáðèêè, ÿê³ çàáåçïå-
÷óâàòèìóòü ä³ÿëüí³ñòü äîøê³ëüíèõ óñòàíîâ ïî ðîçâèòêó äè-
òÿ÷î¿ îáäàðîâàíîñò³, ï³äãîòîâêè ä³òåé äî øêîëè.

Çàïëàíîâàí³ ðóáðèêè, ïðèçíà÷åí³ äëÿ ïîçàøê³ëüíèõ çà-
êëàä³â îñâ³òè (ñòàíö³¿ þíèõ òåõí³ê³â, êëóá³â þíèõ òóðèñò³â,
ïàëàö³â ä³òåé òà ìîëîä³ é ³í.). Ó íèõ â³äîáðàæàòèìóòüñÿ ð³ç-
í³ àñïåêòè ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî é ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ïîçàøê³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³, äîñâ³äó ðîáîòè.

Øèðîêî âèñâ³òëþâàòèìóòüñÿ ñâ³òîâ³ íàäáàííÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ðîáîòè ç îáäàðîâàíèìè ä³òüìè. Äðóêóâàòèìóòüñÿ
ìåòîäè÷í³ ìàòåð³àëè ç öèõ ïèòàíü äëÿ ñòóäåíò³â òà âèêëàäà-
÷³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

������ �������� 8 ����� �� ���.
����������� ������� ��������:
«Ïðàêòè÷íà ïñèõîëîã³ÿ 
òà ñîö³àëüíà ðîáîòà» – 74064
«Îáäàðîâàíà äèòèíà» – 74016.

Віктор Капелюха

МАМИНА ХАТА

Çà â³êíîì âàãîíà — ñåëî,
Òàì äèòèíñòâî ìîº ïðîéøëî,
Çåëåí-âåñíàìè îäöâ³ëî,
Ïîëèí-òðàâàìè ïîðîñëî.

Íà÷å é ñïðàâä³ ÿ íå òîïòàâ
Òóò äóõìÿíèõ, ï’ÿíêèõ òðàâ,
Êîëèñêîâèõ ï³ñåíü íå ÷óâ,-
Âñå çàáóâ ... âñå çàáóâ...

Í³, íåïðàâäà! Íåïðàâäà!
Ñåðöå â ñïîìèíè ïàäà,
Îæèâà äèòèíñòâî,
Îæèâà, îæèâà...   

Îíäå ìàìèíà õàòà
Ó öâ³ò³ ÿáëóíü êðèñëàòèõ,
Íàä â³êíîì ñîëîâåéêî
² äîíèí³ ñï³âà.

Äå á íå áóâ ÿ, äå á íå õîäèâ,
Òà âåðòàþñÿ çíîâ ñþäè,
Â ä³ì, äå ïåðø³ êðîêè ñòóïèâ,
Ó ñàä, ÿêèé êîëèñü ïîñàäèâ,

Â êàëèíîâî-êàçêîâèé ñâ³ò
Íåïîâòîðíèõ äèòÿ÷èõ ë³ò,
Â ð³äíèé êðàé, äî ñâîãî ñåëà,
Äî äîáðà, äî òåïëà.

² ñâÿò³øîãî íåìàº 
Â³ä öüîãî òèõîãî ðàþ,
Îæèâàº òóò äèòèíñòâî,
Êð³çü ðîêè ç³ãð³âàº.     

Çäðàñòóé, ìàìèíî õàòî, 
Â öâ³ò³ ÿáëóíü êðèñëàòèõ,
Òè ñï³âàé, ñîëîâåéêó,
Êîëèñêîâó ñï³âàé!

Íå çàáóëîñü í³÷îãî
Íà æèòòºâèõ äîðîãàõ.
Ïðîðîñòàº ç äèòèíñòâà
Ïàì’ÿòü — ç³ëëÿ — òðàâà...

Æèâè, ìàìèíà õàòî,
Â öâ³ò³ ÿáëóíü êðèñëàòèõ.
Òè ñï³âàé, ñîëîâåéêó,
Ìàì³ â³÷íî ñï³âàé! 
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НОВІ ЖУРНАЛИ ДЛЯ ОСВІТЯН ЛІТЕРАТУРНИЙ
КУТОЧОК



На 77�ому році відійшла у вічність Галина Пилипівна Денисовець — кандидат педагогі�
чних наук, доцент, колишній завідувач кафедри української мови Полтавського державно�
го педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка, викладач Інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників.

Після закінчення Київського педагогічного інституту Галина Пилипівна майже 40 ро�
ків працювала в Полтавському педінституті, присвятивши своє життя викладанню україн�
ської мови. Тисячі її учнів, завдяки знанням і вимогливості Галини Пилипівни, стали май�
страми своєї справи. Багато років, співпрацюючи у Полтавському інституті вдосконалення
вчителів, шліфувала вона педагогічну майстерність учителів�словесників.

Благодатна полтавська, посульська земля дали їй розум, світлу вдачу і велику любов до рідного народу, його мови.

Галина Пилипівна Денисовець була активною у громадському житті, в усі часи відстоювала престиж української мови,
боролася за досконалість українського правопису, прагнула, щоб виконувався Закон про мови в Україні.

Її громадянська позиція була завжди чесною, принциповою. Галина Пилипівна — справжній взірець українського 
патріота.

Щиру, непідробну любов Галини Пилипівни до рідної мови, до України як естафету, як уособлення творчого безсмертя
вчителя пронесуть чесно і гідно її учні та колеги.

Вдячне вчительство Полтавщини

Пішла з життя педагог за покликанням, відмінник освіти, вчитель�методист, дирек�
тор гімназії м. Комсомольська Полтавської області, щирий друг і порадник — Раїса Ана�
толіївна Рют.

Народилася вона 14 червня 1950 року в м. Кривому Розі, закінчила середню школу,
там і почалася її трудова діяльність. Працювала в комсомольських та партійних органах,
директором школи у цьому ж місті. З 1987 року очолила загальноосвітню середню шко�
лу №3 м. Комсомольська. Як людина, закохана у свою справу, новатор, ентузіаст, Раїса
Анатоліївна зуміла згуртувати навколо себе педагогічний колектив, і в 1991 році СШ №3
під її керівництвом була реорганізована в гімназію.

Лідер завжди і всюди, вона кожному вчителю допомагала повірити у свої сили, реалі�
зувати свій творчий потенціал. Саме тому гімназія м.Комсомольська під її началом завжди була серед кращих.

Працювала талановито, не шкодуючи сил і здоров’я. За її ініціативою на базі гімназії було відкрито філіал Харківсь�
кого авіаційного інституту. Гімназія стала експериментальним майданчиком Міністерства освіти України з проблеми
«Розкриття творчого потенціалу учнів та педагогів у процесі оптимізації внутрішкільного управління».

Раїса Анатоліївна Рют вела активну суспільно�політичну діяльність як член Асоціації працівників гімназії і ліцеїв
України, відстоювала та пропагувала передові педагогічні технології управління сучасною школою нового типу. Щедро
ділилася своїм досвідом із колегами�вчителями, керівниками шкіл міста, області, республіки. Досвід роботи школи, очо�
люваної Раїсою Анатоліївною, неодноразово вивчався та пропагувався Полтавським обласним інститутом післядиплом�
ної освіти педагогічних працівників.

За багатолітню працю на освітянській ниві Раїса Анатоліївна неодноразово нагороджувалася грамотами міськво, об�
ласного управління освіти, Міністерства освіти України.

З глибоким сумом, повагою та величезною подякою будуть згадувати директора гімназії Раїсу Анатоліївну Рют її ко�
леги, численні учні, їхні батьки, педагогічні працівники міста й області за невгасиму душу, увагу, любов, добро, які 
вона дарувала людям.

Колектив гімназії, педагогічна громадськість, друзі.
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джень, що належать різним групам учених». При цьо�
му необхідно врахувати відносний внесок кожної із
лабораторій.

Відносно конкретних елементів висновки комісії
такі.

Достовірний синтез елемента №102 було здійсне�
но в Дубні у 1965 році. Синтез елемента №103 відбу�
вався 10 років (з 1961 по 1971), причому лабораторії
Дубни і Берклі мають однакові заслуги. Порівну діли�
ться внесок радянських і американських вчених в
синтез елемента №104. Незалежні одночасні роботи в
Дубні і Берклі в 1970 році привели до достовірного
синтезу елемента №105; заслуга обох груп однакова.
Одержання елемента №106 переконливо доведене
американськими дослідниками (1974 рік). Честь син�
тезу елемента №108 (1984 рік) ділять між собою ро�
сійські і німецькі вчені. Переконливі докази синтезу
елементів №107 (1981) і №109 (1987 рік) були дані
фізиками із лабораторії Дармштадта.

Отже, за вченими із Дубни визнані незалежні від�
криття елементів №102, 104 і 105, а також певний вне�
сок у синтез елементів №103 і 108.

Щоб прийняти рішення по остаточних назвах еле�
ментів, була створена інша комісія, яка чітко сформу�
лювала свої рекомендації.

Для елементів №102 і 103 збережені початково за�
пропоновані назви нобелій і лоуренсій.

Елемент №104 пропонується назвати дубнієм
(Db), щоб «підкреслити вклад вчених інтернаціональ�
ного наукового центру в Дубні в хімію і сучасну ядер�
ну фізику».

Для елемента №105 запропонована назва жоліотій
(Jl) — на честь видатного французького вченого в га�
лузі ядерної фізики Фредеріко Жоліо�Кюрі.

Елементи №106�108 за рекомендаціями комісії на�
звані відповідно резерфордій (Rf), борій (Bo) і ганій
(Нn). Цим увіковічнюються імена вчених.

Елемент №109 названий мейтнерієм (Mt) — на
честь великого німецького вченого в галузі радіохімії,
багаторічної співробітниці Оттo Гана Лізе Мейтнер.

Ці назви прийняті комісією одноголосно. Фор�
мально затверджено їх на Раді ІЮПАК у серпні 1995
року.

Отже, трансуранові елементи здобули постійні на�
зви, які зайняли свої місця в періодичній системі хімі�
чних елементів Д.І. Менделєєєва.

Більшість науковців і вчителів уже користуються
цими назвами. У підручниках Н.М.Буринської «Ос�
нови загальної хімії» та “Хімія�8” надрукована періо�
дична система елементів Д.І.Менделєєва з новими на�
звами елементів другої сотні. 

Література

Хімія в школі // 1995. 
 № 2. 
 С.74
75.

Щ е в 1955 році американські фізики на чолі з 
Г. Сіборгом синтезували черговий трансурано�

вий елемент, який назвали менделєвієм.
У порівнянні з іншими «трансуранами» він вияви�

вся незвичайним. Він останній добутий класичним
методом — бомбардуванням елемента�мішені альфа�
частинками (в даному випадку ейнштейнія, №99). Всі
наступні відомі нині трансуранові елементи синтезу�
вали з використанням прискорених багатозарядних
іонів легких елементів (N, O, C, Ne та ін.)

При відкритті елементів вченим доводилось мати
справу з малою кількістю атомів елемента. При синте�
зі менделєвія спостерігалось одержання 17 атомів.
Виник напрям у дослідженнях — хімія одиничних
атомів. Відбувається перехід в розділ Періодичної Си�
стеми хімічних елементів, де порядкові номери еле�
ментів більше ста.

Назва і символ елемента №101 залишалися не�
змінними понад 40 років. Наступні «елементи другої
сотні» не мали сталих загальноприйнятих назв. На це
були певні причини.

Починаючи із 102 елемента, синтез кожного ново�
го елемента був пов’язаний з труднощами.  В ході яде�
рних реакцій одержувались одиничні атоми з малими
періодами напіврозпаду, які часто не перевищували
секунд і долей секунд. Тому при їх синтезі помилки
були неминучими.

Синтез «елементів другої сотні» здійснювали в ос�
новному дві  дослідницькі групи: співробітники лабо�
раторії ядерних реакцій Об’єднаного інституту ядер�
них реакцій в Дубні  на чолі з Г.Н.Флеровим і
Ю.Ц.Оганесяном та фізики із лабораторії в Берклі під
керівництвом Г.Сіборга і А. Гіорсо (США). Кілька ро�
ків по тому до них приєднались дослідники із ФРГ
(лабораторія в Дармштадті).

Часто було, що результати, одержані в одній лабо�
раторії, не підтверджувались в іншій. Ці суперечності
викликали жорстку полеміку щодо пріоритету від�
криттів. Кожна сторона вважала свої результати най�
достовірнішими і настоювала на визнанні «їхніх» назв
нових елементів.

Наприклад, елементи №104 і №105 у вітчизняній
літературі названі відповідно Кu (кюрій) і Ns (нільс�
борій); в зарубіжній їх називали Rf (резерфордієм) і
Hn (ганієм). Елементам 106�109 автори їх синтезу
взагалі не дали назв.

Були елементи, що мали різні назви, безіменні еле�
менти. Це створювало додаткові непорозуміння.

У 1986 р. під егідою Міжнародних спілок чистої і
прикладної хімії та фізики (ІЮПАК і ІЮ ПАП) була
створена незалежна група експертів із авторитетних
учених. Вона відвідала всі три лабораторії, ознайоми�
лась з усіма роботами.

Головний висновок — «як правило, синтези еле�
ментів №102�105 — результат «колективних» дослі�

ПРО НАЗВИ ЕЛЕМЕНТІВ №№102�109

О.С. Андрієвська



На 1�й стор. обкладинки: Колаж «Моя Полтава»

На 2�й стор. обкладинки:
1 — Голова Януса.

Римська монета. 350 р. до н.е.

2 — М. Пимоненко. На ярмарку.
1898. Полотно, олія.
Харківський художній музей

На 3�й стор. обкладинки:

Т.І. Балагура, вчитель НВК №32
м. Полтави, лауреат Всеукраїнсько го

конкурсу «Вчитель року
української мови та літератури!97»

На 4�й стор. обкладинки: Періодична таблиця хімічних
елементів, яку можуть досліджувати
учні та вчителі в Інтернеті

ÍÀØ² ÀÂÒÎÐÈ

Андрієвська Ольга Сергіївна, методист ПОІПОПП

Будзан Богдан Павлович, кандидат технічних наук,
Генеральний директор Міжнародного інституту
менеджменту МІМ�Київ

Гончаренко Анатолій Олексійович, заступник
начальника управління освіти Полтавської
облдержадміністрації

Громовий Віктор Володимирович, директор
Української гімназії ім. Т.Г.Шевченка, голова
асоціації керівників шкіл м.Кіровограда

Жук Віра Никанорівна, кандидат історичних наук,
заслужений працівник культури України

Капелюха Віктор, учитель фізики Куйбишевської
школи I�III ступенів Оржицького району

Лелюк Юлія Миколаївна, кандидат економічних
наук, доцент Полтавського
сільськогосподарського інституту

Матвієнко Олег Павлович, методист Полтавського
обласного центру туризму та краєзнавства
учнівської молоді

Матвієнко Павло Іванович, доцент, директор
ПОІПОПП, завідуючий кафедрою
конструювання педагогічних технологій
ПОІПОПП

Олійник Світлана Петрівна, кандидат педагогічних
наук, в.о. доцента кафедри філологічних
дисциплін початкового навчання ПДПІ

Охріменко Іван Володимирович, начальник
управління освіти Полтавської
облдержадміністрації

Пашко Микола Семенович, кандидат історичних
наук, старший науковий співробітник музею�
заповідника А.С.Макаренка

Савельєва Олена Володимирівна, методист
ПОІПОПП

Шульга Валерій Іванович, директор музею�
заповідника А.С.Макаренка

ННааббіірр  ттаа  ввииддаанннняя  ццььооггоо  ннооммеерраа  ввииккооннаанніі  ннаа  ооббллааддннаанннніі,,  ооттррииммааннннооммуу  ввіідд  
ММііжжннааррооддннооггоо  ФФооннддуу  ""ВВііддрроодджжеенннняя""

C O N T E N T S
AA  PPEERRSSOONN  IINN  MMOOTTIIOONN::  II  KKnnooww  WWhhaatt  II  aamm  SSppeeaakkiinngg  aabboouutt
Presentation of MIM�Kyiv in Poltava
Economic education and economic development: organic interlinks
B.P. Budzan
Fruitful  experience of collaboration
Y.M. Leliuk

TTHHEE  UUKKRRAAIINNIIAANN  ««KKOOLLOO»»
From the history of Poltava Region
V.N. Zhuk
Emblem of Poltava Region
Chronicle of the history of education in Poltava Region
V.I. Shulga, M.S. Pashko
What do you feel hearing my name?
P.I. Matvienko, O.P. Matvienko

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
School reformation: a view from the pupil’s position
V.V. Hromovyi
New pedagogical technologies for pupils and teachers
The system of exercises on the development of the proper hand�writ�
ing experience  for the first�year pupils
S.P. Oliinyk

CCHHRROONNIICCLLEE
Nowadays  educational problems in Poltava Region
I.V. Okhrimenko
Tasks and development of Poltava vocational education 
in modern conditions
A.O. Honcharenko
Chronicle of scientific life in Poltava Region
O.V. Savelieva
Soros Teachers of Poltava Region
The order of educational department on «Conducting Intellectual
Play «Debate» in Schools»

RREEAADDIINNGG  RROOOOMM
The Publishing house has received new books for teachers
It is necessary to read the edition «September, 1»
New journals for educators

PPOOEETTIICC  PPAAGGEE
Mother’s home
V. Kapeliukha

IINNFFOORRMMAATTIIOONN
About elements’ names №№102�109
O.S. Andrievska
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