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ВІДЗНАЧЕННЯ 350.РІЧЧЯ ПОЧАТКУ НАЦІОНАЛЬНО. 
ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

У Полтавському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників 2255  ччееррввнняя  11999988  ррооккуу  відбу�
лась регіональна науково�практична конференція «Визвольна війна українського народу  середини XVII ст. »
Організатори — управління освіти Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний інститут пі�
слядипломної освіти педагогічних працівників, Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г.Короленка.

У роботі конференції, яку вів директор ПОІПОПП Павло Матвієнко, взяли участь та виступили Олексій Не�
стуля, доктор історичних наук, заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації; Микола Лахижа,
кандидат історичних наук, заступник завідуючого відділом держадміністрації з питань внутрішньої політики та інфор�
маційно�аналітичного забезпечення; Ольга Магдик, методист ПОІПОПП; Олександр Єрмак, кандидат історичних
наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін ПОІПОПП, завідуючий кафедрою допоміжних історичних дисциплін
ПДПІ; Алла Киридон, завідуюча кафедрою історії України ПДПІ, кандидат історичних наук; Ірина Діптан, доцент
кафедри історії України ПДПІ; Борис Бездітько, старший викладач права кафедри історії України ПДПІ; Олек�
сандр Білоусько, вчитель�методист СШ № 7 та інші.

РЕКОМЕНДАЦії
НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 



5. Iсторiя козацьких шкiл i сучасна педагогiка.

ХХIIVV..  ППррооввеессттии  ббеессiiддии  ддлляя  ууччннiiвв

Тематика для 1�4  класiв

1. Заочна подорож мiсцями козацької слави гетьманiв
Вiйська Запорозького.

2. Богдан Хмельницький — славний син українського
народу.

3. Козацькi герби.

4. Козаччина в народних думах, пiснях, переказах.

5. Як український народ боровся за незалежнiсть у
XVII — ХVIII ст.

Тематика для 5�8 класiв

1. Боротьба народу козацької України за неза�
лежнiсть.

2. Богдан Хмельницький — полководець, державний
дiяч.

3. Гетьмани Вiйська Запорозького.

4. Становлення української державностi в ХVII ст.

5. Сучаснi дослiдники про подвиги запорозьких ко�
закiв.

6. Повстанський рух та славнi перемоги козакiв у
1648 роцi.

7. Як оцiнити Переяславський договiр 1654 року з
Росiєю?

8. Iсторичне значення революцiї 1648�1676 рокiв як
нацiонально�визвольної боротьби українського народу.

9. Школи Запорозької Сiчi.

Тематика для 9�11 класiв

1. Iсторичне значення та уроки нацiонально�
визвольної війни ХVII ст. в Україні.

2. Гетьмани України XVII — XVIII ст.

3. Подвиги Богдана Хмельницького в iм'я українсько�
го народу.

4. Запорозька Сiч очима iсторикiв України.

5. Запорозька Сiч у дослiдженнях iсторикiв Росiї,
української дiаспори, Польщi, Туреччини.

6. Видатнi перемоги козакiв у боротьбi за неза�
лежнiсть у XVI — ХVII ст.

7. Дипломатiя Богдана Хмельницького.

8. Причини поразки української революцiї 1648 —
1676 рр.

9. Козацька педагогiка i сучаснiсть.

10. Вiдродження iнституту козацтва в незалежнiй
Українi.

Підготувала методист відділу 
гуманітарних дисциплін ПОІПОПП

О.О. Магдик
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“ИСТОРИЯ — НЕ ГВОЗДЬ,

НА КОТОРЫЙ МОЖНО ВЕШАТЬ

КАРТИНУ!”

Ярослав ИСАЕВИЧ,  академик�секретарь

отделения истории, философии и права Наци�

ональной академии наук Украины, директор

Института украиноведения имени

И.Крипьякевича НАН Украины, президент

Международной ассоциации украинистов:

... Cо стороны политиков к гуманитарным

наукам наблюдается своеобразное утилитар�

ное отношение. Это проявляется в чрезмер�

ном увлечении всякого рода юбилеями. Я пони�

маю, что в первые годы независимости надо

было «отработать даты», которые по поня�

тным причинам не могли быть отмеченными

должным образом при прежнем режиме. Но я

понимаю и то обстоятельство, что при преж�

нем режиме юбилеи служили эрзац�замените�

лем религиозных праздников. А сейчас и рели�

гиозные праздники реабилитировали, и при�

страстие к юбилеям сохранили... Я имею в ви�

ду многочисленные юбилеи наших писателей,

художников, общественных деятелей, населен�

ных пунктов разного калибра... Я был в Амери�

ке во время празднования 500�летия откры�

тия этого континента. Иногда у нас какое�

нибудь 135�летие какого� нибудь литератора

празднуется с большим шумом.

За нагромождением всякого рода мелких

дат теряется значение дат более весомых.

Показательным примером может послужить

юбилей Хмельнитчины 1648 года. Во�первых,

это движение завершилось созданием собст�

венно украинского государства. Во�вторых,

никогда до и после того массы народа в таких

масштабах не поднимались на решение обще�

национальных политических задач.”

«Зеркало недели», № 28(197)
11 июля 1998 года
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продовжується, тому логічно буде
говорити про Визвольну війну укра=
їнського народу середини ХVІІ сто=
ліття під проводом Богдана Хмель=
ницького.

Традиційно вивчення Визвольної
війни під проводом
Б.Хмельницького передбачалося
шкільною програмою. На жаль, про=
тягом тривалого часу ця тема висвіт=
лювалася тенденційно. На перше мі=
сце висувався союз України і Росії,
їхнє спільне історичне минуле та
православна релігія. Недооцінюва=
лися соціально=економічні й націо=
нальні фактори, подібність багатьох
сторін розвитку українських земель
до західноєвропейського світу.

Сьогодні робиться спроба підійти
до подій середини ХVІІ століття
всебічно, розглядати їх у контексті
світового розвитку та з урахуванням
історичного досвіду. Звичайно, і ни=
ні автори досліджень не позбавлені
певної політичної заангажованості.

Більшість наукових досліджень
переконливо свідчить, що Визволь=
на війна українського народу була
європейським явищем, вона повніс=
тю вписується в загальноєвропейсь=
ку боротьбу за встановлення нових,
буржуазних соціально=економічних
відносин та виникнення національ=
них держав.

Українці мають пишатися само=
відданим подвигом козаків, селян,
міщан, які піднялися на повстання.
Вдумаємося у цифри, які наводять
учені академічного Інституту історії
України: за свободу було заплачено
неймовірно високу ціну — втрати від
воєнних дій, голоду, епідемій, захоп=
лення у ясир, переселень становили
близько 65=70% усіх українців — ме=
шканців етноукраїнських земель у
складі Речі Посполитої, а у Правобе=
режній Україні — близько 85=90%
жителів регіону. Руйнування зазна=

ВСТУП

У 1998 році відзначається 350=річчя
початку Визвольної війни українсько=
го народу під проводом Богдана Хме=
льницького.

Як і кожна неординарна подія, ця
війна була і залишається предметом не
тільки наукових, але й політичних
дискусій. Сучасна бурхлива епоха
примушує  зосереджуватися не лише
на подіях сьогодення, а й задумувати=
ся над їх витоками, по�новому вдивля=
ючись у події давнини, вдумуючись в
історичні паралелі та сприймаючи
уроки минулого.

Березневі вибори 1998 року ще раз
показали, що і сьогодні внутрішні про=
тиріччя суспільства стосуються як
шляхів розвитку державності, так і са=
мого її існування. Як і у ХVІІ столітті,
в наші дні існують політичні сили, кот=
рі розвиток суспільства пов'язують не
з власною державою, не з ефективним
розв'язанням проблем у країні власни=
ми зусиллями, а з відновленням, хоча б
і у видозміненій формі, попередніх від=
носин залежності.

У сучасній вітчизняній історіогра=
фії відносно подій середини ХVІІ сто=
ліття найбільш уживаним є термін
"Визвольна війна українського народу
". Рідше говориться про "національно=
визвольну революцію" чи "першу бур=
жуазну революцію". Вживаються і тер=
міни "Селянська війна", "Хмельниччи=
на" чи "Велике повстання".

По=різному визначаються і хро=
нологічні рамки Визвольної війни. Як=
що дата початку війни не викликає су=
мнівів — 1648 рік, то стосовно часу за=
кінчення є серйозні розходження. Одні
дослідники пишуть, що вона закінчи=
лася у 1652 році, інші пов'язують цю
дату з Переяславською радою 1654 ро=
ку, треті вважають, що визначальною
була смерть Хмельницького у 1657 ро=
ці. Деякі дослідники пишуть про рево=
люцію 1648 — 1676 років. Ця дискусія

ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ               

Матеріали на допомогу вчителям та учням шкіл

О.О. Нестуля, А.М. Киридон, М.І. Лахижа

Б. Хмельницький.
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мічного, соціального, політичного та релігійного гні=
ту. Завадити її розгортанню могла лише зміна фео=
дальних норм польського правління, чого не можна
було чекати в тих умовах, хоча Богдан Хмельниць=
кий і його оточення, починаючи боротьбу, ще вірили
у можливий компроміс.

ХVІ століття у Європі було складним часом пере=
ходу від середньовічної монархії до абсолютизму,
формування буржуазних відносин, загострення наці=
онально=релігійних та соціальних суперечностей. Не
залишалася осторонь цього процесу й Українська зе=
мля. Вона в той час входила до складу Речі Посполи=
тої, становлячи її найбагатшу частину. Особливо роз=
винутим було Волинське воєводство, в якому було
121 місто та містечко. Саме в той час українські селя=

ни почали активну колонізацію південних
степів. Якщо в Європі залежна людина

ставала вільною,  втікши до міста, то
для українця свобода асоціювалася

з неозорими незаселеними степа=
ми. Хай щоденна татарська за=
гроза, хай труднощі освоєння
нових територій — але ж свобо=
да! Втечі на окраїни Поділля і
Київщини стали поширеною
формою селянського протесту
проти феодальних порядків.

Утікачі вважали себе вільними
людьми — козаками.

Центром свободолюбства стала
Запорозька Січ, а козаки були у на=

родній уяві лицарями, захисниками. У
ХVІІ столітті у верхів'ях Південного
Бугу, а також на Лівобережжі, вздовж
рік Трубежа, Сули, Псла, виникло чи=

мало поселень. Саме тоді активно освоювалася і те=
риторія сучасної Полтавщини. Цінність нових земель
приваблювала і польських магнатів, які випрошували
їх у короля та заселяли селянами. Вже на цьому грун=
ті виникали конфлікти. Не випадково сутички магна=
тів з місцевим населенням переростали у козацько=
селянські повстання кінця ХVІ — початку ХVІІ сто=
ліття. На середину ХVІІ століття в усіх сферах життя
ви=зріли гострі сутички, які неминуче вели суспільс=
тво до зіткнення, відвернути яке правлячі кола Речі
Посполитої не могли.

Насамперед потрібно підкреслити надзвичайно
швидкі темпи посилення соціально=економічного
гноблення селян. Розвиток товарно=грошових відно=
син примушував магнатів та дрібну шляхту шукати
все нових джерел прибутку.

Найпростішим здавалося посилення гноблення
українського населення та закріпачення його на
окраїнах держави. Особливо тяжкою для українсь=
ких селян була система здавання магнатами своїх ма=
єтків у оренду, яка по суті була хижацьким пограбу=
ванням населення. Якщо татари робили періодичні

ли майже всі українські міста. За втратами наслідки
війни можна назвати катастрофічними. До якого ж
відчаю потрібно було довести народ, щоб він пішов
на такі жертви?

Ми знаємо, що Б.Хмельницькому не вдалося
створити держави в етнічних межах України, а пізні=
ше державність була повністю втрачена. То чи не да=
ремними були жертви? Чи варто було взагалі почи=
нати повстання? Що робить Визвольну війну важли=
вою віхою в історії України та який її вплив на істо=
рію інших народів? Ці та інші питання потребують
конкретної відповіді.

Отже, проводячи уроки з вивчення подій середи=
ни ХVІІ століття в Україні, вчитель повинен пов'яза=
ти українську і світову історію, підкресливши
спільні тенденції розвитку та особливості
України, розкрити причини Визволь=
ної війни, наголосивши на невідво=
ротності вибуху народного невдо=
волення. Треба уважно прослід=
кувати хід воєнних дій, підкрес=
лити подвиг народних мас, їх=
ню самовідданість та самопо=
жертву для здобуття волі. За=
слуговують на увагу постаті
провідних національних героїв
того часу — Богдана Хмельни=
цького, Максима Кривоноса, Іва=
на та Данила Нечаїв, Івана Богу=
на, Івана Виговського й інших.

Аналізуючи утворення та розвиток
гетьманської держави, доцільно звер=
нути увагу на становлення її на базі
врахування народних українських тра=
дицій, світового досвіду й уроків державності періоду
Київської Русі. Варто наголосити, що держава виник=
ла у складних умовах воєнного часу, що вплинуло на
її форму.

Особливої уваги потребує оцінка наслідків війни,
Переяславської ради 1654 року і зовнішньої політики
Б.Хмельницького.

Уроки з вивчення Визвольної війни українського
народу середини ХVІІ століття потрібно максималь=
но використати для патріотичного виховання учнів,
формування у них гордості за подвиг своїх предків,
розуміння труднощів державотворчого процесу та тя=
жких наслідків відсутності єдності дій. Учні повинні
зрозуміти, що Україна розвивалася разом з іншими
територіями, у ній проходили ті ж, що і в інших краї=
нах, процеси соціально=економічного розвитку, які
часто утруднювалися через відсутність власної держа=
ви.

ПЕРЕДУМОВА ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

Визвольна війна була вимушеною відповіддю
українського народу на посилення поляками еконо=
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набіги, то орендар ставав постійним кровопивцею.
Виплативши магнатові необхідну суму податку, він
здирав із селян значно більше.

На сорокові роки ХVІІ століття припало і закін=
чення слобід — 20=40 = річного звільнення селян, які
освоювали нові землі , від повинностей. Нові поко=
ління не знали кріпацтва і тому особливо рішуче ви=
ступали проти нього. До того ж, козацькі господарст=
ва показували приклад господарювання по=новому,
на своїй землі, без пана.

Населення українських міст терпіло від утисків з
боку магнатів, обмежені були його економічні права.
Та на відміну від країн Заходу, в Україні буржуазні
відносини проявилися насамперед не у промисловос=
ті і торгівлі, а у розвитку по суті фермерського коза=
цького господарства. Протиріччя між ним та наступа=
ючим поміщицько=фільварковим господарством стає
однією з головних причин вибуху 1648 року.

У середині ХVІІ століття відбулася денаціоналіза=
ція української еліти, що консолідувалася з польсь=
кою на базі спільних соціально=економічних ін=
тересів. Саме це спричинило зростання ролі козацт=
ва, яке перебрало на себе місію провідника нації та
носія української державності. Дрібна українська
шляхта на першому етапі протистояння, подібно до
нідерландського дворянства, обмежувалася легаль=
ною опозицією, але була втягнена у вир війни, надав=
ши повстанню конструктивно=державницького хара=
ктеру. Українська шляхта поступово злилася з вер=
хівкою козацтва.

Виступаючи новою елітою, козацтво боролося за
права і вільності свого народу й відновило ідею дер=
жавності спочатку у формі особливого статусу Запо=
розьких земель.

Досить виразно окреслилися на середину ХVІІ
століття і національно=релігійні протиріччя. Поляка=
ми послідовно проводився курс на усунення право=
славних українців від участі у державних справах та
міському самоуправлінні, чинилися перешкоди у гос=
подарській діяльності, проводилась політика насиль=
ного запровадження католицизму, який мислився як
об'єднуюче начало Речі Посполитої.

Отже, неминучою стала повна дезінтеграція укра=
їнства у польському суспільстві. Все це дозволяє зро=
бити висновок, що Визвольна війна була необхідною
для самозбереження українців. Починаючи повстан=
ня, Богдан Хмельницький хотів зупинити польський
натиск, захистити права українців, але в ході війни
він був змушений перейти на рішучі позиції, все біль=
ше усвідомлюючи, що досягти вільного життя можна
було лише у своїй державі.

Відзначимо, що саме в той час Європу потрясали
революції. Практично одночасно з Визвольною вій=
ною українського народу почалася революція в Анг=
лії, дещо раніше проти іспанського поневолення ви=
ступило населення Нідерландів. У 1647 році розгор=

нулася антиіспанська боротьба на півдні Італії, а у
наступному році почалася французька Фронда. Всю=
ди, як і в Україні, соціально=економічні питання по=
єднувалися з релігійними, політичними та націо=
нальними проблемами.

ХІД ВІЙНИ

Висвітлюючи хід Визвольної війни, необхідно па=
м'ятати, що вона була складним явищем. Крім поміт=
них битв та мирних угод, ішов процес створення дер=
жавних установ, проводилася адміністративна, судо=
ва та інші реформи. Керівництво держави, формуючи
армію для вирішальних битв, повинно було думати і
про соціально�економічні питання. Часто вибухи на=
родного невдоволення проти поляків приводили до
несподіваних жорстоких виступів, примушуючи
Хмельницького приймати відповідні рішення.

Приводом до початку повстання послужила нару=
га дрібного польського шляхтича, чигиринського під=
старости Чаплинського над сім'єю Б.Хмельницького.
Пошук справедливості у короля не дав результатів.
Рятуючись від панської помсти, Хмельницький утік
на Запорожжя, на чолі групи прибічників розгромив
там у січні 1648 року польський урядовий гарнізон і
почав згуртовувати повстанців. Обраний гетьманом,
Б.Хмельницький розсилає універсали до українсько=
го народу із закликом до боротьби, які знайшли ши=
рокий відгук населення. Повсюди в Україні почали
створюватися загони повстанців, що сковували пан=
ські сили.

У лютому 1648 року Б.Хмельницький заручається
підтримкою кримського хана Іслам=Гірея III. 4=
тисячний татарський загін кінноти був не лише вій=
ськовою, але, насамперед, психологічною зброєю
проти поляків.

Керівники 30=тисячного польського війська — ко=
ронний гетьман М.Потоцький та його помічник по=
льний гетьман М.Калиновський — вирішили загаси=
ти полум'я повстань на Подніпров'ї. Для цього проти
Хмельницького було надіслано авангард шляхетсь=
ких військ і реєстрових козаків, які повинні були з'є=
днатися біля Кодака й розгромити запорожців. Та ге=
тьманові Хмельницькому вдалося залучити на свій
бік реєстровиків і розбити шляхту в бою під Жовти=
ми Водами.

Розвиваючи успіх, Хмельницький повів свою ар=
мію проти головних польських сил, щоб не допусти=
ти їх відступу у центральні райони та об'єднання з 6=
тисячним загоном князя Вишневецького. Хитрістю
він примусив польську армію залишити зручні пози=
ції під Корсунем і повністю розгромив її.

Перемоги під Жовтими Водами і Корсунем розбу=
дили Україну, підняли престиж козацького війська й
авторитет гетьмана. Влітку1648 року Київське, Брац=
лавське, Чернігівське воєводства повністю, а Поділь=
ське та Волинське воєводства частково були звільне=
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Одночасно гетьман провів широку мобілізацію та
розпочав активну дипломатичну діяльність, готую=
чись до продовження війни.

1648 рік завершився урочистим в'їздом гетьмана
Богдана Хмельницького у духовну столицю Украї=
ни — Київ.

На початку літа 1649 року війна спалахнула з но=
вою силою. Найбільша польська армія під команду=
ванням Вишневецького стала на кордоні Галичини та
Волині. На допомогу їй ішло військо на чолі з коро=
лем Яном Казимиром, а з півночі готувалася до на=
ступу литовська армія Януша Радзивіла.

Хмельницький діяв рішуче. Литовська армія була
затримана у Білорусії військами повсталих. Армію
Вишневецького вдалося оточити під Збаражем. Умі=

ло маневруючи, Хмельниць=
кий рушив назустріч королів=
ській армії, яку розбив під
Зборовом. Але під тиском та=
тар гетьман був змушений роз=
почати переговори й укласти з
королем Зборівську угоду 18
серпня 1649 року. Землі Київ=
ського, Чернігівського і Брац=
лавського воєводств переходи=
ли під управління гетьмана,
сюди не мали права заходити
королівські війська, єзуїти, єв=
реї. Київський митрополит
отримував постійне місце у се=
наті. Реєстр зростав до 40 ти=
сяч чоловік, проголошувалася
амністія всім учасникам повс=
тання. Водночас на козацькій
території зберігалися маєтки
польської шляхти. Ця компро=
місна угода зберігала єдність

Речі Посполитої. Проте вона не була схвалена сей=
мом.

Очевидно, Хмельницький розумів тимчасовість
перемир'я, оскільки він самовільно істотно збільшив
реєстр. Активно готувалися до війни і поляки, серед
яких перемогла рішуче настроєна партія магнатів. Як
підготовку до війни з Польщею необхідно розглядати
і похід козацького війська у 1650 році до Молдови,
господар якої В.Лупул мав тісні зв'язки з польськими
магнатами.

Навесні 1651 року польський гетьман Калиновсь=
кий несподівано напав на містечко Красне на Поділ=
лі, де перебувала козацька залога на чолі з відомим
полковником Данилом Нечаєм, який загинув у цьо=
му бою. Але під Вінницею наступ поляків зупинив
Іван Богун.

Саме в цей час посилюється ідеологічне обгрунту=
вання війни. До Хмельницького прибув митрополит
коринфський Йоасаф, який привіз освячений у Єру=

ні від шляхти. Почалася панічна втеча шляхтичів до
Польщі. Тяжке для Речі Посполитої становище поси=
лювалося безкоролів'ям, оскільки ліберальний ко=
роль Владислав ІІІ помер у травні 1648 року. Поча=
лися чвари та боротьба за владу.

Здавалося, настав зручний момент, коли повстан=
ці могли б оголосити повну незалежність України.
Але Хмельницький у той час ще не був готовий до рі=
шучих дій. Він хотів відновити козацькі привілеї,
зменшити польський тиск на українців. Отож, геть=
ман несподівано припинив військові дії та пішов на
переговори. Проте непоступливість поляків приму=
сила Хмельницького діяти рішуче. Він починає рух
на захід, де під містечком Пилявці його вже чекала
велика польська армія. Крім 32 тисяч шляхтичів, у
ній було 8 тисяч німецьких на=
йманців і кілька тисяч озброє=
них слуг — усього до 100 тисяч
чоловік. Головнокомандуючи=
ми цієї армії були три відомих у
Польщі магнати: схильний до
надмірних розкошів Домінік
Заславський, учений=латиніст
Микола Остророг, 19=річний
Александр Конецпольський,
яких Хмельницький влучно на=
звав — "Перина", "Латина",
"Дитина".

Армія Хмельницького нара=
ховувала близько 118 тисяч чо=
ловік, але серед них було близь=
ко 40 тисяч слабоозброєних се=
лян.

Вирішальна битва тривала
два дні, завершившись повною
перемогою повстанців, які зни=
щили ворога та захопили весь
гігантський обоз із артилерією. Перемога сприяла по=
ширенню повстання у Східній Галичині і Білорусії.
Відкрилася перспектива визволення західноукраїн=
ських земель. Почалося масове покозачення україн=
ського населення, знищення шляхти, створення но=
вих суспільно=політичних відносин.

Уже в ході перших битв визначилося коло най=
ближчих соратників Богдана Хмельницького, які ко=
мандували частинами козацько=селянської армії: Ма=
ксим Кривоніс, Іван Богун, Іван Виговський, Станіслав
Морозовицький (Морозенко), брати Іван та Данило
Нечаї, Павло Тетеря й інші.

Після пилявської перемоги у козацькому таборі
виникло дві концепції подальших дій. Хмельницький
змушений був погодитися з більш радикальною точ=
кою зору й іти на Львів, куди втекли залишки поль=
ського війська. Перебуваючи у Галичині, він активно
впливав на передвиборну боротьбу в Польщі, вважа=
ючи в той час, що сильна поміркована королівська
влада буде у змозі розв'язати українські проблеми.
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салимі меч. До польського короля тоді ж прибув ле=
гат римського папи. Війна за національне та соціаль=
не визволення все яскравіше набувала характеру бо=
ротьби за віру.

Вирішальна битва відбулася на межі Волині і По=
ділля, під Берестечком. Польська армія налічувала
150 тисяч німецьких найманців. Поляки мали пре=
красну кавалерію й сильну артилерію. Військо Хме=
льницького налічувало 120=140 тисяч чоловік, серед
яких було багато погано озброєних селян, до них
приєдналася і 28=тисячна орда татар.

28 червня 1651 року козаки досягли певного успі=
ху, розбивши частину польської армії. Проте у вирі=
шальний момент битви татари кинулися тікати, захо=
пивши і Богдана Хмельницького.

Українська армія
була оточена. Протя=
гом 10 днів нею керу=
вав наказний гетьман
Іван Богун, якому
вдалося, зрештою,
налагодити перепра=
ву через непрохідні
болота і врятувати
значну частину по=
всталих. Поразка не=
гативно вплинула на
бойовий дух армії.
Поляки окупували
північні, центральні
й західні райони ко=
зацької України, за=
хопивши і Київ. Ли=
ше завдяки зусиллям Хмельницького вдалося зібра=
ти сили й зупинити поляків під Білою Церквою.
Укладений 28 вересня Білоцерківський договір зво=
див нанівець автономію держави, підпорядковуючи
українського гетьмана коронному. Територія геть=
манського правління обмежувалася лише Київським
воєводством, реєстр скорочувався до 20 тисяч, шлях=
та одержала право повернутися до своїх маєтків.

Поява на Лівобережжі польської армії викликала
новий спалах боротьби. Розпочалося масове пересе=
лення мешканців Чернігівського воєводства на Пол=
тавщину, Гадяччину. Виникла загроза громадянської
війни, яка примусила Хмельницького навіть страти=
ти групу старшин. У квітні 1652 року він починає мо=
білізацію. На початку червня йому вдалося розгро=
мити поляків під Батогом. Похід у Молдавію завер=
шився перемогою й одруженням сина Хмельницько=
го Тимоша з дочкою молдавського господаря Лупула
Розандою. Але Тиміш загинув, що було значною
втратою для України як у дипломатичному, так і в
стратегічному відношеннях.

У 1654 році Хмельницький остаточно відійшов
від політики автономізму. Стався остаточний розрив

з Польщею. На думку багатьох істориків, орієнтація
Хмельницького у 1648=1653 роках на захист прав
українців у складі Польщі була обгрунтованою. За
цей час удалося не лише сформувати державницьку
ідеологію населення, а й добитися ототожнення осо=
би Хмельницького з ідеєю монархічного управління
Україною. Проте існують і точки зору про необхід=
ність більш радикальних дій.

Оскільки орієнтація на татар і Туреччину не ви=
правдала себе через постійні зради татар, то відбула=
ся переорієнтація на Москву.У січні 1654 року в Пе=
реяславі відбулася рада, яка вирішила передати
Україну під царську протекцію. Частина українсько=
го населення на чолі з Іваном Богуном та Іваном Сір=
ком відмовилася присягати на вірність цареві.

Сам договір було
укладено в Москві у
березні 1654 року
(Березневі статті).
Він мав характер
міждержавної угоди,
за якою Україна збе=
рігала широку авто=
номію в галузі адміні=
страції, судочинства,
податків, мала свою
армію у 60 тисяч чо=
ловік. Затверджува=
лися також і права
станів. Потрібно під=
креслити, що Берез=
неві статті містили
низку недомовок, які

пізніше породили їх різне трактування. Переяславсь=
ка рада по=різному оцінюється і сьогодні. Так,
О.Апанович вважає її насамперед підкресленням дер=
жавності України, визнанням її відокремлення від Ре=
чі Посполитої, водночас називаючи її "фатальною по=
милкою" Б.Хмельницького. Їй заперечують В.Смолій
та В.Степанков, які розглядають рішення Хмельниць=
кого як виправдане політичними обставинами того
часу.

Сьогодні українськими вченими уважно вивчаю=
ться документи Хмельницького. Події у Переяславі
трактуються як присяга цареві, котру односторонньо
зробили українці, злегковаживши формальностями
міждержавної угоди і не заручившись чітким визна=
ченням умов виконання угоди царською стороною.
Заслуговує на увагу твердження, що Б.Хмель=
ницький вважав зв'язаним угодою себе, а не україн=
ську державу. В останні роки життя він сподівався,
що його наступник Юрій Хмельницький матиме пра=
во вибору союзників.

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Державницька діяльність Богдана Хмельницького
розгорталася на підгрунті політичної спадщини Київ=
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посідає старшинська рада, яка мала вужчі функції та
можливості, виступаючи, по суті, дорадчим органом.

Генеральна старшина, яка спочатку була лише
військовим штабом гетьмана, в нових обставинах пе=
ретворюється на урядовців. Генеральний писар очо=
лював канцелярію, займався питанням зовнішніх від=
носин. Помічником гетьмана у військових справах
були два осавули, а обозний очолював артилерію та
займався постачанням армії. Згодом до складу гене=
ральної старшини ввійшли підскарбій, хорунжий і
бунчужний.

Гетьману Богданові Хмельницькому належала ви=
ща військова, адміністративна та судова влада. Зако=
нодавчу владу він реалізував шляхом видання уні=
версалів, наказів тощо.

Можна твердити про складання в Україні своєрід=
ної правової системи, яка опиралася на народні тра=
диції. Зберігалися Литовський статут та Магдебурзь=
ке право. Діяло козацьке "звичаєве право". Вони до=
повнювалися гетьманськими універсалами.

Судова влада концентрувалася в руках Генераль=
ного суду, функції якого поширювалися на населення.

Адміністративна реформа Богдана Хмельницько=
го вводила, замість воєводств, староств і повітів, пол=
ково=сотенний устрій. Кількість полків була неста=
лою: у 1648 році їх було близько 40, у 1649 р. — 16, у
1650 р. — 20. На чолі полку стояв обраний полковою
радою чи призначений гетьманом полковник, який
зосереджував у своїх руках велику владу. Він спирав=
ся на полкову старшину. Полки поділялися на сотні,
до яких входили козаки кількох сіл або містечка. Со=
тник обирався козаками сотні або призначався геть=
маном чи полковником. У містах і селах адміністра=
тивні функції виконували отамани, а в деяких містах,
де діяло Магдебурзьке право, вибиралися магістрати
на чолі з війтами чи ратуші.

Головним джерелом державних прибутків були
податки з населення. Побір та подимне стягалися з
власників хат і землі. На млини, гуральні, шинки на=
кладалась оренда. Надзвичайним податком на утри=
мання війська була стація. Частину коштів скарбни=
ця отримувала від земельних володінь, куди входили
колишні королівські та магнатські маєтки. Надходи=
ли податки від внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

Заслугою Б.Хмельницького було створення війсь=
ка. При цьому він спирався на запорозьке козацтво,
яке було в армії повстанців навченим ядром. Не лише
захист свободи, життя, віри, але і бажання стати коза=
ками приводили селян у армію Хмельницького, яка
досягала інколи 350 тисяч чоловік. Повстанські заго=
ни були перетворені на дисципліновані полки. Було
створено артилерію, кінноту й організовано необхідні
військові служби.

Аналізуючи особливості держави Хмельницького
та наголошуючи на значній ролі Запорозької Січі у її

ської Русі, досвіду самоуправління, яке склалося на
Запорожжі, та врахування світового досвіду. Серед
істориків не існує одностайності щодо часу виник=
нення у Б.Хмельницького ідеї створення власної дер=
жави. Відомо, що спочатку ставилося завдання захис=
ту прав українського населення у складі Речі Поспо=
литої. Але вже у грудні 1649 року гетьман почав об=
грунтовувати право українського народу на створен=
ня держави в етнічних межах проживання українців.
Варто врахувати і державотворчу роль православної
церкви , яка закликала захистити віру від католиків,
невірних, переслідувань польської держави.

Територія держави Хмельницького вперше визна=
чилася після Зборівського договору 1648 року. Тоді
вона була визначена в межах Київського, Брацлавсь=
кого та Чернігівського воєводств і становила        200
тис.кв.км із населенням у 1,5 млн. чоловік. Територія
держави змінювалася  залежно від ходу війни.

Так, за Білоцерківським договором вона зменши=
лася лише до Київського воєводства, а у 1653 році
була відновлена у попередніх межах. Кордони з Реч=
чю Посполитою та Росією були визначені, а південні
кордони з Кримським ханством і Туреччиною прохо=
дили безлюдними степами й не були чітко зафіксова=
ними. У той час межа заселеної українцями степової
території проходила по лінії Ямпіль — Умань — Чи=
гирин — Кременчук — Кобеляки — р.Оріль. Лише
фортеця Кодак та Запорозька Січ продовжували
український державний вплив далеко на південь.

Центром держави став Чигирин, який мав вигідне
геополітичне становище. У ньому перебували Геть=
манська канцелярія і Генеральний військовий суд.
Культурно=релігійні функції столиці виконував Київ.
Під час війни його не можна було зробити столицею,
але, за твердженням деяких істориків, Хмельницький
хотів бачити саме Київ центром своєї держави.

Офіційно держава називалася "Військо Запорозь=
ке", що підкреслює значну роль козацтва та його тра=
дицій у її створенні. Пізніше вживається і назва "Ге=
тьманщина". На державному гербі було зображення
козака з рушницею і шаблею при боці.

Політичний лад нової держави не був юридично
оформлений. Можна говорити про становлення дер=
жави, боротьбу республіканських і монархічних тен=
денцій. Вплив Запорозької Січі на нову державу про=
являвся насамперед у виборності гетьмана та інших
посадових осіб. Як і в Січі, найвищим законодавчим
органом вважалася Генеральна Військова Рада. Її на=
зивали "Чорною", тому що у ній мали право брати
участь усі козаки, в тому числі "чернь". Однак посту=
пово посилюється влада гетьмана. Разом з утвер=
дженням національної ідеї Б.Хмельницький утвер=
джує й ідею монархізму. Спадкова влада популярно=
го гетьмана мала підтримку в масах, які прагнули
зміцнення держави. Поступово місце "Чорної ради"
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формуванні, потрібно зауважити, що на форму дер=
жави вплинули воєнні умови, в яких вона створюва=
лася. Військовий полковий устрій було пристосовано
до умов нової держави шляхом розширення повнова=
жень військових керівників і на цивільне населення.
Водночас варто зауважити, що Запорожжя відіграва=
ло двояку роль в українській історії. Будучи оплотом
вільнолюбства та демократії, воно боролося проти
посилення центральної влади і втрати своїх тради=
ційних свобод. Об'єктивно це
підривало плани розбудови
держави за європейським зраз=
ком, у якій би влада була спад=
ковою й опиралася на порівня=
но вузьке коло національної
еліти.

Українська козацька держа=
ва була республікою з сильни=
ми демократичними традиція=
ми. Хоча вона носила воєнізо=
ваний характер, зумовлений
військовою необхідністю, проте
в державному устрої поєднува=
лися демократичні, монархічні
та олігархічні елементи.

Одним із важливих знарядь
створення самостійної держави
була дипломатія. Добре орієн=
туючись у складній міжнарод=
ній обстановці того часу, вра=
ховуючи релігійні, економічні
й політичні протиріччя між
державами, Б.Хмельницький
знаходив правильні шляхи роз=
в'язання багатьох важливих питань. Уже в 1648 році
велися переговори з іноземними державами та було
укладено проти Речі Посполитої союз із татарами.
Завдання дипломатії Хмельницького змінювалося у
ході війни, але основним залишалося: з одного боку,
зруйнувати плани Польщі, з іншого — знайти союз=
ників проти неї, використати їхню військову, еконо=
мічну та політичну допомогу.

Сміливість і неординарність Хмельницького=дип=
ломата підтверджує його воєнний союз із Кримом,
жваві переговори з Туреччиною, пошук контактів з
європейськими державами. Складовою частиною ди=
пломатії було одруження сина Хмельницького Тимо=
ша з дочкою молдовського господаря Лупула. Обши=
рним було і зовнішнє листування гетьмана.

В останні роки життя Хмельницький прагнув
створити федерацію придніпровсько=дунайських
держав (Україна, Молдова, Семиграддя) та залучити
до підтримки Української держави Швецію і німець=
кі князівства.

Особливе місце у дипломатії Хмельницького за=
ймало налагодження відносин з Росією, які він роз=

глядав як найбільш надійну противагу Польщі. Вра=
ховуючи наявність різних підходів до визначення ха=
рактеру україно=московських відносин того часу,
варто підкреслити, що головний зміст Переяславсь=
кої угоди 1654 року полягав у взаємній військовій
підтримці. У наступні два роки Україна перебувала
під протекторатом російського царя, повністю збері=
гаючи ознаки державності, втрачені згодом.

Закінчення Визвольної війни навряд чи доцільно
пов'язувати з Переяславською
радою 1654 року або смертю Бо=
гдана Хмельницького у 1657 ро=
ці. Можна говорити про посту=
пове затихання війни після
смерті її керівника. Серед насту=
пників Богдана відбувся розкол.
Україна була поділена на части=
ни. Правобережна Україна за=
лишилася у складі Речі Поспо=
литої, а Лівобережжя поступово
стало складовою частиною Ро=
сійської імперії, перетворив=
шись у Малоросію.

ПОЛТАВЩИНА У РОКИ ВИЗ.
ВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

Немале значення мала Ви==
вольна війна і для Полтавщини.
Її територія у той час лише засе=
лялася. Саме місцеве населення
належало до  тих людей, які
найактивніше захищали свою
долю. Ще на початку століття

тут розгорнулася антипольська боротьба. Підтрима=
ли жителі краю і Хмельницького. Внаслідок стихій=
них виступів селян були зруйновані замки місцевих
магнатів, край став активним тилом армії Хмельни=
цького. На території Полтавщини Хмельницьким бу=
ло засновано 7 з 16 українських полків — Переяслав=
ський, Кропивенський, Прилуцький, Лубенський,
Миргородський, Гадяцький, Полтавський. У 1649 ро=
ці гетьман проводив у Полтаві нараду старшин щодо
подальшого ведення військових дій. Козацька стар=
шина одержала на Полтавщині великі земельні воло=
діння, а Гадяч став гетьманським містом. Швидко
зростали поселення краю, велося інтенсивне церков=
не будівництво. Варто нагадати, що в 1650 році поча=
лося будівництво Хрестовоздвиженського монастиря
та першого мосту через Ворсклу, а у 1654 році Полта=
ва отримала від гетьмана свій перший герб. На Пол=
тавщині була проведена відома Переяславська рада,
але тут же, в Гадячі, було підписано у 1658 році дого=
вір І.Виговського з поляками, який передбачав вхо=
дження Руського князівства до складу Польщі.

Промосковська політика полтавського полковни=
ка М.Пушкаря призвела до походу Виговського на
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створення своєї держави, але вже незабаром незалеж=
ність було надовго втрачено.

Події далекого минулого свідчать, що українці
здатні вчитися, пристосуватися до нових умов. У на=
шого народу є як здоровий демократизм, розумне по=
важання влади, так і нормальний критицизм. Тради=
ційною можна назвати і схильність до наявності
твердої виконавчої влади, яка повинна мати широкі
повноваження, але бути контрольованою народом.

Сьогодні обстановка для розвитку незалежної
України більш сприятлива, ніж у минулому. Біль=
шість країн світу визнали Українську державу. Про=
те, переживши ейфорію перших років незалежності,
українське суспільство зіткнулося з важкими еконо=
мічними явищами, пов'язаними з необхідністю мак=
роекономічних змін.

Суспільство все більше схиляється до думки, що
успішне здійснення стратегії становлення міцної
Української держави неможливе, якщо національне
питання розглядається відірвано від соціального. Ли=
ше враховуючи соціальні, політичні, економічні та
культурні інтереси громадян України з усіх її регіо=
нів можна добитися єдності дій усіх зацікавлених у
процвітанні України сил.

Відзначаючи річницю Визвольної війни, українці
мають ще одну нагоду  згадати з вдячністю її учасни=
ків, віддати шану загиблим козакам і селянам. Ця ве=
лика історична дата повинна послужити об'єднанню
суспільства навколо ідеї державності України.
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Полтавщину. Гетьманське військо безжально спусто=
шило околиці Полтави, розбило армію Пушкаря, а
його самого було захоплено і страчено. Виговський
дозволив своїм союзникам, татарам, пограбувати По=
лтаву, Лубни та навколишні села. Саме такі дії вели
до опору населення Лівобережжя політиці Виговсь=
кого.

Якщо в державі Богдана Хмельницького терито=
рія Полтавщини була скоріше тилом і основні події
Ви=звольної війни проходили на Правобережжі, то
згодом вона стає ядром Гетьманщини.

ВИСНОВКИ

Уважний погляд на минулі часи, аналіз історич=
них подій і сьогодення свідчать, що Визвольна війна
українського народу була яскравим проявом його мо=
гутньої енергії, свободолюбства та демократизму. Во=
дночас бачимо, що знову і знову українське суспільс=
тво ставало перед тими ж проблемами, відповідаючи
(часто помилково)  на ті ж питання.

Історія показує, що, крім негативного геополітич=
ного фактора (небажання сусідніх держав бачити по=
ряд сильну, незалежну Українську державу), існува=
ла й низка внутрішніх причин, що вели до втрати не=
залежності та розпаду держави. Головна з них — від=
сутність єдності. У революційних подіях практично
не брали участі міський патриціат, вище духовенство,
а залишки панівного прошарку українців — князі та
шляхта — виступали разом з польськими магнатами.
Не сприяло досягненню успіхів і домінування зброй=
них форм боротьби, які часто ставали надміру жорс=
токими. Як і сьогодні, у суспільстві досить сильними
були орієнтації на сусідні країни, а політичний про=
державницьки настроєний центр був слабким. Після
Хмельницького не знайшлося загальнонаціонального
лідера, який би об'єднав виснажену лихоліттями вій=
ськового часу націю.

Особливістю України того часу була відсутність
національної ідеології, що можна пояснити мало=
чисельністю та аморфністю еліти нації. Слабкість ет=
нічної самосвідомості особливо проявилася у повоєн=
ні часи. На Українські землі у складі Російської дер=
жави все повніше поширювалися дії бюрократичного
управління з центру. І все=таки вже на початку XVIII
століття гетьманом Іваном Мазепою була зроблена
спроба повернення втрачених українцями прав. Його
наступник, Пилип Орлик, дав світові шедевр демок=
ратичної конституції, в основу якої покладено звичаї
українського козацтва. В кінці XVIII століття поси=
люється прагнення української старшини до вивчен=
ня історії свого народу, а у XIX столітті з'являється
складний політичний рух, початок якому поклали
кирило=мефодіївці. Пожвавлення українського полі=
тичного руху на початку XX століття привело до
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УРОК I

ТТееммаа.. Життєвий і творчий шлях Михайла Ко�

цюбинського 

Творчість письменника — вершина української

прози нової української літератури, один із нарі�

жних каменів її розвитку.

ММееттаа.. Ознайомити учнів із життєвим і твор�

чим шляхом М.Коцюбинського, який стояв на ме�

жі прози нової та новітньої. Розкрити еволюцію

світогляду письменника і вплив народницьких ідей

на ранні його твори.

ООббллааддннаанннняя.. Портрет письменника, ілюстрації до

ранніх творів. Виставка творів письменника.

ПЛАН УРОКУ

«Він, син дрібного урядовця з Поділля, став сином великого, мученого�перемученого

українського народу. З плином часу розпадаються родинні стосунки, стає прахом окре�

ма сім’я, на могильний тлін обертаються мати й син. Але зовсім інша доля у того, хто

став сином чи дочкою свого народу. Він, ставши сином українського народу, у безсмерті

його здобув своє безсмертя, а народ саме силою і талантом таких, як М.Коцюбинський,

совісливих своїх синів та дочок, здобувався на свою самосвідомість учора, здобувається

і на свою національну гордість сьогодні, здобуватиметься на певність своєї історичної

ролі поміж інших народів завтра», — писав про майстра Євген Гуцало. Так, бо саме

про таких людей писав Гуцало, чий розум і серце належали народові своєму...

Він дуже любив квіти...А за рік до своєї смерті писав: «Завжди хвилююсь, коли бачу

УРОКИ СОНЦЕПОКЛОННИКА  МИХАЙЛА
КОЦЮБИНСЬКОГО

Т.І. Балагура

Тетяна Іванівна
Балагура— учитель�
методист української
мови та літератури
навчально�виховного
комплексу української
національної гімназії
№ 32 м. Полтави,
переможець обласного
конкурсу «Вчитель року�
97».

Для її роботи
характерне
застосування новітніх
методик, упровадження
елементів передового
досвіду. Вміло й
ефективно Т.І. Балагура
залучає дітей у творчий
процес на різних етапах
уроку, насичує навчання
знахідками, а отже,
новизною, розвиває
допитливість, здібності
учнів. Її уроки
відзначаються
емоційністю, бо на них
створюються проблемні
ситуації, ставляться
пізнавальні завдання,
учні  стають активними
учасниками пошуку і
дослідження.

Кожен її урок став
своєрідною
лабораторією, в якій
Тетяна Іванівна не
тільки дає необхідні
знання учням, а й формує
особистість дитини,
розвиває творчу думку,
закладає в дитячі душі
зерна добра та
справедливості.

М.Коцюбинський

Фото 1910

1. Творчість М.Коцюбинського — вершина нової української  прози.

2. Еволюція світогляду письменника.

3. Вияв впливу народницьких ідей у ранніх творах.

4. Показ бурхливої доби революційного оновлення в перші десятиріччя

ХХ ст., її героїв і страдників.

5. Настрої села, пробудження свідомості людини�трудівника.

«Хочеться взяти перо, обмокнути його у блакить неба, в шумливі во�

ди, в кров свого серця і все списати, що бачив, що почував...Бо в серці ски�

пілась кров..., зіллялися всі людські сльози і полум’ям знявся народний

гнів...»

ММ..ККооццююббииннссььккиийй

«Він був народжений для краси, для доброго, золотого посіву на все�

людському полі».

ММ..ССттееллььммаахх



констатував: «Будемо мати свого літератора!» Ці слова стали

пророчими, хоч не всі у них повірили.

Пристрасть до читання з’явилася в 11 років, коли Михайлик

захопився дівчинкою і вирішив стати великою людиною. Тво�

ри класиків (Шевченка, Вовчка) спрямували його на шлях

слова українського. А доля шле нові випробування: сліпне ма�

ти, батька звільнено з роботи. Сім’я повертається до Вінниці.

Михайло йде у Кам’я�нець�Подільський університет (1881 р.),

але повертається, щоб допомогти родині хоч чим�небудь. У Ка�

м’янці поринає у вир юнацьких захоплень соціалізмом:

«Ніякий університет, ніякі книги не могли б дати того, що

дали ці нечисленні дні щирого захоплення думки, справжнього

шукання правди і підва�

лин у житті». Знайомст�

во з народниками.

— Давайте пригадає�

мо ідеї народників і на�

родництва. Що вони

пропагували?

Перший арешт на три

дні, але він залишиться в

пам’яті надовго...

— А чи знаєте ви, що

літературна кар’єра Ко�

цюбинського почалась із

повного провалу? Так!

П’ятеро дітей треба було

чимось годувати, і Ми�

хайло пише перший свій

твір (1884 р.) — «Анд�

рій Соловейко...». Але

вирок був суворим: кинути цю справу, аби не калічити нашу

мову (Нейман).

— Чи кинув М.Коцюбинський цю справу?

— Чому такий вирок не зламав волі молодого письменни�

ка?

У 1890 р. М. Коцюбинський їде в Галичину, де вперше пуб�

лікуються його твори, і знайомиться з І. Франком, який стане

його щирим другом. З’являються друком перші дитячі опові�

дання.

— Давайте пригадаємо, які з них ви вивчали раніше?

— У чому їх привабливість, оригінальність?

— Хто головні герої творів  «Харитя», «Ялинка», «Ма�

ленький грішник»?

«Прочитав я її («Харитю»), та й нестямився!.. У такій неве�

личкій приповісті та так багато сказано! Та як сказано! Чис�

тою, як кринична вода, народною мовою; яскравим, як соняч�

ний промінь, малюнком...» — захоплено сказав Панас Мир�

ний.

— Чи можна порівняти оцінку Неймана та Панаса Мирно�

го? Чому така різниця? Прослухаймо уривок твору й оцінимо,

агаву: сіру крону твердого листу, зубатого по краях і гострого

на вершечку, як затесаний кіл... Або її цвіт високий, до щогли

подібний зелений стовбур із вінцем смерті на чолі. Бо така та�

ємниця агави: вона цвіте, щоб умерти, й умирає, щоб цвіс�

ти...»

Чому ж митець так поетизує квітку? Чи, можливо, вона

щось символізує? У його спогадах ми стрінемо: «...я не

агаву змалював, а своє життя...» А воно було таким скла�

дним і жорстоким...

Силу серця він усмоктував із рідної землі, культури, проби�

вався крізь матеріальні нестатки, нудну канцелярську роботу,

хвороби і переслідування. Талант його помітили навіть у Єв�

ропі. Передчасна смерть письменника обернулася безсмертям

його творів, відомих у всьому світі.

Таємниця агави, цвіт яблуні, дитячі очі волошок, жайворон�

кова пісня — все сповнене таїни у його творах, у яких митець

прагнув розкрити книгу природи на найцікавішій сторінці.

Хто не прочитав її, той не зможе сповна розкрити неповтор�

ний зміст його творів.

У чому ж таємниця майстерності видатного прозаїка?

У чому секрет довголіття його творів?

Як сформувався цей талант української літератури?

(Повільна музика оркестру Поля Моріа)

У сім’ї Коцюбинських розмовляли російською. Одного разу

в маренні Михайлик заговорив українською мовою. Це здиву�

вало домашніх, а сам хлопчик загорівся бажанням вивчити мо�

ву України. Початком були написані українською мовою пісні

та вірші.

Із метричної книги Вінницького Преображенського собору:

«1864 р., сентябрь, 5. Родился Михаил. Родители— губернс�

кий секретарь Михаил Матвеев Коцюбинский и его жена

Гликерия Максимовна, оба православного вероисповедания».

Часті переїзди сім’ї,

вплив матері, її розумін�

ня природи, няньчина

українська пісня, казка,

подорожі на ярмарки,

слухання пісень лірників

— усе це формувало сві�

тогляд і уподобання

Майстра.

Але... закінчивши

школу, мусить вступити

в Шаргородську бурсу і

духовну семінарію. Схо�

ластична наука не при�

носить задоволення,

верх бере художня літе�

ратура. Вперше талант

Михайла помітив учи�

тель російської мови і
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М.Коцюбинський у дитячі роки.
Малюнок П.І. Линника за

фотографією 70�х років. 1935

Обкладинка збірки творів
М.Коцюбинського "Ялинка"

(К., 1909)



«Природа — це чаша, з якої мільйони людей пили і п’ють

красу, і випити не можуть...»

Так через образ квітки, рослини, комахи навчився передава�

ти людські почуття, вир пристрастей, надій, потяг до ідеалу.

Але письменник постійно невдоволений собою, шукає слово,

довгими ночами видобуває його з потаємних щілин серця:

«Пишу я дуже мало і ніколи не вдовільняюсь своєю працею.

Ще поки обдумую сюжет, поки в моїй уяві малюються люди,

події і природа, я почуваю себе щасливим: таке все яскраве,

свіже, повне, сильне, що я тремчу од зворушення. Але доволі

мені сісти за стіл і взяти перо до рук, як із�під пера виходить

усе те блідим, анемічним, безбарвним, мені не стає слів, аби

віддати те, що я зараз так сильно пережив... Проте щось си�

льне тягне мене до літературної праці — і літературі я відда�

ний цілою душею».

Саме такий Митець повинен був прийти до психологічної

новели. Чи це сільська вчителька, яка, нарешті, закохується в

попа («Лялечка»), чи це батько біля ліжка вмираючої донечки

(«Цвіт яблуні»), чи ліричний герой («З глибини») —скрізь

письменник глибоко проникає в переживання героя, його при�

страсті, бажання, які заховані у сприйнятті природи, навколи�

шньої дійсності загалом.

Наближалась революція, посилилися селянські бунти. Коцю�

бинський у земстві спостерігає за цим. Так народжується по�

вість «Fata morgana». Вона відобразила психологію  селянства

— нове у літературі.

Життя... Яким важким воно було для Митця! Сліпа мати на

утриманні. Позику в банку так і не зміг віддати до кінця жит�

тя. А за нове�

л у

«Intermezzo»

з а п л а т и л и

35 крб. Хоча

навіть пере�

кладачам його

творів (росій�

ською мовою)

платили біль�

ше. З листа до

В . Г н а т ю к а :

«Треба ряту�

ватися, спочи�

ти, полежати в

шпиталі або

санаторії, а не�

ма на що. До�

ведеться про�

падати. Служ�
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у чому саме проявився талант майстра:

«В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен,

червоніла квітка червоного маку. Польова повитиця полізла

догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточ�

ки» (опис природи безпосередньо пов’язаний із психологіч�

ним станом героя, почуттям дитини).

Помирає батько, Михайло стає єдиним годувальником сім’ї,

дає приватні лекції, вчителює, хоч знаходиться під наглядом

поліції, але все ж бере участь у громадському житті, екстерном

складає іспити на звання вчителя. Праця в Лопатинцях знайо�

мить його з селянами, він слухає народні пісні, збирає фольк�

лор, який видасть пізніше у Чернігові, що і сприятиме розвит�

кові таланту Майстра.

Але часу на творчість було дуже мало. Скільки ненаписано�

го залишилось у мозку, у мріях...

У 1896 р. М.Коцюбинський одружується з Вірою Дейшею

(музика).

«Сонечко ти моє! Ти мені світиш і грієш! Твої листи для ме�

не — половина життя. От і нині дістав листа од тебе — і так

мені добре, так легко і весело...»

Робота забирає весь час. Повертається до Чернігова, де

знову поринає в культурне та громадське життя, пише, поста�

вивши перед собою завдання: відійти від етнографічного зами�

лування сільським побутом, піднести українську літературу на

європейський рівень.

Та й сам він видавався «елегантним європейцем», «європей�

ським українцем...» (Г.Лазаревський). Він тягся до краси,

вмів проникнути душею у квітку (згадайте агаву), предмет

тощо... Ось послухайте (музика): «Дивилось червоне око за�

ходу...»

«Крізь квітучі галузки дерев дивилось небо такими синіми

молодими очима...»

«Вдень земля од кульбабки — як зоряне небо, уночі небо —

наче цвітуча кульбабою лука...», «Агави — як пащі акул...»
С.Їжакевич. Ілюстрація до повісті

М.Коцюбинського "Fata morgana". Сцена
самосуду. Папір, олія. 1958 р.

М.Коцюбинський з дружиною Вірою Устинівною.
Фото. 1897.
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рих і лихих вчинків!»

Царський уряд забо�

ронив гучні похорони,

промови, але біля моги�

ли зібралося близько 2

тисяч шанувальників

слова Майстра.

Відцвіла одна з найя�

скравіших квіток Укра�

їни. І майже в останній

день прощання її  з

життям виходить збір�

ка його творів.

Це народжувався

новий цвіт агави! Це

був лише початок!

Наступні уроки допоможуть нам наблизитися до творчості

Майстра. Ми ознайомимося з творами «Intermezzo» та «Тіні

забутих предків».

Домашнє завдання. Приготувати розповідь про

М.Коцюбинського, використовуючи листи, спогади, біографі�

чні дані, прочитати новелу «Intermezzo» та повість «Тіні забу�

тих предків», визначити тему й ідейне спрямування творів, ді�

брати приклади, які допоможуть довести високу майстерність

митця у творенні образів і проникненні у світ людини.

(Далі буде)

ба ледве�ледве дає шматок хліба, а література!... Єдиний спосіб

— писати по�російськи, але коли я досі цього не робив, то вже

тепер не зроблю... Доведеться пропасти...»

Здоров’я було підірване. Боліли ноги, серце, були зіпсовані

нерви. Збирає гроші для подорожі за кордон: Німеччина, Іта�

лія, Швейцарія... Повний вражень, переживань, але щоденна

праця знову підточує здоров’я. Громадське життя вливається

у власне, і межі не видно. Відвідує Полтаву в 1903 р. (прига�

дуємо нагоду — відкриття пам’ятника Котляревському).

Виголошує промову, незважаючи на заборону. Виступ почи�

нає російською, а згодом переходить на українську, чим ви�

кликає захоплення публіки.

Коцюбинський був організатором чернігівської «Просвіти»:

відкрили бібліотеку, влаштовували концерти, читали лекції з

українознавства.

У його твори проникає поезія і глибоке пізнання людської

душі, її внутрішнього світу, переживань. Сильні емоції, душе�

вні стреси стануть предметом психологічного аналізу поета.

Це ми спостерігатимемо у новелі «Intermezzo».

Жах і розгубленість у певної частини інтелігенції доповню�

ють картину революції, її відблиски в усіх сферах суспільства,

тому тема інтелігенції та народу дуже цікавить поета у прозі.

Бо ці люди опинились у світі, де починає руйнуватися старе,

взаємозв’язок часів, а що прийде натомість? Ніхто не знає.

Важкий стан здоров’я веде на Капрі (1909 р.). Знайомство

з Горьким, західноєпропейською літературою. Подорож у го�

сті до Франка (в село Криворівню), де народжується його

«роман» з Гуцульщиною, що дав яскраву картину її життя —

«Тіні забутих предків».

За два роки до смерті М.Коцюбинському дають щорічну

пенсію — 2000 крб. Здавалося, тепер можна працювати, але

здоров’я все менше... Грудна жаба, порок серця, сердечна пе�

ревтома... А він знову заглядає в душу людини, змальовує ча�

рівний світ Гуцульщини й острова Капрі. Посилаючи новелу

«На острові» на коректуру, просить повернути її до клініки.

Вмираюча рука до останку прагне не пустити у світ недогля�

нуте дитя, надати діаманту того неповторного блиску, який

спроможний створити лише справжній художник.

Ще стільки задумів, мрій! Але 12 квітня 1913 р. у віці 49 ро�

ків він помирає. Панас Мирний відгукується на смерть Мит�

ця статтею «Над розкритою могилою»: «Ще один посміх долі

лихої! Ще безмірно важка втрата на нашій широкій Україні:

помер Михайло Коцюбинський. Поліг великий майстер рідно�

го слова, що в огненному горні свого творчого духу переливав

його в самоцвітні кришталі і, як великий будівничий, виводив

їх, свої мистецькі твори, повні великого художнього смаку,

глибокої задуми і безмірно широкої любові до людей, їх доб�

М.Коцюбинський на Капрі.
Фото. 1911.
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Святково вбране шкільне подвір'я. Зву=
чить урочиста, весела музика (П. Чай=
ковський "Вальс квітів" із балету "Лус=

кунчик", віденські вальси Й.Штрауса: "На прекра=
сному голубому Дунаї", "Весняні голоси", "Казки
Віденського лісу", мелодії пісень сучасних компо=
зиторів про школу, рідний край). Учні шикуються
покласно. Музика стихає. Після короткої паузи
звучить мелодія пісні про шкільне життя
(І.Дунаєвський "Шкільний вальс",
Д.Кабалевський "Шкільні роки").

Під звуки пісні на шкільний майданчик вихо�
дять директор школи, вчителі, почесні гості, ве�
дучі, учасники привітання.

Ведучий:
Осінь ніжні розпустила
Фарби різних кольорів
І ласкаво запросила
Знов до школи школярів.

Ведуча:
Линуть птичі зграї,
Шелестять гаї.
Школа відчиняє
двері нам свої.

Ведучий:
Жовтіє листя на тополі,
Летять у сині хмарочки,
Відкриті навстіж двері в школі,
Ідуть до школи першачки.

(Під звуки веселої музики або пісні
В.Шаїнського "Чого навчають у школі" та оплески
присутніх батьки виводять своїх дітей�першоклас�
ників на шкільний майданчик і підводять до першої
вчительки. Першокласники шикуються).

Ведучий:
Літо, до побачення! Здрастуй, рідна школо! Настав

довгожданий для дітвори день — 1 вересня, Свято
першого дзвоника, День знань. Стало доброю традиці=
єю зустрічати 1 вересня — початок нового навчально=
го року — як велике і радісне свято.

Слово для привітання та представлення почесних
гостей надається директору школи.

(Виступ директора.)

Директор школи надає право внести Державний
прапор України кращим учням 11 класу.

Під звуки фанфар або барабанний дріб уносять
Державний прапор України.

Директор школи оголошує Свято першого дзвони=
ка відкритим. Звучить Державний гімн України.

Ведуча:
За традицією в урочисті і святкові дні ми несемо

квіти до обеліска героям, які полягли в боях за свобо=
ду і незалежність нашої Батьківщини. Право поклас=
ти квіти надається кращим учням школи (зачитує
імена та прізвища).

Ведучий:
1 вересня — свято радісне і хвилююче. Діти чека=

ють його з нетерпінням. В очах одинадцятикласників
сум, бо для них це останній Перший дзвоник. А в очах
першокласників — радість і хвилювання: для них сьо=
годні відкривається перша сторінка Великої Книги
Знань.

Наказ по школі про зарахування дітей до пер�
шого класу зачитує заступник директора школи з
навчально�виховної роботи.

Виступ учительки першого класу. Привітання
вчительці (П.Майборода "Пісня про вчительку"),
вручення квітів.

Ведуча:
Вересень. Сонця повінь.
Золотиться осінній лист.
Дім наш знову усмішок повен 
Ми його невмирущий зміст.

ССВВЯЯТТОО
ППЕЕРРШШООГГОО
ДДЗЗВВООННИИККАА



Та дві 
книжечки 

веселі
Про птахів і про
звіряток.

Є там ручка,  
рахівниця

Із кружаль=
цями 

легкими,
І щоденник, 

як годи=
ться,
Примостив=
ся 

поряд з ними.
А оцінок 

ще немає,
Бо почав 
я вчитись тільки,
Хоч сестричка         

вже питає,
Чи носитиму

п'ятірки?

Ведучий:
Сьогодні не ме=

нше за малюків
хвилюються їхні
батьки. Адже ж
хто, як не вони
найкраще розу=
міють своїх ді=
тей? І зараз сло=
во батькам першокласників.

Виступ батьків. Привітання батькам від учнів.

Ведуча:
Так невблаганно летить час. Дорослішають діти.

Здається, недавно вони стояли на лінійці ось такими
несміливими першокласниками, а тепер вони вже до=
рослі — одинадцятикласники. Тепер поруч з ними
класний керівник — перший порадник і друг.

Виступ класного керівника 11 класу.

Привітання класному керівникові (Я.Френкель
"Лист учительці"), вручення квітів.

Одинадцятикласники:
Перше вересня — радісне свято!
Про нас розмова і увага нам,
І ми вітаємо вас радо,
І шлем вітання любим вчителям.

Учитель — наш найкращий друг,
Нам відкриває всі дороги,
Які до щастя нас ведуть,
Ведуть до перемоги.
Шануєм вчителя за те,
Що вчить він нас життя любити,

Ведучий:
Вся родина зійшлась до хати:
Старшокласники й "першачки".
Усміхаються мами й тата:
"Стали старшими діточки!"

Ведуча:
Як ми раді у світлу днину
Друзів знову всіх зустріть.

Ведучий:
Рідна школа!

Ведуча:
Шкільна родина!

Разом:
Українського роду віть!

Ведучий:
Наша шкільна сім'я поповнилася на ____ чоловік.

Цікаво, які вони? Чого навчилися в дитячому садоч=
ку? Про що мріють? Візьмемо в них кілька святкових
інтерв'ю, щоб краще з ними познайомитися.

Ведуча підходить до першокласників і задає не�
складні запитання.

Ведучий:
Я знаю, що серед наших першокласників багато

артистів, які вміють співати, танцювати, читати вірші.
Запрошуємо їх продемонструвати свої таланти.

Номери художньої самодіяльності учнів перших
класів. Кожному виступаючому вручається подару�
нок.

Першокласники:
Ой, веселе свято в нас,
Я іду у перший клас !
В мене квіти у руках,
В мене ранець на плечах.
Небо чисте, голубе,
Гарно так навколо.
Осінь, як я ждав тебе,
Щоб іти до школи!

Я сьогодні йшла до школи,
Встала рано, як ніколи.
Швидше,мамо, швидше, тату!
Скільки можна вас чекати?
Я ж іду не в дитсадок,
А на перший свій урок.

Це не вигадка, не казка,
Що віднині я — школярик.
Ось портфелик мій, будь ласка,
А в портфелику букварик,
А в портфелі акварелі,
Та ще й зошитів з десяток,
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Що його слово теп=
ле і просте

Нас кличе з книгою
дружити.

Рідні вчителі, Ви
найдорожчі в світі!
Щиру дяку і низький

уклін від нас прийміть.

Усі учні школи вручають
квіти вчителям.

Звучить пісня "Серце від�
даємо вчителям"
В.Шаповаленка.

Директор школи надає сло�
во почесним гостям свята. Ви�
ступи гостей, вручення їм квітів.

Одинадцятик.
ласники:

Осінній вітер весело поло=
ще

Березові пожовклії листки,
А проти школи, на широкій площі,
Стоять маленькі наші новачки.

Заходьте дружно і сміливо,
Маленькі діти в світлий клас.
Життя цікаве і щасливе
Розпочинається для вас.

Усім, хто з двору в раннюю пору
Поспішає в перший клас.
Усім бажаєм щастя гору,
Ще й здоров'я на запас.

Щоб мерщій всім захотілось
Першу книжку прочитать,
Щоб дружили, не сварились
І навчалися на "п'ять".
Я сьогодні всім малятам
По секрету розкажу:
Що у давнину друкар
Першу з книг назвав "Буквар".
Треба добре букви знати,
Щоб навчитися читати.

Це ключ від знань і від науки.
Старанним він дається в руки.
Ця весела, добра книжка
Хоче з вами в мирі жить,
Хоче з вами подружитись
І читати вас навчить.

Одинадцятикласники вручають першокласни�
кам букварі, подарунки, обмінюються з ними квіта�
ми.

Першокласники:
Треба й нам всіх привітати
З цим щасливим, ясним днем.
Хочем щастя побажати,
Щирих усмішок, пісень.

Обіцяєм вам: у школі
Відзначатися щодня!
М'яч у шибку зафутболить
Може кожне хлопченя.

Ми старанно і сумлінно
Будем вчитись лиш на "п'ять"!
А якщо поставлять "двійку",
Будем класом страйкувать.
Оберемо депутата
І дамо йому наказ:
Щоб перерв було багато,
А урок — на тиждень раз.

Проведемо конкурс в класі "Міс і містер 1=й А".
Як знайдеться спонсор класний,
То поїдемо до США.

Отакі в нас перші плани.
Ви поправте, як не те...
І на нас уважніш гляньте:
Гідна зміна вам росте!

Ведучий:
Здрастуй, школо! Здрастуй, свято!
Чуєш, друже, знов дзвінок
Урочисто і завзято
Кличе всіх нас на урок.

Ведуча:
Мій Перший дзвоник, як душа моя,
Весь світ собі до серця пригортає!
І разом з ним співа уся земля!
І вся земля мене із ним вітає!
Директор школи: Право дати перший дзвоник на=

дається першокласниці __________ та одинадцятик=
ласнику ___________

Лунає дзвінок.
Директор школи оголошує свято закінченим. Ви=

носиться Державний прапор України. Звучить держа=
вний гімн України.

Ведучий:
Першими в Країну Знань ідуть наймолодші й най=

старші учні.
Одинадятикласники підходять до першокласни=

ків, беруть їх за руку і ведуть до школи.
Ведуча: вчителів, учнів, батьків, гостей запрошує=

мо на перший урок.
Під звуки веселої мелодії учасники свята ідуть на

перший урок.

Підготувала методист відділу національного
виховання О.С.Тимчук

СЦЕНАРІЇ

18



19

Ïîñòìåòîäèêà, ¹2(20), 1998

ДОВІДКИ

ППррааццііввннииккаамм  ммееттооддииччннооїї  ссллуужжббии  

Аналіз стану методичної роботи в освітніх закладах

області показав наявність таких проблем: 

— при плануванні не враховується вивчення наслідків

процесів діяльності й особистісних якостей педагогічних

працівників: результати діагностики одні, а проблематика

підвищення кваліфікації «підігнана» до вимог районних

(міських) методичних кабінетів; 

— навчально�виховний процес залишається ще

малоефективним, якість знань низькою, незважаючи на

різнобічний зміст методичної роботи; 

— методична робота оцінюється в багатьох випадках

тільки за показниками процесу: скільки проведено засідань

методичних об’єднань, відкритих уроків, взаємовідвідувань.

Такий підхід орієнтує на виконання суто формальних вимог:

мати весь можливий набір методичних заходів за принципом

«чим більше — тим краще», що стимулює екстенсивний

розвиток підвищення кваліфікації; 

— нерідко роботу з підвищення кваліфікації, розвитку

творчості вчителів проводять тільки через предметні

методичні об’єднання, забуваючи, що це лише одна із

можливих форм. 

РРееккооммееннддууєєммоо::  

1. Планування науково�методичної роботи починати з

аналізу її результатів за минулий  період, з обгрунтування

мети і завдань її розвитку на далеку й близьку перспективи.

Визначені заходи повинні прогнозувати оптимальні кінцеві

результати. 

2. Посиливши діагностичну функцію з метою

індивідуалізації, надавати конкретну допомогу вчителям у

подоланні труднощів, що зустрічаються в їх діяльності. 

3. Проблему підвищення якості знань і рівня вихованості

учнів на базі застосування нових педагогічних технологій

вважати пріоритетною. Слід змінити підхід до оцінювання

результативності роботи вчителя, основою якої повинна стати

ефективність оцінювання ним знань учнів [6]. 

4. Зміцнювати демократичний принцип обгрунтованого

(діагностика слабких і сильних сторін діяльності вчителів)

вибору варіанта системи методичної роботи, оптимального для

конкретної школи. Поряд із методичними об’єднаннями

доцільно створювати творчі мікрогрупи, які формуються на

добровільній основі за принципом психологічної сумісності,

взаємної симпатії або на грунті зацікавлення певною

концепцією, методичною системою. 

5. Вивільнити методику виховання від загальних закликів,

удосконалювати її шляхом чіткої технологізації, що означає

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів,

типових особливостей середовища. Виховні технології — це

не сценарії заходів, не тексти промов і бесід або обов’язкових

дій. Це — вихідні знання, які мають стати базою для

творчості вчителів.

6. Підвищувати рівень загальної культури педагогів, що є

фундаментом, на якому будується будь�яка педагогічна

технологія. 
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Завідуючий відділом педтехнологій Г.О. Сиротенко 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ
ДО НОВОГО, 1998—1999
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Подані методистами ПОІПОПП методичні рекомендації
орієнтують  педагогічних працівників навчально�виховних закладів на
самоаналіз своєї професійної діяльності, творчий підхід до системного
науково�методичного забезпечення навчально�виховного процесу.

Пропонуємо обговорити методичні рекомендації в педагогічних колективах з метою поліпшення якості  викладання і
більш раціонального використання навчального часу в процесі досягнення педагогічної мети.

ВІДДІЛ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІй

З початком
навчального року!
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визначені головні управлінські функції. 

6. Урахувати, що майбутнє в управлінні школою,

принципове його вдосконалення грунтується на використанні

нових інформаційних технологій, які забезпечать

різноманітною інформацією адміністративного та методичного

характеру, нададуть можливість доступу до баз даних

міжнародної освітньої мережі Internet. 

Література 

11.. Наукові основи управління школою. (Навчальний посібник для

директорів шкіл та факультетів підготовки і підвищення

кваліфікації організаторів шкіл та факультетів підготовки і

підвищення кваліфікації організаторів народної освіти)/За

редакцією Г.В.Ельнікової — Харків: ХДПІ, 1991. — 170 с. 
22.. Внутришкольное управление: Вопросы теории и практики.

/Под ред. Т.И. Шамовой — М.: Педагогика, 1991. — 191 с. 
33.. Повышение квалификации педагогических кадров. /Под ред.

І.Ф. Жерносека, М.Ю. Красовицкого, С.В. Крысюка, — К.:

Освіта, 1992. — 190 с. 
44.. Імідж сучасної школи: Практико�зорієнтований

посібник./Ред.кол.: Антоненко (голова), І.Г. Єрмаков

(науковий редактор) та ін. — К., 1997. — 539 с. 
55.. Реформи проти реальності / Упорядник В. Громовий. —

Випуск 2. — Кіровоград: Укр. гімназія, 1997. — 124 с. 
66.. Справочник менеджера образования / Сост. В.С. Гиршович.

М.: Новая школа, 1995. 
77.. Управление развитием школы / Под ред. М.М. Поташника,

В.С. Лазарева.— М.: Новая школа, 1995. 

Завідуючий відділом педтехнологій Г.О. Сиротенко.

ЗЗаассттууппннииккаамм  ддииррееккттоорріівв  шшккіілл  іізз  ннааввччааллььнноо��

ввииххооввннооїї  ррооббооттии  

Вивчення стану підвищення фахової майстерності

педагогічних працівників у міжкурсовий період у школах

області показує, що керівники ряду навчальних закладів

відмовилися від організації методичної роботи, не

використовують її активні форми на діагностичній основі, не

враховують професійні потреби та запити педагогів. Усе це

істотно впливає на якість фахової майстерності, спричиняє,

зокрема, труднощі у:

— володінні базисними концептуальними принципами

побудови навчальних дисциплін, що значною мірою

перешкоджає формуванню цілісної структури знань учнів; 

— умінні будувати навчально�пізнавальний процес на

проблемно�пошуковому, розвиваючому рівнях; 

— роботі над розвитком мислення школярів; 

— контролі за рівнем знань учнів; 

— умінні самостійно аналізувати результати власної

професійної діяльності. 

РРееккооммееннддууєєммоо::  

1. Планування діяльності педагогічного колективу

здійснювати на основі діагностування, що дає можливість: 

— виявити рівень професійної компетентності та

сформованості практичних умінь і навичок педагога й

колективу в цілому; 

— дійти до кожного вчителя, врахувати сильні і слабкі

сторони його діяльності; 

— виявити кращий педагогічний досвід; більш

ДДииррееккттоорраамм  шшккіілл  

Аналіз роботи навчально�виховних закладів свідчить про

наявність таких проблем: 

— незнання частиною керівників школи науки управління,

небажання використовувати ї ї  передову практику та

враховувати демократичні основи; 

— відсутність грунтовного педагогічного аналізу роботи

вчителів, що унеможливлює аналітичний підхід до визначення

мети, завдань і змісту управління школою; 

— інтенсивний підхід до організації управлінської

діяльності, що призводить до перевантаження як керівника,

так і його підлеглих; 

— неврахування окремими керівниками шкіл

призначення, ролі і місця науково�методичної роботи в системі

управління школою; 

— недостатнє вивчення стану викладання шкільних

дисциплін, рівня знань, умінь і навичок учнів, відсутність

єдиного підходу до оцінювання знань учнів; 

— недооцінка організації підвищення кваліфікації,

самоосвіти вчительських кадрів і управління цим процесом; 

— невикористання належним чином можливостей

загальноосвітньої школи у вихованні, створенні умов

саморозвитку дитини, формуванні її національної свідомості,

громадської зрілості. 

РРееккооммееннддууєєммоо::  

1. Здійснювати планування роботи, враховуючи наслідки

педагогічного аналізу навчально�виховного процесу, з метою

поліпшення існуючого стану та перспектив розвитку школи. 

2. Узяти до уваги, що в плануванні головне не перелік

окремих заходів, а можливості діяльності людей —

конкретних виконавців. Тільки при цьому може бути

врахований людський фактор, можливості колективу в

досягненні кінцевих результатів на основі високої

ефективності праці. 

3. Здійснювати функції управління школою на науковій

основі. Для цього треба знати головні закономірності системи

управління, цілі, завдання школи в сучасних умовах, нове в

педагогіці, психології, фізіології, предметних методиках,

практиці школи. Формами здобуття цих знань можуть бути:

навчання директора в інституті післядипломної освіти, участь

у семінарах, конференціях, педагогічних читаннях різного

рівня, а також самоосвіта. 

4. Організовувати свою роботу на основі вимог

нормативних актів, здобутків науки, передового досвіду

управлінської діяльності, зважаючи на те, що багато

традиційних методів управління вичерпали свої можливості і

не відповідають сучасності. 

5. Правильно вести номенклатуру справ школи.

Розробити систему, форми шкільної інформації, встановити

строки її одержання, аналізу та прийняття управлінського

рішення. У школі більшість дій і службових відносин

піддаються стандартизації і мають бути стандартизовані. А це

дає можливість складати на кожну чверть, місяць

технологічну карту управління школою, в якій будуть
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обгрунтовано планувати питання внутрішкільного керівництва

і контролю; 

— визначити педагогічні проблеми, які необхідно винести

на колективний та самоосвітній рівні методичної роботи; 

— організувати самостійну роботу вчителя над

підвищенням його кваліфікації в міжкурсовий період. 

Для вивчення рівня професійної готовності вчителів можна

використовувати такі діагностичні методи: 

— самооцінювання, тобто визначення самим педагогом

рівня оволодіння певними вміннями і навичками; 

— спостереження за професійною діяльністю педагогів; 

— вивчення результатів педагогічної діяльності; 

— аналіз педагогічної документації; 

— співбесіда з учителем; 

— анкетування. 

2. При організації навчально�виховного процесу

врахувати, що: 

— сучасний навчально�виховний процес будується за

принципом особистісно орієнтованої освіти і навчання, який

має пронизувати всі складові процесу навчання: мету і

завдання, мотиви й стимули, зміст, засоби та методи,

організацію результативної навчальної діяльності учнів; 

— необхідно забезпечити взаємозв’язок таких понять, як

досягнення результатів навчання та їх вплив на розвиток і

самопочуття учнів. Відсутність взаємозв’язку виявляється у

перевантаженні учнів, їх надмірній заорганізованості,

«зверхзацікавленості» школярів, батьків і самого вчителя в

оцінках, а не в якості роботи; невиправдано великій кількості

одноманітних тренувальних вправ, поділі навчальних

предметів на першорядні та другорядні; 

— освоєння на творчому рівні нових методик вимагає,

щоб учитель на окремому уроці та в системі уроків досягав

взаємозв’язку навчального, розвиваючого і мотиваційного

компонентів (цілей) навчальної діяльності, утверджував

гуманні взаємовідносини в класі, активно використовував різні

форми співробітництва з учнями. Для цього вчитель має

орієнтуватися не лише на зміст уроку, але й підбирати

відповідні до змісту методи, прийоми, засоби, які сприяють

розвитку особистості учнів, збереженню їх емоційного

благополуччя, оптимізму, розвитку позитивного ставлення до

навчання, вміння вчитися; 

— винятково важливо, щоб засвоєні знання переходили в

міцні вміння, раціональні способи, щоб навчальний результат

уроку поєднувався з розвитком пізнавальних здібностей учнів,

їх умінням навчатися. Для цього розвивати процеси

сприймання, формувати загальнонавчальні вміння і навички,

досвід творчої діяльності, світоглядні уявлення і поняття; 

— реалізація мотиваційного (або виховного) компонента

уроку виявляється насамперед у гуманізації взаємовідносин у

класному колективі, задоволенні актуальних потреб учня

(особливо в особистому спілкуванні з учителем і учнями),

застосуванні групових форм роботи, ігрових ситуацій,

розвитку інтелектуальних почуттів; стимулюванні самооцінки,

саморозвитку; створенні «ситуацій успіху» для невпевнених у

собі учнів; 

— якість уроку визначається не лише методичною

досконалістю, працездатністю вчителя, добрим обладнанням.

Головним результатом уроку є розвиток творчих, насамперед

інтелектуальних здібностей учня, його участь у роботі,

прагнення стати кращим, тобто позитивні зміни у самій

особистості учня. 

3. Організовуючи навчально�виховну діяльність

педколективу, мати на увазі, що педколективами області

впроваджуються педагогічні технології розвиваючого та

інтегрованого навчання.

4. З метою підвищення кваліфікації педагогічних

працівників звернути особливу увагу на їх самоосвіту як одну

з найбільш ефективних форм роботи. Для цього: 

— створити умови і творчу атмосферу в колективі (НОП,

ліквідація перевантаження, здоровий психологічний

мікроклімат у колективі); 

— формувати професійну потребу в самоосвіті на основі

самоаналізу; 

— надати практичну допомогу у підвищенні педагогічної

майстерності: 

— пропагувати кращий досвід роботи; 

— вивчати результативність самоосвіти. 

5. Для впровадження нових педагогічних ідей у діяльність

учителів необхідно: 

— проводити систематичну цілеспрямовану роботу з цією

метою; 

— управління цим процесом здійснювати поетапно, в

такій послідовності: 

а) глибокий аналіз стану навчально�виховного процесу в

школі, його результатів, виявлення типових недоліків,

з’ясування їх причин; 

б) виявлення, вивчення й оцінка кращого досвіду вчителів

школи; 

в) вибір об’єкта досвіду для вивчення, систематизації; 
г) узагальнення результатів вивченого досвіду; 

д) організація ознайомлення з досвідом та його

використання; 

е) аналіз та оцінка стану творчого використання ідей

кращого досвіду роботи школи, колег. 

6. Для організації навчально�виховного процесу у школі

керуватися такими документами: 

— Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних

закладів на 1998 — 1999 навч.рік // Освіта України. —

1998 р. —15 квітня.

— Положення про методичний кабінет середнього

закладу освіти // Інформ. збірник МО України. — 1998

—№2. 

Актуальними для організації навчально�виховного процесу

залишаються перелік документів та рекомендації, надруковані в

журналі «Постметодика». —  1996 —3(13).

Методист відділу педтехнологій Н.К. Павлова 
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РРееккооммееннддууєєммоо::  

Опрацювати та дотримуватися нормативних документів

України про освіту, а саме: 

— Конституція України. — К., 1996; 

— Закон України «Про освіту». — К., 1991; 

— Про типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних

закладів на 1998 — 1999 навчальний рік. Наказ МО України від

3.04.98р. №131 //Інформаційний збірник МО України. — 1998.

— №10. 

— Концепції становлення мережі середніх закладів освіти для

розвитку творчої обдарованості //Інформаційний збірник МО. —

1996. — С.17 — 18; 

— Інструкції про організацію та діяльність гімназії (ліцею).

Наказ МО України від 20.07.95р. №217 // Інформаційний збірник

МО. — 1996. — С.1 — 2; 

— Положення про експериментальний майданчик. Наказ МО

України від 16. 12.93р. №451 //Збірник законодавчих та

нормативних актів про освіту. — Вип.2. — К. — 1994; 

— Про затвердження типового Статуту середнього

загальноосвітнього закладу // Інформаційний зб. МО України. —

1993. — №23 ; 

— Положення про середній загальноосвітній навчально�

виховний заклад //Освіта. — 1993. — 3 вересня. 

Використати в роботі рекомендації Всеукраїнських

конференцій «Організація навчально�виховного процесу у

середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення,

проблеми, перспективи» (Полтава, 1996, березень); «Творча

спадщина А.С.Макаренка у контексті сучасної педагогічної

науки і практики» (Полтава, 1998, березень); міжнародної

конференції «Педагогічна практика та філософія освіти»

(Полтава, 1997, березень). 

Створити сприятливі умови для спілкування учнів шкіл

нового типу з викладачами вузів, залучення їх до науково�

дослідницької діяльності. 

Педагогічним колективам закладів нового типу взяти на

озброєння педагогіку життєтворчості, основними напрямами

якої є: 

Виховання раціональної особистості з розвинутим

інтелектом. Учитель допомагає учню навчитися раціонально

мислити. 

Сприяння інтелектуальному зростанню особистості,

розвиток її компетентності. Педагог прагне дати глибокі,

основоположні знання, а з іншого боку — відбувається

диференціація учнів щодо здібностей засвоєння. 

Удосконалення демократичних засад соціального житття.

Освітній ідеал — це особистість, здатна до самореалізації.

Процес навчання йде не лише у класі, але й у житті, особлива

увага приділяється активному й цікавому навчанню. 

Поліпшення і перетворення суспільства, виховання для

змін і соціальних реформ. Учитель виступає як агент

соціальних реформ і змін, як керівник проектів і лідер

досліджень, допомагає учням усвідомити проблеми, які стоять

перед людством. Усі ці напрями мають на меті вдосконалення

освіти, підвищення досягнень, формування свідомих і

ППррааццііввннииккаамм  ннааввччааллььнноо��ввииххооввнниихх  ззааккллааддіівв

ннооввооггоо  ттииппуу  

В області йде процес удосконалення нових навчальних

закладів, нагромадження досвіду роботи, творчого розвитку,

впровадження нових, прогресивних технологій, форм і методів

навчання. 

За роки становлення навчально�виховні заклади нового

типу пройшли школу наукової творчості. Найбільш обдаровані

діти стали переможцями та призерами обласних,

Всеукраїнських олімпіад, науково�практичних конференцій

учнівських робіт, конкурсів, фестивалів, змагань. 

Cеред переможців і призерів обласних олімпіад 59

відсотків учнів шкіл нового типу, 75 відсотків є дипломантами

IV етапу Всеукраїнських олімпіад. 

У 21 районі та 5 містах області на базі шкіл нового типу

функціонують учнівські наукові товариства й філії МАН. На

належному рівні ця робота ведеться у закладах міст Полтави,

Кременчука, Комсомольська, Лубен, Миргорода,

Котелевському, Лохвицькому, Зіньківському районах. 

Працівники закладів нового типу — активні учасники

обласного осередку й асоціації працівників гімназій та ліцеїв

України. Більшість із них ведуть серйозні дослідження,

опробовують підручники, підтримують тісні контакти з вузами

області, України. 

Традиційно на ярмарку педтехнологій учителі шкіл нового

типу діляться своїми новаціями, проблемами, здобутками.

Представлено до нагороди грамотами управління освіти на V

обласному ярмарку, присвяченому 1000�річчю літописання та

книжкової справи в Україні, 25 відсотків учителів із закладів

нового типу: НВК №28; гімназії  №33, авторської

національної школи №37 м.Полтави; гімназії №6, ліцею №4

м.Кременчука; гімназії Комсомольська, Великобудищанської

сільськогосподарської школи Гадяцького району,

Новосанжарського НВК, Пирятинського ліцею,

Семенівської СШ №1, Петракіївського НВК Хорольського

району, Шишацької спецшколи, Диканського НВК,

Зіньківських НВК №№ 1,2; Карлівської гімназії,

Лохвицької СШ №1, Вовчицької школи�ліцею Лубенського

району. 

Викликають інтерес друковані матеріали

Великобудищанської сільськогосподарської школи

Гадяцького району. Високим науково�методичним рівнем

відзначаються: збірники, посібники для роботи з

обдарованими школярами НВК №№9,28,гімназії №33,

школи�ліцею №30, авторської школи №37 м.Полтави.

Серію друкованих навчально�методичних матеріалів

представили школи нового типу м.Кременчука, які

характеризуються глибоким змістом та достатнім науковим

рівнем. Є своя продукція у Пирятинському ліцеї, Карлівській

гімназії. Своїми надбаннями поділилися у педагогічній

майстерні заступники директорів з науково�методичної роботи

ліцею №1 та НВК №31 м.Полтави. 
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активних громадян суспільства. 

Виховання в учнів національної самосвідомості, почуття

належності до українського народу, формування патріотичних

поглядів і переконань, активної громадянської позиції, любові

до своєї Батьківщини. 

Упровадження нового підходу до виховання особистості з

позиції життєвого самовизначення, розвиток високих

духовних потреб, залучення до культури шляхом вивчення

історії рідного краю, світової культури. 

Ефективно використовувати у своїй роботі матеріали

районного, шкільного методичного кабінету, педагогічних

видань, прогресивних технологій, досвід роботи закладів

нового типу області, України, країн близького та далекого

зарубіжжя. 

Рекомендуємо ознайомитися з друкованими матеріалами

ліцею №4 м.Кременчука «Майстри педагогічної справи»;

НВК №17 м.Кременчука «Те, що хочеш, — вибирай»; НВК

м.Комсомольська «Від загальноосвітньої школи через ліцей

до НВК»; Карлівської гімназії «Виховні ціннісні орієнтири

школи рівних можливостей»; гімназії №33 м.Полтави

«Педагогіка співробітництва в дії»; ПДШ №3 м.Кременчука

«Профільно�диференційована школа як педагогічна

проблема»; Великобудищанської сільськогосподарської школи

«Самоосвіта» й іншими матеріалами, які знаходяться у відділі

педтехнологій та бібліотеці інституту. 

Крім того, актуальними в роботі закладів нового типу

залишаються рекомендації, подані в журналі «Постметодика»

(1994 — №6; 1995 —№9; 1996 —№3; 1997 —№2). 
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ППррааццііввннииккаамм  ддоошшккііллььнниихх  ззааккллааддіівв  

У проекті «Базового компонента дошкільної освіти»

(1997) серед відмінностей системи дошкільної освіти,

порівняно з шкільною, однією з основних визначається

«орієнтування освітньо�виховного процесу на формування

особистісних властивостей первинної соціалізації, а не на

оволодіння системою теоретичних знань із різних галузей». 

Як відомо, розвиток особистості здійснюється в процесі її

соціалізації, виховання і саморозвитку, що є компонентами

цілісного процесу. Соціальний розвиток відбувається в двох

напрямах: 

а) соціалізація — оволодіння суспільним досвідом, його

привласнення; 

б) індивідуалізація — надбання відносно самостійної

автономності. 

У дошкільних закладах області дбають про стратегію

соціального виховання дітей, ведеться пошук оптимальних

ефективних шляхів виховного впливу. 

Сьогодні велика кількість дошкільних педпрацівників

використовує у своїй роботі педагогічну спадщину

вітчизняних та зарубіжних педагогів: С.Ф. Русової,

В.О. Сухомлинського, М. Монтессорі, Р. Штайнера, а

також сучасних новаторів: Б.П. Нікітіна, М.М. Єфименка,

Е.Е. Шулешка, Е.Б. Бєлкіної, Ш.О. Амонашвілі та ін. 

Інноваційні технології  творчо використовують

педколективи дошкільних закладів № 2, 6, 9, 10, 11, 12, 22,

26, 32, 37, 41, 44, 58, 59, 70, 77, 80 м.Полтави; № 24, 25,

34, 61, 78, 80 м. Кременчука; «Дружба», «Теремок»,

«Чебурашка», «Росинка», «Школа М. Монтессорі»

м. Комсомольська; № 9, № 10, № 17 м. Лубен; № 2, 5, 10,

11, комплекс дитячий садок�школа «Гелікон» м. Миргорода;

д/с «Веселка» с. Гоголевого Великобагачанського району;

Березоворудський ясла�садок, «Ромашка», «Берізка»

Пирятинського району; № 2, № 6, № 9, д/с «Ромашка» с.

Петрівки Роменської Гадяцького району, №2 Зіньківського

району та інші. 

Головним завданням дошкільних закладів у 1998 — 1999

н.р. залишається збереження здоров’я дітей. Сьогодні лише

20 % дітей дошкільного віку належать до першої медичної

групи здоров’я, тобто вважаються здоровими; 4308 дітей

(8,6%) знаходяться на диспансерному обліку, а кількість

хворих дітей із кожним наступним роком збільшується. 

Це переважно діти з певними фізичними вадами, які

потребують створення дошкільних закладів або груп

компенсуючого типу. Водночас районні(міські) відділи освіти

та відділи охорони здоров’я не завжди забезпечують

обстеження дітей у дошкільних закладах лікарями�

спеціалістами на початку та в кінці навчального року. Це

перешкоджає вчасно виявити захворювання, не дає змоги

простежити динаміку стану здоров’я дітей, забезпечити

індивідуальний підхід, корекцію фізичного розвитку. 

Необхідно, щоб поквартально або двічі на рік у кожній
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необхідно налагодити тісні зв’язки зі школою, залучити

фахівців із цієї проблеми, проведення семінарів�практикумів з

вивчення української мови педагогами�дошкільниками. 

Останнім часом у дошкільних закладах пріоритетні

напрями здобуло народознавство, народна педагогіка, а саме:

залучення дітей до народних свят, обрядів і  звичаїв,

ознайомлення з історичним надбанням національної культури. 

Відчутні наслідки цієї роботи в тих дошкільних закладах,

де етнопедагогіка та народознавство — це не лише окремі

народні свята, вечорниці і заняття, а й органічне вплетення їх у

канву всього педагогічного процесу, у різні види дитячої

діяльності, в організацію всього життя дитини в тісному

зв’язку із сучасністю. 

Провідним напрямом у діяльності дошкільних закладів

повинен стати пошук обдарованих, здібних дітей. 

Пропонуємо з цієї проблеми користуватися літературою:

Одарённые дети. — М., 1991; Гільбух Ю.З. Розумово

обдарована дитина. — К., 1993; Авторська програма

дитячого садка № 12 м. Полтави «Відродження» — мала

академія» // Дошкільне виховання .— 1997. — № 1. 

Відділам освіти необхідно вивчити можливість відкриття

дошкільних закладів або груп певного профілю, беручи до

уваги умови дошкільного закладу, педагогічну фахову освіту

кадрів, інтереси та можливості дітей. 

Пропонуємо такі варіанти профілів: фізкультурно�

оздоровчий; художньо�естетичний; музичний; образотворчий;

фольклорно�дослідницький; поглибленого інтелектуального

розвитку; гуманітарного виховання з вивченням рідної мови;

гуманітарного виховання з вивченням іноземних мов тощо. 

Відповідно до профілювання, певні розділи програми

мають бути доповнені новим змістом, який забезпечить вищий

рівень знань розвитку дитини. 

В умовах сучасного життя, економічних нестатків уже з

дошкільного віку дитину слід готувати до тих умов, які

чекають її в майбутньому. Адже такі людські якості, як

організованість, бережливість, дисциплі�нованість,

відповідальність, не виникають самі по собі. Їх треба

виховувати з раннього дитинства. Який обсяг знань треба

дати дітям, щоб прилучити їх до економічної культури? 

Виходячи з умов дошкільного закладу, слід навчити дітей:

— бережно і економно ставитись до продуктів

харчування; 

— турбуватися про збереження тепла в приміщенні;  

— берегти іграшки, книги, побутові речі; 

— раціонально використовувати матеріал на заняттях із

трудового навчання, художньої праці; 

— продовжувати життя іграшок, книг, навчальних

посібників, настільних ігор. 

Для закріплення навичок дітей з економічних знань слід

практикувати заняття з використанням дидактичних ігор

групі дитячого закладу методист чи завідуюча, медична

сестра, вихователі груп проводили підсумкові заняття з

фізичної культури, обговорювали на медико�педагогічних

нарадах результати та намічали шляхи вдосконалення рухових

умінь кожної дитини (Див. методичні рекомендації в

журналах «Дошкільне виховання» 1994 —№ 8, № 10; 1996

—№ 5, № 7; 1997 —№ 4; 1998 —№ 12).

Для підвищення рухової активності, що забезпечується

сьогодні лише на 25 — 30%, слід у кожному дитячому

закладі створити умови для самостійного виконання фізичних

вправ, проведення ігор спортивного характеру, змагань як у

природному середовищі, так і приміщенні дошкільного

закладу (пристосувати звільнені приміщення групових

кімнат). 

Вимога часу — організація системи загартування дітей

протягом дня, сезону, року. Крім традиційних методів,

пропонуємо використання фітоаромокольоротерапії, різних

видів дихальної гімнастики, масажу тощо. В кожному

конкретному випадку ця система загартування має відповідати

умовам дитячого закладу, віковим можливостям дітей, стану

здоров’я кожної дитини (Див. методичні рекомендації щодо

загартування: «Дошкільне виховання 1995 —№ 7; 10, 1996

— № 5,10 ; 1997 —№ 2). 

Згідно з концепцією неперервної валеологічної освіти в

Україні, «Валеологія» в дитячому садку є першим важливим

етапом неперервної економічної освіти людини, що має

забезпечити реалізацію таких завдань: 

1) виховання у дітей свідомості того, що людина —

частина природи і суспільства; 

2) установлення гармонійних відносин дітей з живою та

неживою природою; 

3) формування особистості дитини; 

4) виховання у дітей дбайливого і бережливого ставлення

до власного здоров’я; 

5) вироблення навичок особистої гігієни; 

6) загартування дитини та її рухова активність; 

7) профілактика усунення шкідливих звичок; 

8) здійснення валеологічного моніторингу. 

Батьки — найперший зразок для наслідування дітьми. Та

не всі батьки мають необхідні педагогічні,психологічні,

медичні знання і ведуть здоровий спосіб життя. Тому

«педагогізація» батьків у дошкільному закладі, оволодіння

валеологічним мисленням і донесення цих знань педагогами до

батьків і  дітей, щоб зміцнити їх здоров’я, є одним з

найважливіших аспектів роботи педколективу і батьків. 

Валеологія на допомогу вчителю. — К.: ЗАТ АЛАТОК,

1998. 

Відповідно до закону «Про мови», повернення рідної мови

у дитячий дошкільний заклад як природне середовище

забезпечує входження дитини в національну культуру. Аналіз

мовленнєвих умінь та навичок дітей свідчить, що особливо у

міських дитячих садках мова дітей невиразна, збіднена, з

порушенням лексичних та граматичних норм. Це стосується і

вихователів, котрі недостатньо володіють українською мовою,

вживають русизми й роблять інші помилки, що негативно

впливає на мовленнєве спілкування. Методичним службам
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«Обнова», «Економний господар», «Електрик», «Спечемо

торт», «Подорож до магазину» та ін. 

Ефективно будуть розв’язуватися проблеми економічного

виховання, коли вихователі вестимуть цю роботу планово і

систематично, робитимуть щоденні підсумки дня,

проводитимуть економхвилинки. 

У гуманізації сьогоденного життя, втіленні гуманістичних

засад в організацію роботи з дітьми, любові і  поваги

вихователів до дітей, індивідуального підходу до них

допоможе педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського.

Світ природи має стати невичерпним джерелом знань.

Вивчення природних явищ слід проводити під час цільових

прогулянок у поле, ліс, на річку тощо. 

У кожному міському і сільському дошкільному закладі

доцільно провести заходи, присвячені 80�річчю визначного

педагога�гуманіста В.О. Сухомлинського.

Література 
11.. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. — Київ: Радянська

школа, 1977.

22.. Кульчицька Е.І. Вчити дітей бережливості. — Київ: Рад.

школа, 1989. 

Одним із основних завдань на сучасному етапі є розробка

наскрізного змісту освіти, яка починається з дошкільного віку.

Це пояснюється значним зростанням ролі суспільного виховання,

бо сучасна школа вимагає від першокласників більш складних

форм розумової аналітико�синтетичної діяльності, вищого рівня

розвитку, морально�вольових якостей, працелюбства. Саме ці

вимоги і мають стати орієнтирами готовності дошкільника до

навчання в школі. 

Тому сьогодні наступність між дитячим закладом і

школою потребує іншого підходу. На жаль, спільна діяльність

дитячого садка та школи частіше зводиться тільки до спільних

заходів дитячих колективів, організаційно�шефської роботи,

роботи з батьками майбутніх першокласників. 

Для забезпечення ефективного співробітництва,

наступності необхідно спрямувати зусилля на такі аспекти: 

— сучасна педагогічна освіта, що потребує ознайомлення

вчителів та вихователів із новітніми завданнями навчання та

виховання дошкільнят, школярів, вивчення змісту, внесення

коректив до програм; 

— поглиблення знань про психологічні вікові особливості

дітей; 

— пошук обдарованих дітей; 

— методична робота, яка передбачає проведення спільних

методичних рад, творчих груп, семінарів�практикумів,

взаємний обмін досвідом. 

Гостро постає проблема інтеграції сімейного та суспільного

дошкільного виховання. 

Тому співробітництво з сім’єю має розвиватися в таких

напрямах: 

— дитячий заклад повинен стати консультативним

центром з психолого�педагогічних проблем виховання; 

— оскільки основним замовником дитячого садка є сім’я,

то саме перед сім’єю він підзвітний з усіх питань організації

життя дітей і виховного процесу. 

Рекомендуємо у цьому важливому питанні звертатися до

програми «Перші кроки» Міжнародного фонду

«Відродження»,  розділ «Робота з родинами». — К., 1994.

Лише об’єднання зусиль педколективів, батьків,

громадськості допоможуть зберегти дитячі заклади,

забезпечити організацію життя та виховання дітей. 

Крім цих рекомендацій, педпрацівниками дошкільних

закладів у своїй роботі варто керуватися рекомендаціями, які

були надруковані у журналі «Постметодика» —  1997 —№3

(13). 

Методисти відділу педтехнологій О.П.Сімон,

Л.О. Нечаєва 

ППррааццііввннииккаамм  ддооппооммііжжнниихх  шшккіілл��ііннттееррннааттіівв  

Спостереження: у практиці роботи з розумово відсталими

дітьми дуже мало уваги приділяється корекції і розвитку у

дітей мислення як процесу опосередкованого відображення

реальної дійсності. В той же час експериментальні матеріали

дозволяють стверджувати, що розумово відсталим дітям

доступне здійснення елементарних логічних операцій,

необхідних у пізнавальній діяльності. Правда, в більшості

випадків доводиться застосовувати спеціальні корекційні

прийоми виправлення помилкових відповідей дітей, допомоги

їм на шляху до правильної відповіді. Але можливе одержання

і самостійних висновків на основі активізації їх мислення. 

Які ж основні вимоги слід ураховувати і реалізовувати під

час проведення роботи в процесі навчання та виховання

розумово відсталих дітей? 

Передусім вона повинна мати комплексний характер і

охоплювати всі напрями впливів на різні ушкоджені сторони

розвитку такої дитини: її пізнавальну діяльність, мовні

здібності, емоційно�вольову сферу, фізичний розвиток,

поведінку в цілому. 

Під час корекційно�виховної роботи необхідно

здійснювати як диференційний, так і індивідуальний підхід. 

Найбільшого ефекту в корекційній роботі з розумово

відсталими дітьми можна досягти тоді, коли вона орієнтована

на розвиток їхніх вищих психічних функцій — насамперед

логічного мислення. 

У процесі навчання та виховання розумово відсталих дітей

треба постійно пропонувати їм для виконання різноманітні

види пізнавальних завдань. 

Слід пам’ятати, що постановка лише таких завдань
недостатня, необхідним є спеціальне навчання розумово
відсталих учнів, формування у них відповідних способів
розумової діяльності. Корекційна робота із розумово
відсталими дітьми не вичерпується виправленням
інтелектуальних вад. 

Для корекції недоліків мовного розвитку дитини важливо

постійно розширювати запас слів та висловлювань, спонукати

до активного користування ними. 
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ЛЛооггооппееддаамм  ссииссттееммии  ооссввііттии  ооббллаассттіі  

Згідно з даними світової статистики, кількість

мовленнєвих розладів зростає, у зв’язку з чим актуальність

проблеми профілактики, виявлення, вивчення та подолання

мовленнєвих порушень у дітей і підлітків набуває глобального

характеру.

Дослідження свідчать, що в письмових роботах діти з

вадами мовлення допускають у 4 — 5 разів більше помилок,

ніж учні з нормально розвиненим мовленням. Більшість

логопатів не тільки не могли достатньою мірою засвоїти

навчальний матеріал з рідної мови, але й значно затруднялися

при вивченні інших предметів. Близько 30% їх не встигали з 2

— 3 предметів. 

Особливої актуальності питання вчасного подолання

порушень мовлення у дітей набувають у зв’язку зі зниженням

термінів початкового навчання. Як відомо, мова є

найважливішою психічною функцією людини, а мовне

спілкування виступає основним фактором виховання і

формування особистості. 

У нашій області здійснюється значна робота по

виявленню, попередженню і подоланню мовленнєвих вад у

дітей дошкільного та шкільного віку. Понад 1100

(потребуючих — 3718) дітей�логопатів одержують

кваліфіковану допомогу на логопедичних пунктах, яких

налічується більше ніж 50. Розуміючи їх роль у наданні

спеціалізованої допомоги школам, дошкільним закладам,

рай(міськ)во, обласне управління освіти знаходить

можливості не лише зберегти вже існуючі, а й відкрити нові

логопункти, мовні групи в дитячих дошкільних закладах (м.

Миргород, м. Лубни, Машівський, Лохвицький та інші

райони). 

Для підвищення показників ефективності логопедичної

допомоги дітям у новому навчальному році рекомендуємо: 

І. В організації логопедичного процесу керуватися

«Положенням про логопедичні пункти системи освіти». 

2. Оскільки корекційна робота проводиться паралельно з

навчанням дітей у школі, вчитель�логопед повинен працювати

в тісному контакті з учителями початкових класів,

вихователями груп продовженого дня, адміністрацією школи,

на базі якої працює логопедичний пункт. 

3. Під час вторинного (поглибленого) вивчення дітей

практикувати фронтальну форму обстеження, яка забезпечує

більш глибоке вивчення мовленнєвих можливостей дитини,

сприяє щонайшвидшому встановленню контакту логопеда з

дитиною і значно скорочує час обстеження. 

4. Переважну більшість зарахованих на логопункт повинні

становити учні 1�их класів. Необхідно домогтися того, щоб усі

першокласники, котрі мають порушення мовлення, що

перешкоджають успішному засвоєнню шкільної програми,

були прийняті до логопедичного пункту. Якщо логопедові

вдасться досягти цього, то кількість дітей�дисграфіків у 2�х і

3�х класах значно скоротиться. 

У корекційній роботі над риторикою розумово відсталих

дітей ураховують необхідність розвитку в них

цілеспрямованих, вивірених та диференційованих рухів. 

При проведенні з розумово відсталими дітьми корекційної

роботи, спрямованої на їх поведінку в цілому, педагог

повинен: 

— забезпечити послідовність, максимальну чіткість та

єдність педагогічних вимог до дітей; 

— частіше використовувати позитивні підкріплення навіть

найменших добрих вчинків та успіхів дітей, застосовувати так

звані авансовані заохочення, всіляко пробуджувати у цих

учнів позитивні емоції; 

— навчати дітей самоконтролю, залучати їх до порівнянь,

оцінок, причинових обгрунтувань актів поведінки; 

— домагатися повного усвідомлення дітьми заохочень і

покарань, які до них застосовуються, не зловживати

покараннями, дбати про їх справедливість та обгрунтованість; 

— послідовно і поступово підвищувати вимоги до

поведінки дітей; 

— будувати виховний процес на конкретних позитивних

прикладах, указувати на взірці для наслідування, допомагати

дітям осмислювати та узагальнювати позитивні форми

поведінки, які вони спостерігають або проявляють; 

— забезпечити кожній дитині посильне доручення,

враховуючи її індивідуальні здібності, інтереси, захоплення,

докладно роз’яснити вимоги до його виконання, надавати

допомогу та здійснювати контроль за виконанням доручень; 

— зберігати і розвивати почуття власної гідності дитини,

захищати її від насмішок та принижень з боку інших; 

— особливу увагу приділити дітям з низьким соціальним

статусом у системі міжособистісних стосунків групи; посилити

свій особистий емоційний контакт з найбільш

неблагополучними дітьми. 

— залучати учнів до роботи з самовиховання

забезпеченням постійного контролю та посиленого

педагогічного керівництва цим процесом; 

— будь�який виховний захід проводити із забезпеченням

високого емоційно�позитивного фону; 

— ураховувати, що в ряді випадків порушення поведінки

розумово відсталої дитини, невиконання завдань та доручень,

зниження результатів навчальної діяльності можуть бути

пов’язані не з ї ї  небажанням добре себе поводити чи

працювати, а з особливостями дефектного розвитку; 

— запобігати конфліктам між дітьми, а в разі їх

виникнення сприяти швидкому і позитивному їх розв’язанню,

навчати розумово відсталих учнів правильної поведінки в

конфліктних ситуаціях, прогнозування наслідків

нестриманості. 

Література 

11.. Синьов В., Коберник Г. Основи дефектології. — К., 1994. —

С.70 — 77. 

Методист відділу педтехнологій Б.В. Піддубний
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5. Не слід об’єднувати в одну групу учнів 1�х (ІV) і 1�х (ІІІ)

класів, оскільки, крім різниці у мовному розвитку, вони

відрізняються психологічними й фізіологічними особливостями, а

також обсягом знань, який вони отримують протягом

навчального року в класі. 

6. З метою цілеспрямованої і планомірної підготовки

школярів до розуміння навчального матеріалу використовувати

фреймовий підхід організації та подання знань. Він дає змогу

відобразити всю фактичну інформацію про будь�який об’єкт і

його якості. 

7. Вчасно проводити лікувально�корекційні заходи, які

розвивають мовленнєву діяльність у дітей та попереджують

вторинні порушенння інтелекту, зумовлені певними

мовленнєвими вадами. Це не потребує спеціального

обладнання і займає 5 — 8 хв. (за методичними

рекомендаціями Т. Пічугіної). 
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Методист відділу педтехнологій А.І. Сікач 

УУччииттеелляямм  ппооччааттккооввиихх  ккллаассіівв  

Початкова освіта забезпечує загальний розвиток дитини,

формує вміння правильно, свідомо, виразно читати, грамотно

писати, знання основ арифметики, первинні навички

користування книжкою та іншими джерелами інформації,

загальні уявлення про навколишній світ, засвоєння норм

загальнолюдської моралі й особистого спілкування, основ

гігієни, вироблення перших трудових навичок. 

Звернути увагу на основні вимоги щодо викладання

української мови в статті «Про викладання української мови в

загальноосвітніх навчальних закладах у 1998/99 навчальному

році» //Освіта України. —1998 —1 липня).

а) навчання мови та мовлення

1) Досягнення вчителів області в методиці сучасного уроку

мови й мовлення зумовили помітні зрушення у формуванні

навичок грамотного, каліграфічного письма, узагальнених

способів пізнавальної та мовленнєвої діяльності. 

Зменшилась кількість помилок на позначення меж речень,

написання прийменників, часток, що пов’язується із

систематичною роботою вчителів над текстом, членуванням

його на слова, речення та логічно закінчені частини. 

Помітні успіхи досягнуто у формуванні опорних

граматичних умінь. Переважна більшість третьокласників

правильно встановили зв’язок слів у реченні. (Із 410 учнів 52

не зуміли встановити зв’язок слів у реченні).

Учні 3(4)�х класів уміють добирати заголовок до тексту,

який співвідноситься з темою або головною думкою

висловлювання. 

Проте п’ята частина дітей дібрала заголовок дуже

загальний, неточний. 

Загальний стан успішності учнів з української мови за

матеріалами контрольних робіт становить 91,5%, що свідчить

про недоліки в роботі з учнями. 

Головна причина — методична недосконалість уроку.

2) З метою підвищення рівня знань, умінь, навичок учнів,

розвиваючої спрямованості уроків з української мови і

мовлення радимо: 

— зосередити роботу вчителів на розв’язанні наступних

методичних проблем: 

1. Будуючи систему уроків на тематично єдиному

матеріалі, домагатися раціонального поєднання таких

основних типів комплексних вправ: 

а) спостереження за виражальними можливостями слова,

речення, інтонації в мовленні; 

б) конструктивні вправи (на доповнення, відновлення,

переконструювання, редагування, переказ тексту);

в) складання текстів за робочими матеріалами з різною

мірою допомоги; 

г) власне творче висловлювання. 

2. Ширше використовувати наочність: 
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неживою природою у самій живій природі; 

— формувати уявлення про залежність людини від

навколишнього середовища; 

— у навчанні використовувати місцевий матеріал; 

— природничі знання використовувати при вивченні

інших предметів. 

г) Під постійною увагою вчителів початкових класів

повинна бути охорона життя та здоров’я учнів. 

д) Решта предметів, виховна робота. Серцевиною

виховання має стати система цінностей: турбота про дітей,

повага до батьків, піклування про старих і знедолених людей,

збереження пам’яток історії та культури, екологічних

цінностей. Необхідно приділяти особливу увагу формуванню в

учнів поваги до символів і атрибутів Української держави. 

Радимо використовувати  розвиваюче навчання, бо воно є

прообразом принципово нової системи освіти. Основна мета

— розвиток здібностей дитини на відміну від «навчання», де

відбувається засвоєння знань без з’ясування їх походження.

Саме тому навчальну діяльність дитини потрібно спеціально

будувати після переходу її до школи, де діти навчаються

вчитись. 

1. З метою поглиблення знань із питань розвиваючого

навчання молодших школярів рекомендуємо ознайомитися: 

— з концепцією побудови початкової освіти на

теоретичній основі; 

— зі структурою навчальної діяльності школярів у ході

засвоєння ними теоретичних понять; 

— з принципами загального підходу до побудови

навчальних предметів у системі розвиваючого навчання. 

Учителям області працювати над упровадженням

педагогічних технологій, орієнтованих на дитину, здійснювати

особистісно орієнтоване навчання молодших школярів. 
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Г.С. Кошляк 

а) конкретну, текстово�ілюстративну; 

б) опорно�узагальнюючу, словесно�графічну. 

3. Повніше використовувати можливості парної, групової

діяльності як ефективного способу підготовки до самостійної

роботи. 

Із читання та розвитку мовлення рекомендуємо: 

— вчити учнів свідомо, правильно, виразно читати (в

оптимальному для кожної дитини темпі) вголос і мовчки; 

— формувати мовленнєві вміння (читати і розмовляти

відповідно до норм літературної мови); 

— розвивати вміння самостійно будувати діалог і монолог; 

— формувати в учнів інтерес до книжок, до самостійного

читання. 

4. Більше працювати над технологією інтегрованих уроків

мови й мовлення. 

На уроках читання приділяти постійну увагу виявленню в

дітей сформованості способів і навичок читання, їх якостей.

Домагатися оптимального темпу читання в межах 120 — 130

слів за хвилину. Для цього:

а) На уроках з позакласного читання на передньому плані

має бути вивчення української літератури як літератури,

написаної рідною мовою. Разом з тим, ознайомлювати учнів з

літературними вершинами народів світу, сусідніх з нами

держав. 

У молодших класах, згідно з літературними матеріалами,

варто виділити такі типи уроків позакласного читання:

тематичні, жанрові, авторські (окремого письменника),

змішані(комбіновані), інтегровані. 

Радимо : 

— формувати в учнів інтерес до книжки, до самостійного

читання; 

— розвивати вміння повноцінно сприймати, осмислювати і

відтворювати зміст прочитаних творів. 

б) На уроках математики, враховуючи результати

вивчення якості математичних знань, умінь і навичок учнів

початкових класів, рекомендуємо більше уваги приділяти

формуванню в учнів навичок усних і письмових обчислень. 

Для цього треба широко використовувати варіативні

вправи на засвоєння табличних випадків арифметичних дій,

урізноманітнювати роботу з позатабличними випадками цих

дій, чітко і повно відпрацьовувати алгоритми письмових

обчислень. 

Щоб досягти не тільки міцного засвоєння матеріалу, а й

сформувати в учнів узагальнені способи дій, важливо якомога

повніше використовувати засоби унаочнення, запропоновані у

підручниках та навчальних посібниках (схеми, моделі,

алгоритми тощо). 

в) На уроках, при вивченні курсу природознавства в 3 —

4�х (2 — 3�х) класах, який є продовженням курсу

ознайомлення з навколишнім світом, радимо: 

— розширювати елементарні знання учнів про предмети і

явища природи; 

— розкривати в доступній формі зв’язки між живою та
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всебічного функціонування української мови. Включаючись в

акцію «Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову»,

провести в навчальних закладах перший урок, присвячений

цій темі. У День української писемності та мови (9 листопада)

також передбачити  урок української мови в  навчальних

закладах. 

У новому навчальному році вчителі української мови та

літератури працюватимуть за новими програмами з мови та

оновленими програмами з літератури, які розробив Інститут

педагогіки АПН України та Інститут українознавства.

Програма Інституту літератури імені Шевченка НАН

України залишиться без змін. 

Рекомендується користуватися програмами як

календарними планами, доповнюючи їх темами з позакласного

читання, уроками розвитку зв’язного мовлення, контрольними

УУччииттеелляямм  ууккррааїїннссььккооїї  ммооввии  ттаа  ллііттееррааттууррии  

У минулому навчальному році вчителі�словесники області

працювали над формуванням умінь і навичок вільного

володіння українською мовою учнями, здобуття ними

елементарної лінгвістичної освіти, використовуючи при цьому

комунікативно�прагматичний підхід до її викладання, нові

педагогічні технології.  Велике значення надавалося

наступності і перспективності, формуванню кваліфікованого

читача з аналітичним підходом до літературних творів. 

Протягом року вивчався стан викладання української мови

та літератури у школах області. Середній показник якості

знань становить 58,6%, рівень успішності — 92%. 

У 1998�1999 н.р. вчителі�словесники області повинні

керуватися постановою Кабінету Міністрів України щодо

ДОВІДКИ

ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІн
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Завідуюча відділом гуманітарних дисциплін

О.П. Коваленко, 

методист відділу гуманітарних дисциплін

А.В. Лисенко 

ВВииккллааддааччаамм  ссооццііааллььнноо��ггууммааннііттааррнниихх

ддииссцциипплліінн

Соціально�гуманітарні дисципліни — складова

частина громадянської освіти

І. Суспільствознавчі предмети займають важливе місце в

загальноосвітній підготовці учнів. Вони допомагають засвоїти

найістотнішу частку культурно�історичного досвіду людства,

сприяють розумінню загальної картини світу в історичній

послідовності економічних, політичних, культурних та інших

процесів, сприяють виробленню уявлень про закономірності

функціонування суспільства і місце в ньому кожної людини.

Сучасна учнівська молодь не обтяжена ідеологічними

догмами і тому шукає власного визнання в суспільному житті

країни. Нині особливо гостро постає проблема освітнього

забезпечення формування в учнів середніх шкіл

неупередженого ставлення до минулого своєї Батьківщини,

широчінь уявлень про національну спадщину. Разом із тим

учнівська молодь повинна осягнути полікультурну сутність

світу, необхідно виховати в неї повагу до людей іншої

національності, культури, релігії та мови народів, які

населяють Україну і живуть поруч, до всієї людської

спільноти.

Викладання суспільних дисциплін має зробити вагомий

внесок у справу виховання громадян — відкритих, готових до

різноманітності думок і поглядів на світ, здатних сприймати

відмінності, поінформованих, активних, відповідальних за свої

дії. У цих умовах значення освіти важко переоцінити. Від її

якості, змісту, мотиваційних спонукань в оволодінні

суспільствознавчими знаннями залежать світоглядні орієнтації

учнівської молоді, усвідомлення нею загальнолюдських

цінностей, покладених в основу сучасного планетарного

мислення.

ІІ. Ураховуючи, що провідними тенденціями розвитку

середньої освіти в кінці нашого століття є її гуманізація,

гуманітаризація та інтеграція, слід визнати, що введення у

зміст освіти дисциплін суспільствознавчого (соціально�

гуманітарного) циклу набуває першочергового значення. Ці

роботами. 

Перелік підручників і посібників з української мови та

літератури, якими потрібно користуватися, буде надрукований

у інформаційному збірнику Міністерства освіти України.

Навчання рідної мови в навчальних закладах має бути

спрямоване на формування мовної особистості людини, яка є

носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим

рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу й

розвиток власного мовлення. 

Особливої актуальності у вивченні української

(державної) мови сьогодні набуває мотивація: розширення

сфери спілкування, широкі можливості задоволення

пізнавальних потреб та життєвих інтересів; милозвучність та

краса мови; любов і шанобливе ставлення до народу — носія

цієї мови; інтерес до представленої нею культури; заохочення,

що підкріплює успіх. 

Продовжити пошуки оптимальних шляхів поліпшення

грамотності учнів. Здійснювати диференціацію й

індивідуалізацію навчання, максимально забезпечуючи

самостійність учнів у роботі над навчальним, проблемним чи

творчим завданням, у розв`язанні різних за складністю

питань. 

При викладанні української мови здійснювати тематико�

ситуативний підхід, за яким уміння і навички в усіх чотирьох

видах мовленнєвої діяльності — аудіюванні, говорінні,

читанні й письмі — формуються на тематично спорідненому

матеріалі. 

Щоб збагачувати знання учнів з мови, вчити володіти її

словником, сприймати глибинну сутність творів літератури,

необхідно подолати дуалізм у підході до слова, забезпечуючи

міжпредметні зв’язки у викладанні мови та літератури. 

Продовжувати вводити учнів у світ прекрасного,

прилучаючи їх до національного і світового мистецтва слова у

його взаємозв’язках з мовою, історією, музикою, живописом,

архітектурою, виховувати потребу в читанні, інтерес до

художнього слова, високі естетичні смаки, здатність і вміння

творчо сприймати прочитане. 

Через лінгвістичний аналіз художніх творів або їх

фрагментів формувати в учнів відчуття семантичних та

емоційно�експресивних відтінків слова. 
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самостійно знайти правильне рішення з урахуванням як

суспільних, так і власних інтересів. У даному випадку

першочергове значення мають знання головних регулятивних

принципів та вміння застосовувати їх у різних життєвих

ситуаціях;

— сприяють адекватному розумінню історії і сучасності

людства й України, законів та тенденцій суспільного розвитку

і на основі цього — науково обгрунтованому прогнозуванню

їх подальшого розвитку; 

— допомагають самостійно оволодіти новими знаннями,

необхідними у тому чи іншому виді людської діяльності. Це

переважно знання методологічного характеру; 

— служать своєрідними каталізаторами духовного,

культурного, соціального дозрівання учнів. Роль таких

каталізаторів виконують різні форми людської самосвідомості. 

Урахування вікових, пізнавальних та індивідуальних

особливостей учнів повинно здійснюватися шляхом

використання різних форм (конкретно�образної і понятійно�

логічної) подачі навчального матеріалу, його дозування,

виходячи з відведеного на вивчення суспільствознавчих

дисциплін часу і диференціації складності. 

У 1998 — 1999 навч.році конкретними цілями

суспільствознавчих дисциплін, зорієнтованих на реалізацію

завдань громадянської освіти, є:

— ознайомлення учнів з різними формами і рівнями

соціального досвіду, знаннями людства про світ, людину і

суспільство, закони їх розвитку, різні сфери їх

життєдіяльності та їхні взаємозв’язки; 

—сприяння соціалізації учнівської молоді, досягненню

нею соціальної зрілості й активному включенню в суспільне

життя; 

— виховання в учнів таких соціальних рис і якостей, як

людяність, широта й критичність мислення, соціальна

відповідальність, патріотизм, толерантність, соціальна

активність та ініціативність, спрямованість на суспільно

значущі цілі і їх органічне поєднання з національними

інтересами, вміння гармонізувати свої взаємовідносини з

різними людьми у побутовій, виробничій, навчальній та інших

сферах життєдіяльності і  плідно співпрацювати з

представниками різних національностей, культур, світоглядів

тощо; 

— ознайомлення школярів з головними (гігієнічними,

моральними, правовими, естетичними і політичними)

нормами, принципами й правилами поведінки та вироблення у

них потреби й вміння свідомо керуватися цими нормами та

принципами в різних сферах своєї життєдіяльності; 

— сприяння формуванню і гармонійному поєднанню в

учнів різних форм самосвідомості: особистісної, соціально�

групової, національної (етнічної) , загальнолюдської; 

— вироблення в учнів цілісного бачення людини і

суспільства у їхніх взаємозв’язках з природою на основі

використання різних джерел та узагальнення систематизації

різних форм соціального досвіду; 

— ознайомлення учнів з найголовнішими методами

дисципліни мають величезний виховний потенціал, і знання з

них необхідні сьогодні кожній людині, незалежно від її

професійної діяльності.

Світовий досвід високорозвинутих країн уже зараз

свідчить про те, що пріоритетного значення в суспільній

свідомості набувають саме соціально�гуманітарні знання.

ІІІ. Існуюча система викладання суспільствознавчих

дисциплін у школах України головним чином зорієнтована на

передачу суми знань з історії й основ суспільних наук

(філософії, соціології, права, економіки тощо). Це досягається

шляхом використання різних педагогічних прийомів, серед

яких основним є виклад історичних фактів та їх пояснення в

контексті історичних подій і явищ.

Нові технології навчання передбачають викладання історії

у формі «пояснення�пошуку». Цей підхід базується на

передумові, що учні повинні оволодіти деякими навичками

наукового сприйняття історії та її суті. Замість того, щоб

засвоювати одну версію, запропоновану в старих шкільних

підручниках, учням треба дати можливість формувати свої

власні думки шляхом вивчення різних фактів і точок зору.

Одна з головних цілей навчання — виховання в учнів уміння

збирати та аналізувати матеріали з різних джерел і критично

застосовувати ці джерела в їх історичному контексті, а також

уміти вибирати поміж різними версіями або тлумаченнями

минулого й оцінювати кілька точок зору. Іншими словами, з

учнями треба працювати таким чином, щоб вони виробили в

собі критичне ставлення до інформації, навчилися думати

критично й робити самостійні висновки. Щоб досягти цього,

потрібно значною мірою змінити систему викладання

суспільствознавчих дисциплін та форми контролю знань,

умінь і навичок.

IV. Таким чином, в умовах інформаційного буму

сьогодення, всезростаючої диференціації й спеціалізації видів

соціальної (професійної) діяльності і конкретно�наукових

знань та прискорення динаміки соціальних процесів середня

загальноосвітня школа в інтересах кожної дитини повинна

бути зорієнтована не на збільшення кількості, а на поліпшення

якості пропонованих нею знань, перш за все зорієнтованих на

формування громадянина. Це повинні бути, насамперед,

знання, які:

— мають загальнообов’язковий і універсальний характер,

тобто потрібні кожній людині протягом усього її життя й

незалежно від виду її діяльності. До таких знань належать

передусім знання про саму людину, про її спілкування і

співжиття в сім’ї, в колективі, в суспільстві;

— є найбільш систематизованою і концентрованою

формою людського досвіду й не застарівають протягом усього

життя людини або навіть декількох поколінь. Це, перш за все,

світоглядні знання та уявлення, які, крім того, мають

життєсенсоутворююче значення й допомагають людині

виробити свідоме ставлення до оточуючого світу, інших людей

і самої себе;

— дозволяють людині самовизначитись у світі, в людській

історії та культурі, у сучасному суспільстві і по відношенню до

майбутнього. Це, в першу чергу, філософські, історичні,

соціологічні, політологічні й інші знання;

— дають можливість у будь�якій нестандартній ситуації

ДОВІДКИ



32

соціального пізнання в галузі суспільствознавства і з
об’єктивними критеріями оцінювання суспільних процесів та
явищ; 

— створення передумов (тобто озброєння учнів
необхідним мінімумом знань, якостей, умінь і навичок) для
подальшого продовження й удосконалення ними своєї
соціально�гуманітарної освіти (самостійно або у вищих
навчальних закладах) з метою спеціалізації у певній галузі
суспільствознавства або у певній сфері суспільної діяльності. 

Методист відділу гуманітарних дисциплін

О.О. Магдик 

УУччииттеелляямм  ззааррууббііжжннооїї  ллііттееррааттууррии  

Протягом 1997 — 1998 навчального року вчителі

зарубіжної літератури працювали над проблемою

«Гуманізація освіти засобами художнього слова», дбали про

розвиток читацьких умінь та навичок, естетичного сприйняття

творів літератури. 

Вивчення стану викладання та якості знань учнів із

зарубіжної літератури показало, що в ряді шкіл з українською

мовою викладання не виконується вимога викладання

зарубіжної літератури українською мовою. Недостатнім є

рівень культури мовлення учнів, причини якого вбачаємо в

тому, що більшість школярів мало читає, зокрема художніх

текстів рідною мовою; витворений своєрідний різновид мови,

який дістав назву «суржик»,паразитує на мові, що

формувалась упродовж віків; відсутні навички користування

довідковою літературою, відчутна і недостатність таких

видань. Найбільшою вадою у викладанні літератури було

ознайомлення з історією літературного процесу, при якому

уроки перетворювалися в довідки про життя і творчість

письменників, а на вивчення власне творів бракувало часу. 

На порозі XXI століття зростає потреба у розроблення
філософії виховання аксіологічних (ціннісних) аспектів змісту
навчально�виховного процесу, який покликаний допомогти
кожному вихованцеві оволодіти мистецтвом життя,
методологією зміни пріоритетів, навчити його розв’язувати
проблеми сенсу життя. Вихід із кризових ситуацій бачиться
передусім у формуванні нової освітньої парадигми, в центрі
якої — духовність і творча сутність людської діяльності, а
отже, мислетворчість (здатність перетворювати і
вдосконалювати себе і світ силою доброї думки). Це завдання
розв’язується в процесі вивчення всіх шкільних предметів, у
тому числі й літератури. 

Головною метою вивчення предмета є залучення школярів

до найвищих досягнень всесвітньої літератури й культури,

загальнолюдських і національних духовних цінностей,

виховання естетичних смаків та потреби в читанні. Головні

завдання — навчати школярів сукупності відомостей про

явища світового літературного процесу, давати

літературознавчі поняття для аналізу художніх текстів,

розглядати твори з точки зору їх національної своєрідності та

духовних надбань епох і народів. Подолання

реалізмоцентризму, при якому реалізм проголошується

найбільш прогресивним і правдивим, — одне із суттєвих

завдань викладання літератури сьогодні. Cлід зауважити: в

кожну епоху той чи інший напрям стає домінуючим тільки

тому, що він виражає тип світоглядного мислення. Реалізм

відповідав складові світобачення своєї епохи; світобачення

XX століття виражає модернізм, який врешті�решт витіснив

реалізм. 

У 1998 — 1999 навчальному році викладання курсу

«Зарубіжна література» здійснюватиметься за трьома

альтернативними програмами, виданими Міносвіти України:

1995 року, за редакцією проф. К.О. Шахової; 1997 року, за

редакцією канд. філ. наук Ю.І. Ковбасенка; 1998 року, за

редакцією проф. Д.С. Наливайка. Планування курсу

«Литература» в російськомовних школах — за програмою

1996 року. 

РРееккооммееннддууєєммоо::  

При вивченні творів зарубіжної літератури враховувати

українознавчий критерій, тобто наскільки та чи інша з

літератур пов’язана з Україною, що є спільного в їх ідейно�

тематичній і жанрово�стильовій структурі. 

Здійснюючи комунікативний підхід до викладання

літератури, практикувати ведення навчального діалогу, а

також «діалогу» автора з читачем. 

Дбати про культуру усного та писемного мовлення,

оволодіння навичками перекладу з російської мови на

українську і навпаки. Навчати зіставленню перекладів з

оригіналами та один з одним. 

Розвивати образне, асоціативне, абстрактне, логічне,

критичне мислення учнів, виховувати повагу до високих

духовних надбань людства та українського народу, релігійну й

етнічну толерантність. 

Пріоритетними методами викладання літератури мають

стати репродуктивно�творчий і дослідницький — для

середнього шкільного віку; дослідницький та евристичний

методи, такі прийоми, як самостійний аналіз твору,

компаративний аналіз, постановка проблеми, проведення

диспуту, семінару — для старшокласників. 

Застосовувати активні форми та методи контролю за

рівнем знань, умінь і навичок учнів: залікову систему

діагностичного оцінювання знань, тестові завдання різних

рівнів, відповіді на запитання й постановку запитань до тексту

та його частин, добирання заголовків до тексту, визначення

теми, проблематики, провідної думки твору, оцінювання

вчинків героїв, завершення розпочатого оповідання,

зіставлення з екранізацією, театральною виставою тощо. 

Налагодити співробітництво з шкільними чи районними

бібліотеками, проводити читацькі конференції, літературні

вечори, книжкові огляди, практикувати захист учнями

читацьких формулярів. 

Вивчати та впроваджувати в практику роботи досягнення

літературознавчої науки та перспективного педагогічного

досвіду, зокрема вчителів Полтавщини, а саме: 

Т.Р. Сердюкової зі СШ № 21 м.Кременчука,

Н.Я. Серажим із Світлогірської СШ Кобеляцького району,
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— починаючи з початкового етапу навчання, домагатись

повного i точного розумiння учнями висловлювань вчителя та

однокласникiв, оголошень по радiо, прогнозу погоди тощо;

— велику увагу придiлити оволодiнню учнями рiзними

видами читання: ознайомлювальним (найбiльш поширеним у

всiх сферах повсякденного життя людини), вивчаючим

(пов’язаним із навчальною та професiйною дiяльнiстю),

переглядовим читанням, яке передбачає вмiння переглянути

текст, статтю з газети, журналу i знайти iнформацiю, задану

вчителем або таку, яка цiкавить учня;

— навчити учнiв навичок iншомовного письма, а саме:

а) заповнити просту анкету, формуляр, опитувальний

лист;

б) написати вiтальну листiвку до свята, до дня

народження;

в) написати листа зарубiжному ровесникові;

г) зробити нотатки для себе або iнших людей, написати

коротке повiдомлення;

д) зробити виписку з тексту, скласти i записати план

тексту;

— розвивати й удосконалювати навички самостiйної

роботи учнiв, особливо в старших класах.

Учителям іноземних мов слiд поліпшити роботу з питань

диференцiацiї та iндивiдуалiзацiї навчання, придiляти бiльше

уваги навчанню обдарованих дiтей, пiдготовцi їх до участi в

олiмпiадах i конкурсах. З цiєю метою активiзувати роботу

факультативiв, гурткiв, лiнгвiстичних клубiв тощо.

Трансформацiя гуманiтарної освiти в Українi передбачає

широке застосування тестування iншомовних навичок i вмiнь

усiх типiв середнiх навчальних закладiв. Це пов’язано з

необхiднiстю стандартизувати рiвнi пiдготовки учнiв середнiх

шкiл. Таким чином, учителi шкiл, гiмназiй, лiцеїв мають

оволодiти технологiєю складання тестiв, а учнi — технологiєю

їх виконання. Слiд запроваджувати тести як пiдсумкового, так

i поточного контролю; вони будуть кориснi для органiзацiї

самостiйної роботи учнiв при пiдготовцi до випускних

екзаменів у школi та вступних у вузi.

Учителям іноземних мов необхiдно вивчати i

впроваджувати сучаснi педагогiчнi технологiї викладання

іноземних мов, передусім методику iнтенсивного навчання,

телекомунiкацiйнi технологiї, навчання за альтернативними

пiдручниками, зокрема видавництва Оксфордського

унiверситету. З метою ефективної органiзацiї навчально�

виховної роботи з iноземної мови слiд використовувати

передовий педагогiчний досвiд учителiв України, областi,

району:

— В.А. Мороз, учителя англiйської мови

Новосанжарського НВК;

— Л. М. Клименко , вчителя англiйської мови СШ № 3

м. Полтави;

— Г. В. Фiль, учителя нiмецької мови НВК № 31

м. Полтави;

О.Д. Олексієнко з Степненської СШ Полтавського району,

М.І. Олександренко з Петрівцівської СШ Миргородського

району, творчих колективів словесників полтавських шкіл

№№9, 17, 28, 33. 

Передплатити фахові періодичні видання з метою

створення бібліотечки вчителя зарубіжної літератури. 

Література 

11.. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською

мовою навчання «Зарубіжна література», 5�11 класи. — К.:

Освіта, 1995. 
22.. Программы для средних общеобразовательных школ с русским

языком обучения: Литература, 5�11 классы. — К.: Перун,

1996. 
33.. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською

мовою навчання «Зарубіжна література», 5�11 класи. — К.:

Освіта, 1998. 
44.. Програми середньої загальноосвітньої школи з українською

мовою навчання. «Зарубіжна (всесвітня) література», 5�11

класи. — К.: Освіта, 1997. 
55.. Основи національного виховання. Концептуальні положення

(ч.1)/За заг. ред. В.Г. Кузя, Ю.Д. Руденка, З.О. Сергійчук .

— Київ, 1993. 
66.. Ковбасенко Ю.І. Філологічний аналіз художнього тексту:

Посібник. — К.: ІСДО, 1995. 
77.. Лісовський А.М. Деякі проблеми шкільної літературної

освіти: Метод.посібник. — К.: ІСДО, 1995. 
88.. Павличко Соломія. Теоретичний дискурс модернізму в

українській літературі. — К.: Либідь, 1996. 
99.. Помиткін Е.О. Духовний розвиток учнів у системі шкільної

освіти. — К.: Освіта, 1997. 
1100.. Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Проб.підруч. для 10

кл.серед.загальноосвіт.шк. — К.: Пед.преса, 1997. 
1111.. Зарубіжна література: Пробний підручник для 11 кл.

середн.загальноосвіт. шк. /За ред. проф. О.С. Чиркова. —

К.: Освіта, 1997. 
1122.. Журнали: «Всесвітня література в середніх навчальних

закладах України», «Зарубіжна література»; газета

«Зарубіжна література» (індекси: 74426, 74220). 

Методист відділу гуманітарних дисциплін В.В.Чирка 

УУччииттеелляямм  iiннооззееммннооїї  ммооввии

Iноземна мова — важлива освiтня галузь загальної

середньої освiти. Головне її призначення — це оволодiння

учнями спiлкуванням однiєю з iноземних мов: англiйською,

нiмецькою, французькою, iспанською, тобто формування

комунiкативних умiнь — говорiння, розумiння зi слуху

(аудiювання), читання та письма. Предметом вивчення

iноземної мови є не лише власне iноземна мова, але й

мовленнєва дiяльнiсть, культура народу — носiя мови, а

також певнi лiнгвокраїнознавчi та суто країнознавчi знання.

Для успiшної реалiзацiї цiлей програми вчителю iноземної

мови необхiдно:

— розвивати в учнiв умiння здiйснювати усне спiлкування

в типових ситуацiях навчально�трудової, побутової i

культурної сфер спiлкування, прийнятих у цивiлiзованому

свiтi;

— вчити дiтей установлювати i пiдтримувати контакти у

розмовi, спонукати партнера до мовленнєвих i немовленнєвих

дiй, обгрунтовувати свою думку;
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— Л.М. Панченко, вчителя нiмецької мови Лохвицької

школи № 2.

Необхiдно ширше впроваджувати вивчення другої

iноземної мови, зокрема у школах нового типу: гiмназiях,

лiцеях i т.п., ураховуючи при цьому побажання батькiв i дiтей

продовжувати практику поглибленого вивчення iноземних мов

з першого класу, оптимально врiзноманiтнювати методику

навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартнiсть їх

форм i змiсту, застосовуючи дидактичнi матерiали,

вiдеофонограми, комп’ютернi програми, широке коло джерел

додаткової навчальної iнформацiї.

Методисти відділу гуманітарних дисциплін

В.О. Цехановська, Т.А.Шевченко 

ШШккііллььнниимм  ббііббллііооттееккаарряямм  

Головними завданнями шкільних бібліотекарів області є
виховання високоосвіченого громадянина, орієнтованого на
загальнолюдські цінності, формування особистості
гуманістичного типу, яка сповнена високої свідомості щодо
національно�культурних досягнень свого народу. 

Сучасність вимагає, щоб шкільні бібліотеки були
інформаційно�методичними центрами в національній системі
виховання та сприяли прилученню дітей до історії, культури
народу, формували в них глибоке усвідомлення своєї ролі в
розбудові незалежної держави, відродженні української нації,
становленні національної економіки, науки і культури. 

В організації роботи шкільної бібліотеки бібліотекар
повинен керуватися Законами України «Про освіту», «Про
бібліотеку і бібліотечну справу», нормативними документами
Міністерства освіти України, структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, Статусом
загальноосвітньої школи I — III ступенів України,
Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи України,
Положенням про бібліотеку загальноосвітньої школи,
профтехучилищ. 

РРееккооммееннддууєєммоо::  

— підвищувати інформаційну, освітню, культурологічну,
духовну, пізнавальну, інтелектуальну функції шкільної
бібліотеки, які включають надання інформаційної та
методичної допомоги учням і вчителям в оволодінні основами
наук й організації навчально�виховного процесу; 

— систематично надавати цілеспрямовану допомогу
школярам в опануванні знаннями із шкільних предметів,
вивчення яких передбачає навчальний план; 

— спрямовувати діяльність шкільних бібліотек на

виховання культури читання підростаючого покоління,

формування потенційних читачів; 

— якнайповніше забезпечувати реалізацію таких

принципів функціонування шкільної бібліотеки, як пріоритет

читацьких інтересів, глибоке і копітке їх вивчення та

задоволення відповідно до можливостей бібліотеки;

формування в дітей стійкої потреби у книзі; 

— постійно працювати над удосконаленням довідково�

інформаційного апарату, підвищенням бібліографічної

культури як учителів, так і  учнів засобами системи

бібліотечно�бібліографічних уроків (особливо для

старшокласників), проведенням днів та тижнів шкільної

бібліотеки; оновленням змісту, форм і методів індивідуальної й

масової роботи з читачами; 

— розвивати творчі, ефективні форми і методи роботи, які

сприяють піднесенню духовності учнів, вихованню любові та

дбайливого ставлення до рідної землі, природи, історії й

культури краю, народних звичаїв, обрядів і традицій; 

— вести спільну роботу шкільних бібліотек з іншими

дитячими закладами у вихованні культури читання школярів; 

— координувати дії шкільної бібліотеки зі школярами,

педагогами, батьками в популяризації книги, у задоволенні

інформаційних книгокористувачів, формуванні філософії

читання школярами літератури як фундаментальної навички їх

бібліотечно�бібліографічної освіти; 

— систематично проводити роботу по збереженню,

зміцненню, формуванню та розширенню книжкового фонду,

основу якого складала б українська книга; перегляд

стереотипів формування фонду шкільної бібліотеки, пріоритет

аналітичного підходу до його комплектування; поповнення

шкільного фонду краєзнавчими і бібліотечними матеріалами,

літературними доробками місцевих авторів, розширення

книжкового фонду засобами проведення доброчинних акцій

«Подаруй книгу», «Підтримай шкільну бібліотеку»; 

— забезпечувати демократичний доступ

книгокористувачів до інформації, підвищення інформаційної

культури школярів засобами функціонування на базі шкільної

бібліотеки життєдіяльного інформаційного активу, проведення

ним днів інформації, інформаційних перерв; організація

інформаційного шкільного радіомовлення та інші засоби

популяризації книги й періодики серед учнівської молоді; 

— сприяти піднесенню іміджу шкільного бібліотекаря,

його готовності до сприйняття нових ідей, маркетингової

діяльності як засобу та інструменту оптимізації процесу

обслуговування і розширення сфери впливу. 

Методист відділу гуманітарних дисциплін

Р.О.Гелеверя 

ДОВІДКИ



35

Ïîñòìåòîäèêà, ¹2(20), 1998

ДОВІДКИ

УУччииттеелляямм  ммааттееммааттииккии  

Навчання математики в 1998 — 1999 навчальному році

проводитиметься за програмами 1996 року. Корективи до

програм та використання підручників буде надруковано в

журналі «Математика в школі» (1998, № 3) та в газеті

«Освіта України». 

Аналіз наслідків навчально�виховного процесу з

математики в школах області показує недостатню

сформованість в учнів державного рівня освіти. Результати III

та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики

свідчать про низький рівень роботи в області з обдарованими

та здібними дітьми. 

Основними завданнями вчителя математики на сучасному

етапі є:

1) формувати творчу особистість,

2) навчити дитину мислити.

Для цього намагатися частіше ставити учня в позицію

дослідника, винахідника, який самостійно здобуває знання і

використовує їх на практиці. 

На основі цього рекомендуємо звернути увагу на: 

— широке впровадження в практику роботи новітніх

методичних систем, які не врівнюють здібності всіх учнів, не

ігнорують відмінності між ними, а оптимально враховують їх

індивідуальні інтереси та здібності і сприяють всебічному

розвитку (рівнева диференціація навчання, групові форми

роботи, технологія творчого навчання, лекційно�практична

система навчання та інші); 

— посилення практичної спрямованості навчання

математики, особливу увагу акцентуючи на формування умінь

і навичок, єдність навчання і виховання; 

ВІДДІЛ ПРИРОДНИЧО.МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
— широке впровадження методу наочності навчання; 

— забезпечення активної розумової діяльності учнів; 

— розроблення чіткої системи поповнення кабінетів

математики наочними посібниками, моделями до задач,

динамічними моделями, збірниками олімпіадних задач,

дидактичними матеріалами; 

— удосконалення уроку, підвищення його розвиваючої

спрямованості, зосередження уваги на розробленні способів

диференціації, внутрішній логіці та результативності; 

— активізацію позакласної роботи з математики,

особливу увагу звернути на роботу з обдарованими та

здібними дітьми, на підготовку їх до участі в олімпіадах,

турнірах, конкурсах шляхом проведення факультативних

занять і гуртків; 
— формування в учнів обчислювальних навичок, навичок

розв’язання рівнянь і нерівностей, задач із геометрії, алгебри

та початків аналізу. 

Методист відділу природничо�математичних

дисциплін Л.Я. Тимошенко

УУччииттеелляямм  ффііззииккии  

І. Вивчення курсу фізики у 1998 — 1999 навчальному

році в школах, гімназіях, ліцеях, професійно�технічних

училищах і технікумах буде здійснюватися відповідно до

типових навчальних планів, створених на основі базових

навчальних планів. 

В основу варіативних програм вивчення курсу фізики

мають бути покладені існуючі нині програми: 
11.. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика.

Астрономія, 7�11 класи. — К.: Перун, 1996. 
22.. Програми середньої загальноосвітньої школи. «Фізика.

Астрономія», 7�11 класи. — К.: Освіта, 1992. 
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(астрофізики) повинен відповідати Державному стандарту

шкільної фізичної освіти, досягнення якого є обов’язковим для

всіх учнів незалежно від типу школи та специфіки навчання.

Також слід дбати про матеріальне забезпечення

астрономічного куточка в кабінеті фізики.

ІІ. З метою забезпечення високої якості й стабільності

знань учнів, відповідності знань, умінь і навичок учнів

програмним вимогам, рекомендуємо навчання з фізики

грунтувати на основі загальнодидактичних цілей: освітньої,

виховної і розвиваючої. Для розв’язання навчально�виховних

завдань використовувати різні ефективні форми і методи,

спрямовані на те, щоб: 

— розкрити основи фізики й астрономії, сформулювати

основні поняття, закони, навчити бачити вияв останніх у

природі і техніці; 

— дати цілісне уявлення про фундаментальні закони і

теорії; 

— ознайомити учнів з методами природничо�наукового

дослідження. 

Для успішного викладання впроваджується основний

принцип концепції фізичної освіти — гуманітаризація

навчання (розгляд актуальних загальнолюдських проблем

світоглядного характеру — історичних, філософських,

екологічних), а також різноманітні форми і методи реалізації

індивідуальної роботи для здійснення диференційованого

підходу. 

ІІІ. Важливе значення треба надати виконанню

навчального експерименту, бо він є органічною частиною

шкільного курсу фізики, важливим методом навчання. Слід

звернути увагу на формування експериментальних умінь

користування приладами та інструментами і навичок

обробляти результати вимірювання, а також робити висновки

на основі експериментальних даних. 

Сприяти вмінню учнів застосовувати вихідні положення

науки для самостійного пояснення фізичних явищ, результатів

експерименту, принципів дій приладів і пристроїв. 

Кількість зазначених у програмі лабораторних робіт, як і

демонстрацій, є обов’язкова. Залежно від умов у кожній

школі вчитель може замінювати окремі роботи або досліди на

рівноцінні, а за рахунок проведення короткочасних —

експериментальних — завдань та об’єднання деяких

лабораторних робіт в одну можна вивільняти час і збільшувати

кількість лабораторних робіт. 

Готуючи учнів до проведення першої лабораторної роботи

у 9�му класі, слід дати поняття про похибки вимірювань і про

один із способів їх обчислення. Надалі треба застосовувати

відомі учням методи обчислення похибок. 

Фізичний практикум проводити в кінці навчального року з

метою повторення, узагальнення та систематизації знань

учнів. На кожну роботу фізичного практикуму відводиться

один урок. 

При проведенні фізичного експерименту вчитель повинен

дотримуватися правил техніки безпеки. А під час виконання

33.. Програми для вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх

шкіл. Математика. Фізика. Астрономія. Хімія. Біологія, 9�11

класи. — К.: Перун, 1996. 
44.. Програма курсу «Фізика. Астрономія» для 7�9 класів школи

II ступеня. — К.: Освіта, 1994. 

Дозволяється користуватись оригінальними авторськими

програмами, що відповідають Державному стандарту фізичної

освіти, які пройшли науково�педагогічну експертизу і мають

гриф Міністерства освіти України. 

Для реалізації діючих навчальних програм

використовуватимуться як стабільні, так і  пробні

(експериментальні) підручники та посібники, а саме: 
11.. Пьоришкін О.В., Родіна Н.О. Фізика, 7 клас. — К.: Освіта,

1993. 
22.. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астрономія, 7 клас. —

К.: Освіта, 1994 — 1995 (пробний). 
33.. Коршак Є.В. та ін. Фізика. 7 клас. — К.: Освіта, 1998

(пробний). 
44.. Пьоришкін О.В., Родіна Н.О. Фізика, 8 клас. — К.: Освіта,

1993. 
55.. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астрономія, 8 клас. —

К.: Освіта, 1996 (пробний). 
66.. Кікоїн І.К., Кікоїн А.К. Фізика, 9 клас. — К.: Освіта, 1993. 
77.. Гончаренко С.У. Фізика, 9 клас. — К.: Освіта, 1997

(пробний). 
88.. Бугайов О.І. та ін. Фізика. Астрономія, 9 клас. —

К.: Освіта, 1997 (пробний). 
99.. М’якишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Фізика, 10 клас. — К.: Освіта,

1994. 
1100.. Гончаренко С.У. Фізика, 10 клас шкіл гуманітарного

профілю. — К.: Освіта, 1995, 1996. 
1111.. Гончаренко С.У. Фізика, 10 клас шкіл природничо�наукового

профілю. — К.: Освіта, 1994 — 1995. 
1122.. М’якишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Фізика, 11 клас. — К.: Освіта,

1991 — 1993. 
1133.. Гончаренко С.У. Фізика, 11 клас шкіл гуманітарного профілю.

— К.: Освіта, 1995. 
1144.. Гончаренко С.У. Фізика, 11 клас шкіл природничо�наукового

профілю. — К.: Освіта, 1995 (пробний). 
1155.. Римкевич А.П. Збірник задач з фізики, 9�11 класи. — К.:

Освіта, 1993. 
1166.. Лапінський В.В. Фізика. Основні поняття та закони, 7�11

класи. — К.: Освіта, 1997. 

Учитель має право вибору програми і підручника, за

якими здійснюватиме викладання курсу фізики, враховуючи

профіль школи та класу. Можна використовувати тільки ті

підручники і посібники, які мають рекомендацію Міністерства

освіти України. 

Звернути особливу увагу на те, що астрономія є

вибірковим предметом для загальноосвітніх шкіл відповідно

до базового навчального плану. Але у класах з поглибленим

вивченням фізики, математики й у класах природничо�

наукового профілю курс астрономії є вибірково�обов’язковим

предметом і вивчається у повному обсязі, передбаченому

програмою за підручником Б.А.Воронцова�Вельямінова. У

класах гуманітарного профілю відомості з асторономії слід

включати до курсу фізики у зменшеному обсязі. При цьому

треба користуватися тезою про те, що знання з астрономії

важливі для формування і розвитку сучасного світорозуміння

та світосприймання учнів як завершальний етап природничо�

математичної освіти. Базовий рівень знань учнів з астрономії
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лабораторних і практичних робіт вимагати від учнів строго

виконувати інструктаж із техніки безпеки. 

ІV. Радимо вчителям активізувати розвиток творчих

здібностей та інтересу учнів до фізики і техніки, сприяти їх

підготовці до свідомого вибору професії на основі тісного

зв’язку вивчення фізики з життям. Систематично

використовувати форми індивідуальної роботи як для

усунення недоліків, так і для виявлення обдарованих учнів.

Збуджувати в учнів зацікавленість до фізики шляхом

організації і  проведення шкільних фізичних олімпіад,

позакласних заходів, факультативів, гурткової роботи. 

V. Районним методичним кабінетам і методичним

об’єднанням учителів фізики пропонуємо продовжувати

роботу з оперативного обміну інформацією про методичні

новини, сучасні педагогічні технології, інноваційні форми і

методи навчання. 

Організувати і контролювати роботу творчих груп з

апробації експериментальних підручників. 

Вивчати та узагальнювати педагогічний досвід кращих

учителів. Включати в план роботи методичних об’єднань

графік проведення відкритих уроків, а також

взаємовідвідування уроків з метою надання методичної

допомоги й обміну досвідом. 

На серпневій нараді продовжити обговорення проекту

Державного стандарту фізичної освіти. 

Методист відділу природничо�математичних

дисциплін Л.О. Стрюк 

Учителям хімії 

У 1998 — 1999 навчальному році хімія в школах області

вивчалась за різними програмами. 

Аналіз успішності учнів свідчить, що більшість учителів

забезпечують належний рівень вивчення хімії. Випускники

шкіл успішно складають вступні екзамени до вузів. У цьому

році трьом учителям хімії присвоєно грант соросівського

вчителя (С.Ф. Сосновській — СШ № 30 м.Полтави, Г.І.

Шнайдер — ліцей № 4 м.Кременчука, Н.Я. Фаль —

Світлогірська СШ Кобеляцького району). 

Команда школярів з області непогано виступила на

Всеукраїнській олімпіаді з хімії. Три учні зайняли призові

місця: два із СШ № 17 і один із ліцею № 1 м.Полтави. На

обласній олімпіаді добре виступили також учні сільських

районів — Великобагачанського, Кобеляцького,

Семенівського і Пирятинського. 

Учителі хімії активно виступили на ярмарку педтехнологій.

Цікаві роботи представили вчителі хімії Семенівської СШ №

1 М.М. Сторчак., Диканського НВК А.І. Кушніренко,

Кобеляцької СШ № 2 Л.І. Брюховецька та інші. 

Кращі результати в роботі показують учителі шкіл нового

типу. 

У 1998 — 1999 навчальному році в загальноосвітніх

школах вивчення хімії буде проводитися за програмою 1997

року. У класах, де неможливо перейти на цю програму,

вчителі завершують вивчення хімії за раніше виданими

програмами. 

У школах нового типу, де на хімію відводиться більше ніж

три години, її вивчення здійснюється за програмою 1993 року

для класів хіміко�біологічного профілю. 

Можна вивчати хімію за авторськими програмами, якщо

вони затверджені Міністерством освіти. 

Обов’язковими підручниками з хімії на новий навчальний

рік є: 

11.. Буринська Н.М., Хімія, 8 клас (перероблений). —К., 1997. 
22.. Буринська Н.М., Хімія, 9 клас (перероблений). — 1997. 
33.. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія, 10 клас (пробний).—К.,

1997. 
44.. Домбровський А.В., Лукашова Н.І., Лукашов С.М. Органічна

хімія, 10 клас (перероблений). — К., 1997.

Цим же підручником можна користуватись і в 11 класі та класах
з поглибленим вивченням хімії. 
55.. Чайченко Н.Н., Скляр А.М. Основи загальної хімії, 11 клас

(перероблений). Для класів з поглибленим вивченням. — К.,

1997. 
66.. Буринська Н.М. Основи загальної хімії, 11 клас. Для класів з

поглибленим вивченням. — К., 1996. 
77.. Ярошенко О.Г., Новицька В.І. Збірник задач і вправ з хімії. —

К., 1996 — 1998 роки. 

При вивченні хімії слід користуватися посібниками,
рекомендованими Міністерством освіти: 
11.. Базелюк І.І. Довідковий матеріал з хімії. — К.: Перун,  1998. 
22.. Березан О.В. Посібник з органічної хімії. — К.: Абрис,  1998. 
33.. Тестові завдання з неорганічної хімії. 8�11 кл. — К.: Око,

1996. 
44.. Староста В.І. та ін. Тестові завдання з неорганічної хімії, 8�

9 кл. — К.: Либідь,  1996. 
55.. 3. Тестові завдання з неорганічної хімії, 8�9 кл. — К.: Равлик,

1997. 
66.. Романов А.І. Основи аналітичної хімії: Підручник для класів

з поглибленим вивченням хімії. — К.: Перун, 1996. 
77.. Буринська Н.М. Практичні роботи з хімії. — К.: Перун,

1997. 
88.. Березан О.В. Хімія елементів. — К., 1998. 
99.. Корнілов М.Ю. та ін. Таблиця «Періодична система хімічних

елементів Д.І.Менделєєва» і до неї «Вступ до хімічної

номенклатури». — К., 1997. 
1100.. Василенко С.В., Мальченко Г.І. Основний робочий зошит з

хімії. — К.: Абрис,  1997. 

У новому навчальному році вчителям хімії потрібно: 

— знаходити шляхи вдосконалення методики та

навчально�матеріальної бази вивчення хімії; 

— використовувати можливості інтеграції хімії з іншими

природничими дисциплінами до вивчення хімії за

систематичними курсами; 

— з урахуванням проблем екології засобами хімії

формувати в учнів екологічні знання та переконання. 

Методичним кабінетам необхідно врахувати

диференційований підхід до організації методичої роботи з

учителями хімії й організувати апробацію підручника «Хімія»

для 10 класу Н.М. Буринської і Л.П. Величко. 

Методист відділу природничо�математичних

дисциплін О.С. Андрієвська 
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ВВииккллааддааччаамм  ггееооггррааффііїї  ттаа  оосснноовв  ееккооннооммііччнниихх

ззннаанньь  

Протягом минулого навчального року вчителі географії

працювали за новими національними підручниками над

розв’язанням завдань, які внесено в пояснювальну записку до

програм, та реалізовували рекомендації до нового навчального

року.

Учителі географії в новому навчальному році продовжують

працювати за діючими державними програмами для середніх

загальноосвітніх шкіл (Київ: Перун, 1996), у пояснювальній

записці до яких ставиться мета і першочергові завдання

вивчення курсів географії та основ економічних знань.

Коротка характеристика основних завдань кожного курсу дає

можливість визначати мету занять. Користуючись програмою,

вчитель повинен звернути увагу на практичну спрямованість,

доцільний розподіл годин на розділи і теми. Про деякі зміни і

доповнення до програм, а також про нові варіанти програм

можна дізнатись із журналу «Географія та основи економіки в

школі» й інформаційного збірника Міністерства освіти

України № 7.

З 1998—1999 навчального року Міністерство освіти

пропонує школам перейти на другий структурний варіант

викладання географії в 7 — 9 класах (ті школи, де

розпочинають вивчення курсу «Географія світу» в 7 класі,

вивчають його лише один рік, а ті, що продовжують вивчення

цього курсу у 8 класі, закінчують його за першим

структурним варіантом).

У 5 класі вчитель, за погодженням із адміністрацією

школи, може вибирати один з двох запропонованих на 1998

— 1999 н.р. навчальних курсів: «Рідний край»,

«Природознавство». Курс «Рідний край» вивчається за

програмою «Географія рідного краю», при його викладанні

слід користуватися регіональними навчальними посібниками

(Географія рідного краю, Полтава: Наукова зміна, 1997) та

робочим зошитом (Рідний край, Київ: Просвіта, 1996).

Необхідно пам’ятати, що цей курс є перехідним між

початковою природничо�науковою освітою і наступною

географічною освітою. Рекомендуємо приділити більше уваги

міжпредметним зв’язкам як з історією, так і з іншими

предметами. Інтегрований курс «Природознавство» можна

викладати за однією із трьох програм, які надруковані в

інформаційному збірнику Міністерства освіти України №7 за

1998 р. Для викладання цього курсу будуть видані

підручники, один з яких створено полтавськими науковцями

(В.Р. Ільченко, К.Ж. Жуз, Л.М. Булава). Можна викладати

в 5 класі й обидва курси при умові, якщо взяти 1 год на

викладання за рахунок шкільного компонента. 

Курс «Загальна географія» (6 клас) викладається за

існуючою програмою. При викладанні курсу необхідно

зосередити увагу на глибокому засвоєнні основних

географічних знань та особливостей географічної карти. І

вчителі, і учні повинні обов’язково мати географічний

навчально�методичний комплект, що складається із

національного підручника, географічного атласа, робочого

УУччииттеелляямм  ббііооллооггііїї  

Сучасна біологічна освіта повинна сприяти формуванню

особистості, котра розуміє життя як найвищу цінність, може

свідомо визначити i розв’язати проблеми, що постають нині

перед конкретним індивідуумом, його оточенням i людством

взагалі.

В умовах переходу шкіл на різні варіанти програм, у яких

на вивчення бiологiї відводиться різна кількість годин, дуже

важливо дати всім учням необхідний обсяг біологічних знань.

Ось чому державні стандарти, які визначають вимоги до рівня

підготовки випускників навчальних закладів, стають

необхідними.

Шкільний курс біології розв’язує завдання забезпечення

уявлень i розуміння:

— наукової картини живої природи на грунті

загальнобіологічних закономірностей;

— причинно�наслідкових зв’язків, що є результатом

різноманітності органічного світу;

— людини як наслідку біологічної еволюції та ї ї

соціальних особливостей;

— взаємозв’язку живих систем, у тому числі й людини, з

навколишнім середовищем;

— стратегії виживання за сучасних умов.

Базова біологічна підготовка грунтується на впровадженні

таких основних змістових ліній:

— методи наукового пізнання, елементно�молекулярнi

основи життя;

— організм — бiологiчна система, розвиток

індивідуальний та історичний;

— різноманітність органiчного свiту;

— надорганізмові системи.

В основi програми шкільного курсу «Біологія» лежить

концепція безперервної бiологiчної освіти в Україні. При

вивченні біології в 1998 — 1999 навчальному році в 6� , 8� ,

10�их класах слід користуватися програмами 1998 р.; 9�, 11�х

класах — програмами 1992 р.; у класах з поглибленим

вивченням бiологiї — програмами 1993 р., у школах, де

вивчається інтегрований курс «Довкілля», — програмами

1996 р.

Література

11.. Морозюк С.Є. Бiологiя: Підручник для 6 класу. — К., 1996.
22.. Шевченко С.М. Бiологiя: Пiдручник для 6 класу. — К., 1998.
33.. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Зоологія:

Пiдручник для 7 класу. — К. , 1996.
44.. Шабатура Н.К., Матяш К.Ю., Мотузний В.О. Біологія

людини: Пiдручник для 8�9 класів. — К., 1997.
55.. Дербенева А. Г., Шаламов Р. В. Общая биология: Пособие для

10�11 классов. — К., 1997.
66.. Морозюк С.Є. Робочий зошит для лабораторних i

практичних робіт з біології для 6�го класу. — К., 1997.
77.. Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В., Войцехiв�     ський

Н.Ф. Робочий зошит для лабораторних i практичних робiт з
бiологiї для 7�го класу.

88.. Вiхренко А.С. Зошит для загальної бiологiї, 10�11 класи. —
К., 1998.

Завідуюча відділом природничо�математичних

дисциплін Н.Ю. Токар 
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зошита й контурних карт. Такі комплекти повинні мати учні

при вивченні інших курсів географії.

Курс «Географія світу» можна викладати за існуючими

програмами або за новою, що надрукована в журналі

«Географія та основи економіки в школі» (№ 3 за 1997 р.),

яка розрахована на один рік навчання. При викладанні цього

курсу слід користуватися підручниками «Географія світу» (7

— 8 клас) авторів В.Ю. Пестушка, В.О. Сасихова,

Г.Є. Уварової.

Курс «Географія України» викладаємо за існуючими

програмами і підручниками, які вже надійшли до шкіл, а

також допоміжними посібниками Л.М. Булави «Фізична

географія України», «Географія Полтавської області»,

«Географія України. Практичні і  самостійні роботи.

Роздаткові дидактичні матеріали», «Фізична географія

України» (матеріали до екзамену в 9 класі), а також

«Методика викладання географії Полтавщини».

Курс «Економічна і соціальна географія світу» (10 клас)

викладається за існуючою програмою і новим національним

підручником за редакцією Б.П. Яценка «Економічна і

соціальна географія світу» (підручник надійшов у вільний

продаж). Можна використовувати і «Словник�довідник учня

з економічної та соціальної географії світу».

Курс «Основи економічних знань» (11 клас) — це курс за

вибором і викладається за рахунок шкільного компонента.

Сьогодення вимагає від випускника школи знань з основ

економіки. Тому необхідно звернути увагу на цей курс.

Підручники, які можна використати при вивченні цього курсу,

— це «Основи економіки» І.С. Кравченко та «Основи

економіки» І.Ф. Родіонової. 

Нагадуємо, що програми можна використовувати як

календарний план, в котрому планується не тільки зміст

навчального матеріалу, а й практичні роботи.

Атласи, робочі зошити, контурні карти і деякі підручники

можна придбати у видавництвах (адреси друкувалися

раніше).

Учителі повинні розв’язувати такі професійні завдання:

— спиратися на теоретичні, психолого�педагогічні і

методичні знання при розв’язанні практичних навчально�

виховних завдань;

— при плануванні і здійсненні навчального процесу

орієнтуватися на особистість дитини, її мотиви, пізнавальні

інтереси;

— вносити в зміст навчання корективи, що пов’язані з

сучасним життям;

— при оцінці ефективності навчання не обмежуватися

засвоєнням знань і вмінь;

— вести роботу, спрямовану на формування в учнів усіх

компонентів змісту шкільної географії — знань, умінь, досвіду

творчої діяльності та інше;

— планувати навчальний процес, виходячи з поставленої

мети уроку чи теми, прогнозувати пізнавальну діяльність та її

результати; 

— добирати засоби навчання до уроку відповідно до його

мети; застосовути різноманітні прийоми роботи з картою; 

— проводити уроки із застосуванням ТЗН та ЕОТ;

— поєднувати передачу учням інформації з організацією

їх самостійної діяльності, в тому числі дослідницької та з

проблемного навчання; 

— поряд з фронтальною та індивідуальною роботою

включати в уроки колективні форми навчальної діяльності

(групову, роботу в парах та інші);

— систематично здійснювати внутрішньо�предметні та

міжпредметні зв’язки. 

Сучасний урок географії порівняно з традиційним — це

урок:

— спрямований на формування особистості учнів та його

географічної культури;

— де вчитель виступає організатором навчально�

пізнавальної діяльності учнів, їх керівником, помічником і

консультантом;

— на якому забезпечується співробітництво між учителем

і учнями, значна увага приділяється мотивації діяльності

учнів;

— де центральне місце займає застосування знань і вмінь

у процесі розв’язання навчальних завдань на всіх етапах

уроку;

— коли йде спілкування між учнями в процесі навчальної

роботи, організовується колективна навчальна діяльність; 

— міжпредметний, що проводять два�три вчителі різних

предметів;

— на якому важливу роль у вихованні і розвитку учнів

відіграють методики навчання й організаційні форми;

— який тісно пов’язаний з такими формами організації

навчання як екскурсії, робота в природі та інші.

ПОІПОПП рекомендує вчителям географії реалізувати

такі функції викладання,  як:

ІНФОРМАЦІЙНУ: образно викладати навчальний

матеріал; викладати матеріал системно і за чіткою схемою;

робити глибокі висновки; встановлювати головні зв’язки між

об’єктами та явищами, теоретичним матеріалом і місцевим;

готувати питання для бесіди і завдання для самостійної

роботи; професійно володіти географічною картою; вміло

використовувати всі засоби навчання; регулярно і

систематично здійснювати контроль за знаннями; 
МОБІЛІЗАЦІЙНУ: організовувати увагу школярів;

управляти пізнавальною діяльністю учнів; спрямувати

навчальну діяльність школярів;

ОРГАНІЗАЦІЙНУ: орієнтуватися у розподілі часу;

регулювати темп уроку; володіти процесом поповнення

навчально�матеріальної бази з географії та економіки;
ОРІЄНТАЦІЙНУ: формувати наукові погляди на

природу і суспільство; виховувати почуття патріотизму;
розвивати інтерес до суспільно�економічних подій; навчати
учнів застосовувати географічні знання в повсякденному
житті; навчати працювати з різними джерелами знань;
сприяти краєзнавчому, екологічному та економічному
навчанню;

РОЗВИВАЮЧУ: забезпечити продуктивну пізнавальну

працю всіх учнів; керувати розвитком здібностей; приділяти
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увагу формуванню активного самостійного і творчого

мислення; відбирати й використовувати активні методи

навчання.

Для реалізації діючих навчальних програм

використовуються стабільні та пробні підручники і посібники,

а саме:

11.. Програми для середньої загальноосвітньої школи, Географія,
5�10 класи. Основи економічних знань, 11 клас. — К.: Перун,
1996.

22.. Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І. Загальна
географія, 6 клас. — К.: Зодіак�Еко, 1995 (пробний).

33.. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Є., Сасихов В.О. Географія світу,
7 клас. — К.: Абрис, 1995 (пробний).

44.. Пестушко В.Ю., Уварова Г.Є., Сасихов В.О. Географія світу,
8 клас. — К.: РВЦ «Проза», 1997 (пробний).

55.. Сиротенко А.Й., Чернов Б.О., Плахута В.Я. Географія
України, 9 клас. — К.: Освіта, 1994 (пробний).

66.. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України, 8 — 9 класи.
— К.: Зодіак�Еко, 1997 (пробний).

77.. Яценко Б.П. та ін. Економічна і соціальна географія світу, 10
клас. — К.: Артек, 1997 (пробний). 

88.. Родіонова І.Ф. та ін. Основи економіки, 11 клас. —
К.: Зодіак�Еко, 1995 (пробний). 

99.. Булава Л.М. та ін. Рідний край. Географія та краєзнавство, 5
клас. — К.: Просвіта, 1997.

1100.. Микитенко Л.М. Робочий зошит учня. Загальна географія, 6
клас. — К.: Просвіта, 1997.

1111.. Білоус Д.М. Робочий зошит учня. Географія світу, 7 клас. —
К.: Абрис, 1997.

1122.. Скуратович О.Я., Корнєєв В.П. Робочий зошит учня.
Географія світу, 8 клас. — К.: Просвіта, 1997.

1133.. Сиротенко А.Й., Корнєєв В.П., Чернов Б.О. Географія
України, 9 клас. Робочий зошит учня. — К.: Гомін, 1996. 

1144.. Микитенко Л.М. Економічна та соціальна географія світу,
10 клас. Робочий зошит учня. — К.: Абрис, 1996.

1155.. Масляк П.О. та ін. Словник�довідник з економічної та
соціальної географії світу, 10 клас. — К.: Лібра, 1996
(пробний).

1166.. Шищенко П.Г., Масляк П.О. та ін. Географія у завданнях і
запитаннях. 6 — 10 класи. — К.: Просвіта, 1996 (пробний).

Методист відділу природничо�математичних

дисциплін Л.П.Третьякова 

ДОВІДКИ

ЗЗаассттууппннииккаамм  ддииррееккттоорріівв  шшккіілл  іізз  ввииххооввннооїї

ррооббооттии,,  ккллаасснниимм  ккееррііввннииккаамм,,  ккееррііввннииккаамм

ммееттооддииччнниихх  ообб’’єєддннаанньь  цциихх  ккааттееггоорріійй  

1. Необхідно перш за все правильно розуміти мету

виховання. Досягнення ї ї  передбачає організацію та

здійснення цілеспрямованого процесу формування

особистості, підготовки її до життя, активну участь у всій

діяльності шкільного колективу. 

Виховний процес включає насамперед формування

світогляду, моралі, високих естетичних смаків. 

Основна мета виховання — формування гуманіста (за

умов гуманістичного характеру виховання) відповідно до

принципів демократичного суспільства, а також принципу

природовідповідності (врахування вікових особливостей

вихованців). 

Ураховуючи це, даним категоріям педагогів слід

керуватися основними критеріями та показниками організації і

ведення виховної роботи, а саме: 

— рівнем управління системою виховної діяльності, що

забезпечує найбільш оптимальні умови результату (його

основними показниками є: реалізація демократичних основ

управління, раціональний розподіл функцій між учителями,

вихователями, батьками, єдність дій школи і сім’ї у

формуванні особистості); 

ВІДДІЛ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
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— рівнем функціонування системи виховної роботи, який

сприяє успішному розв’язанню завдань, поставлених перед

вихованцями (його основними показниками є: забезпечення

активної участі школярів у процесі виховної роботи,

актуальність змісту масових заходів, розвиток учнівського

самоврядування та інше); 

— рівнем вихованості учнів (його основними показниками

є: зовнішній вигляд вихованців, культура поведінки, інтерес до

загальнолюдської культури). 

Тому заступникам директорів шкіл, класним керівникам

при складанні планів виховної роботи на новий навчальний рік

слід ураховувати та творчо застосовувати положення існуючих

виховних концепцій: 

«Концепція виховання особистості», «Концепція

національного вихованння», «Концепція виховання

підростаючих поколінь суверенної України», «Концепція

естетичного виховання», «Концепція виховання дітей і молоді

у національній системі освіти», керуватися Національною

програмою «Діти України», обласною комплексною

програмою «Національне виховання: регіональний аспект»,

документами з виховної роботи, затвердженими

Міністерством освіти України. 

2. Заступникам директорів шкіл, класним керівникам

треба правильно розуміти сутність національного виховання.

Воно передбачає формування повноцінної особистості,

індивідуальності, яка цінує свою громадянську, національну

гідність, совість і честь. 

3. Ефективність і результативність виховної роботи в

школі залежить від правильно обраних пріоритетних напрямів

і принципів, що відповідають новій методології формування

особистості. Гуманізація й демократизація спільного життя,

виховання чистоти та краси моральних відносин, високих

громадянських почуттів, зокрема любові до України, її народу,

його мови, культури. 

4. Особливу увагу слід звернути на моральне виховання

юнаків і дівчат. Як відомо, воно становить один із аспектів

загальної проблеми виховання підростаючого покоління. 

У процесі морального виховання розв’язується завдання

перетворення принципів моралі на моральні якості, що

визначає зміст роботи в даному напрямі. 

У сучасних умовах основні принципи загальнолюдської

моралі повинні стати життєвими орієнтирами сучасної молоді

(чуйність, милосердя, доброта, сумлінне ставлення до праці). 

5. У підлітковому віці формується громадянська позиція,

відповідальність, совість і  мужність. Завдання

громадянського виховання (ідейного, патріотичного) є

невід’ємним, необхідним і невідкладним обов’язком педагога�

вихователя. Прищеплювати юнакам і дівчатам повагу до

Конституції України, навчити будувати взаємини з людьми;

глибоко, на синтезованому рівні поважати державні й

національні символи. 

6. Заступникам директорів шкіл з виховної роботи,

класним керівникам слід звернути увагу на правове виховання. 

У процесі правового виховання акцент повинен бути

зроблений на формуванні правильного розуміння принципів і

норм права, вмінні давати юридичну оцінку різним фактам,

ситуаціям, які виникають у процесі життєдіяльності. 

7. Працюючи з вихованцями, педагоги чітко повинні знати

і звертати увагу на те, як учні ставляться до навколишнього

світу та людей. Тому індивідуальна виховна робота

спрямовується на формування в школярів певних ділових

якостей для успішної їх діяльності. 

Тут важливою рисою слід вважати інтерес до нового в

науці, мистецтві, громадському житті. Робота заступників

директорів шкіл із виховної роботи, класних керівників у

цьому плані передбачає вивчення індивідуальних

особливостей кожного учня. 

Зосередження уваги педагогів тільки на «гірших» або

«кращих» призводить до того, що значна кількість учнів

залишаються поза педагогічним впливом. 

8. У сучасних умовах надзвичайно актуальною та вкрай

важливою є співпраця школи й сім’ї. Економічні проблеми

держави поставили більшість сімей на рівень виживання; діти

покинуті напризволяще, залишаються без батьківського

піклування, що неминуче веде до зростання правопорушень і

злочинів, скоєних неповнолітніми. За цих умов вихованням

займаються лише школи і вчителі. Тому педагогічні колективи

повинні зробити все, аби повернути батьків обличчям до

школи, визначити їх права й обов’язки в навчально�виховному

процесі, створити необхідні умови для просвітницької роботи,

допомогти сім’ям. Педагог повинен досконало знати сім’ю та

умови, в яких росте вихованець, взаємовідносини дітей і

батьків, сімейні цінності, традиції. 

Педагогам доцільно приділяти особливу увагу статевому

вихованню, підготовці учнів до подружнього життя. Тактовне,

розумне спілкування, бесіди віч�на�віч з вихованцями, допомога

батьків, лікарів має сприяти прищепленню молодому поколінню

тих цінностей, які допоможуть зберегти здорову, міцну сім’ю. 

10. Методистам РМК спрямувати роботу з педагогічними

кадрами на керівництво виховним процесом, на методику

контролю за станом виховної роботи. 

У системі контролю за станом виховної роботи має

проводитися спостереження за здійсненням виховних заходів.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕНННЯ

ВИХОВНОГО  ЗАХОДУ: 

— чітка назва заходу та розуміння педагогом його мети; 

— планування основних етапів заходу і визначення

завдань кожного з них; 

— організація підготовки заходу відповідно до поставленої

мети; 

— визначення оптимального змісту виховного матеріалу з

урахуванням основних принципів організації виховного

процесу; 

— вибір найбільш раціональних методів і прийомів
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1100.. Довідник класного керівника (збірник документів). — Київ,

1996. 
1111.. Охріменко І.В. Національна система виховання: регіональний

аспект. Досвід, проблеми, перспективи. — Полтава, 1996. 
1122.. Охріменко І.В., Пашко М.С., Шемет П.Г. Освіта і

виховання на Полтавщині в минулому й сьогодні. — Полтава,

1998. 

Завідуюча відділом національного виховання

Л.Г. Тарасовська 

ООррггааннііззааттоорраамм  ввииххооввннооїї  ррооббооттии  зз  ууччнняяммии

ммооллооддшшиихх  ккллаассіівв,,  ккллаассооввооддаамм  

Основою виховної роботи з учнями молодших класів

повинні бути: новий, національно�культурний зміст,

звернення до своїх національних коренів, традицій, золотого

фонду етнопедагогіки, традицій сімейного і родинного

виховання, повернення підростаючому поколінню

несправедливо втрачених і забутих імен діячів національної

української культури. 

Виховати фізично та морально здорову дитину — складна

наука, яка потребує не тільки природженого хисту, а й

чималих знань про соціально�психологічні умови повноцінного

розвитку молодших школярів, а також уміння створити умови

для цього розвитку спільно з психологами, батьками,

медичними працівниками, працівниками культурно�освітніх

закладів області. 

Для організації ефективної виховної роботи з молодшими

школярами рекомендуємо: 

1. На початку їх навчання у першому класі провести

діагностування виховних можливостей кожної сім’ї (вік

батьків, освіта, місце роботи, національність,

віросповідування, забезпеченість, місце та умови проживання,

проблеми, захоплення і т.д.) шляхом відвідування кожної

дитини вдома, проведення бесід, анкетування, інтерв’ю, творів

дітей на тему «Моя родина», домашнього завдання для

батьків тощо. 

Згідно з результатами діагностики виховних можливостей

сімей спланувати тематику батьківських зборів — однієї з

основних форм педагогічного всеобучу батьків, найбільш

визнаного традиційного способу спілкування з ними. 

2. Поширювати такі форми роботи, як родинні виховні

заходи: свята, ігри, розваги тощо, що дають можливість

активізувати батьків, із пасивних спостерігачів перетворити їх

на учасників організації навчально�виховного процесу

молодших школярів, виявляти інтереси і вподобання кожної

сім’ї з метою використання їх у виховній роботі з дітьми,

забезпечувати спадкоємність поколінь, відроджувати звичаї і

традиції нашого народу, впроваджувати їх у сучасне життя.

Проводити свята «Будьмо знайомі», «Свято бабусь», «Від

усієї душі», «День матері», «Козацькому роду нема

переводу», «Ми всі — дружна спортивна сім’я», «Шануй

батька свого, матір свою». 

3. Регулярно проводити цикл виховних заходів, які

культивують любов до рідного краю, свого народу, домівки

виховного впливу на учнів на кожному етапі заходу; 

— чіткість виховного заходу, оптимальний його темп і

ритм; 

— різноманітність і творчий характер діяльності учнів; 

— взаємозв’язок заходу з попередніми та наступними

формами позакласної роботи з учнями, уроками. 

АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕННЯ,

РЕЗУЛЬТАТІВ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

— МЕТА І ЗАВДАННЯ: мають бути розв’язані в

процесі підготовки і проведення виховного заходу;

— ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ: спрямовуюча роль

класного керівника у ході підготовки заходу;

— ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ:

готовність дітей, структурна схема заходу, чіткість,

організованість, участь представників громадськості,

раціональне використання часу;

— ЗМІСТ ЗАХОДУ: актуальність теми, змістова

спрямованість, логічність, послідовність, цілеспрямованість,

раціональність у доборі фактів, їх осмислення, глибина

висновків, зв’язок з життям класу, школи, села, міста, району;

— МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ: врахування вікових

особливостей школярів, можливість відвертого обміну

думками, стимулювання учнів до дискусії, до вироблення

компромісної думки;

— ПСИХОЛОГІЧНА ОБСТАНОВКА: поведінка

учнів, їх активність, зацікавленість, ставлення до заходу,

поведінка вчителя, його тон, ставлення до учнів, педагогічний

такт, повага до самостійності думок, пропозицій, рішення

учасників;

— РЕЗУЛЬТАТИ: розв’язанння конкретних завдань у

процесі підготовки і проведення заходу, ставлення учнів до

його змісту;

— ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ;

— РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

Крім того, організаторам виховної роботи з учнями слід

керуватися рекомендаціями, які були надруковані у журналі

«Постметодика» № 6 за 1994 р., № 2 за 1995 р., № 3 за

1996 р., № 2 за 1997 р. Вони залишаються актуальними і в

новому навчальному році. 
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батьків, оберегів національної культури: «Історія моєї

родини», «Із знання свого родоводу», «Моя сім’я», «Що в

імені твоїм», «Рідну землю, де живем, Україною зовем»,

«Козацький край», ознайомлювати з народними святами,

звичаями, обрядами. 

4. Формувати уявлення у дітей про національні символи

України — Герб, Прапор, Гімн «Ще не вмерла Україна»,

початкові знання про громадянство України, Конституцію

України, важливі закони нашої держави. 

Формуванню національної самосвідомості учнів,

вихованню любові до рідного краю сприяє ознайомлення з

народною символікою України. 

5. Важливого значення у формуванні національної гідності

надавати рідній мові. Мова — головна ознака нації, її

генетичний код, який поєднує минуле із сучасним. 

Зміст, напрями і форми розвитку мовленнєво�творчих

здібностей дітей можуть бути спрямовані на вивчення

народної творчості, зокрема пісень, казок, прислів’їв і

приказок, примовок, загадок та ін. 

6. Морально�етичне виховання школярів слід починати із

засвоєння і дотримання правил співжиття у сім’ї, поведінки у

школі, громадських місцях. У дітей формувати повагу й любов

до матері, батька, братів і сестер, інших родичів. 

Поглиблювати у дітей поняття про колективізм, доброту,

чесність, справедливість, дати початкове уявлення про

взаємозв’язок зовнішньої і внутрішньої культури, допомогти

засвоїти правила ввічливості, охайності. 

7. У дітей слід формувати уявлення про користь праці для

суспільства й окремих людей, бережливе ставлення до

суспільної власності. Це — турбота про свій клас, школу,

шкільне обладнання, економію води, електроенергії,

збереження зелених насаджень у класі, подвір’ї. Корисними

можуть бути бесіди і рейди «Школа — твій дім, будь

господарем у нім», «Твої обов’язки у школі і вдома», огляди

робочого місця, підручників. 

Слід залучати школярів до практичної діяльності, як�от:

виготовлення сувенірів до свят, прибирання зон відпочинку,

проведенння ярмарку�продажу учнівських робіт «Рученята

вмілі» тощо. 

8. Одним із важливих напрямів національної системи

вихованння є формування екологічної культури, гармонійних

відносин людини з природою. У молодших школярів відчуття і

розуміння природи виховується під час екскурсій у природу,

проведення спостережень на прогулянках, у подорожах

«Осінь», «Як природа готується до зими», «Як поводити

себе в лісі», «Зимові клопоти», «Про що співає весна»,

«Рослини�мандрівники», «Життя річки» тощо. 

9. Чільне місце у формуванні здорової нації відводиться

фізичному вихованню. Тому класоводові необхідно більшу

частину виховної програми будувати на народних іграх. Вони

можуть змінюватися іншими, національними чи місцевими, які

спрямовані на виховання кращих народних традицій і

сприяють закріпленню основних рухових дій та розвитку

фізичних якостей (гнучкості, швидкості, витривалості, сили,

спритності). Завдання вчителів — плекати гру, бути

уважними до неї, не нехтувати нею. Для дитини гра — це

життя. Пропонуємо ігри «Козацькі забави», «День, ніч»,

«Третій зайвий», «Вовк і кози», «Чапля», «Кривий танок»,

«Віночок» та інші. 

10. Регулярно здійснювати роботу, спрямовану на охорону

здоров’я і життя дітей, шляхом проведення бесід і практичних

занять із правил пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху,

правил поводження на воді, льоду, з електроприладами,

невідомими предметами. 

11. Практикувати проведення виховних заходів спільно з

працівниками культурно�освітніх закладів, ДАІ, пожежних та

інших служб області. 
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Завідуюча відділом національного виховання

Л.Г. Тарасовська, 

методист відділу національного виховання

О.В. Савельєва 

УУччииттеелляямм  ооббррааззооттввооррччооггоо  ммииссттееццттвваа  

У новому, 1998 — 1999 навчальному році керівникам

художніх гуртків та студій, учителям образотворчого

мистецтва слід надалі керуватися «Концепцією естетичного

виховання учнівської молоді в умовах відродження української

національної культури» (Інформаційний збірник МО України

№5 за 1995р.) та обласною програмою «Національне

виховання і регіональний аспект» (1995). 

Керівникам шкіл треба звернути увагу на предмети
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Нові програми зберігають за вчителем музики право на

творчий підхід у розв’язанні завдань програм та досягненні

мети музично�естетичного виховання і навчання.

Обов’язковою умовою є збереження тематичної побудови

програм. 

Для шкіл із поглибленим вивченням предмета «Музика»

чинними є програми, які розробив заслужений учитель

України З.З.Жофчак,— «Програми для шкіл (класів) з

поглибленим теоретичним та практичним вивченням музики (1

— 11 класи)». —(Київ: Рад.шк., 1990).

Важливою проблемою, яка потребує серйозного

розв’язання, є підбір репертуару для роботи в гуртках

художньої самодіяльності, проведення шкільних свят і

урочистостей. 

Міністерство освіти України та Національний центр

естетичного виховання підготували «Збірник програм і

методичних рекомендацій з естетичного виховання» (Київ:

Освіта, 1994). У збірнику подається рекомендований

репертуар для хору молодших, середніх та старших класів

середньої загальноосвітньої школи. Пропоновані твори можна

використовувати у роботі з вокальним ансамблем, тріо,

дуетами, солістами, на уроках музики як твори для хорового

співу, при підготовці шкільних свят, вечорів й урочистостей. У

роботі доцільно широко використовувати твори місцевих

авторів, композиторів�піснярів Полтавщини. 

Серйозною проблемою є забезпечення уроку музики

творами для слухання. Інститут післядипломної освіти має

комплект касет для слухання музики у 1 — 4 кл. за

програмами 1996 р. випуску, касету, на якій записані пісні про

Україну: «Ще не вмерла Україна» музика М.Вербицького;

«Козацький марш», музика народна; «Україна», слова і

музика Т.Петриненка; «Ой у лузі червона калина», муз.

обробка М. Леонтовича та багато інших. Бажаючі можуть

звернутися у відділ національного виховання інституту і

переписати потрібні твори, а також отримати «Збірник

програм та методичних рекомендацій з естетичного

виховання». 
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естетичного циклу, розглядати їх як рівноправні навчальні

дисципліни серед інших; посилити увагу до рівня їх

викладання, максимального використання навчально�виховних

можливостей цих дисциплін. 

Учителям образотворчого мистецтва та керівникам студій,

гуртків образотворчого й декоративно�прикладного мистецтва

слід пам’ятати, що сьогодні естетичне виховання повинно

базуватися на національному грунті. Тому на першому плані в

розвитку естетичних потреб учнів має стати народне

мистецтво, що передбачає глибоке вивчення народного

побуту, історії свого краю, декоративно�прикладного

мистецтва. 

На уроках посилити роботу по вивченню краєзнавчого

матеріалу. Теми, запропоновані програмою, доповнити

вивченням українського образотворчого та прикладного

мистецтва Полтавщини. Окремо можна виділити теми з

вивчення творчості художників — уродженців Полтавщини:

Катерини Білокур, Федора Стовбуненка, Полікарпа

Захаренка, Григорія Ксьонза та Миколи Ярошенка.

Систематично проводити роботу з творчо обдарованими

дітьми. Приділяти увагу пошуку нових форм в естетичному

вихованні учнів (творчі об’єднання школярів, клуби за

інтересами, малі академії народних мистецтв). 

У наступному навчальному році керуватися програмами з

образотворчого мистецтва для 5 — 7 класів 1998 року

видання, а для поглибленого вивчення — програмами 1990

року. Для факультативних занять рекомендуємо курс

«Красиве і корисне» (Київ: Освіта, 1994). 

Методист відділу національного виховання

В.О. Сліпак 

УУччииттеелляямм  ммууззииккии  

В умовах гуманізації, гуманітаризації та естетизації

навчально�виховного процесу в загальноосвітній школі перед

учителем музики стоять завдання духовного й естетичного

розвитку особистості, формування смаків і культури почуттів

учнів засобами музичного мистецтва. Робота по розв’язанню

цих завдань проводиться на уроках музики та в процесі

гурткової роботи. 

Міністерство освіти України рекомендує у 1998 — 1999

навчальному році користуватися програмами та поурочними

методичними розробками для середніх загальноосвітніх шкіл

«Музика» 1 — 4 кл. та «Музика» 5 — 8 кл., які були

підготовлені доктором педагогічних наук, професором

О.Я.Ростовським та авторським колективом на базі

педагогічної концепції Д.Б.Кабалевського. Програми вийшли

1996 р. у видавництві «Перун» (Київ). Учителі, які не

забезпечені новими програмами, можуть отримати їх у відділі

національного виховання інституту післядипломної освіти. 
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99.. Шамаєва К.І. Музична освіта в Україні у першій половині
XIX ст. — Київ, 1996.

1100.. Найкращі пісні України. Ред. газети «Демократична
Україна», 1995.

Методист відділу національного виховання

О.С. Тимчук 

ППррааццііввннииккаамм  ппооззаашшккііллььнниихх  ззааккллааддіівв  

Керуватися законодавчими і нормативними документами в

галузі позашкільної освіти та виховання: Конвенцією про

права дитини, Державною національною програмою «Освіта»

(Україна — ХХІ століття), Положенням про позашкільний

навчально�виховний заклад, орієнтовним Положенням про

оздоровчий табір для дітей і підлітків та учнівської молоді,

Положенням про «Народний колектив» і «Зразковий

художній колектив» закладів системи освіти України,

Правилами проведення туристських походів, експедицій та

екскурсій з учнівською й студентською молоддю України,

методичними рекомендаціями «Про використання державної

символіки у навчально�виховних закладах України; 

— ознайомитися з проектом Закону України про

державну підтримку позашкільної освіти та виховання

(«Освіта України», № 17, 22 квітня 1998 р.); 

— впроваджувати в позашкільну педагогічну практику

ідеї видатних педагогів сучасності А.С. Макаренка,

В.О. Сухомлинського, Г.Г. Ващенка; 

— в організації методичної роботи широко

використовувати інноваційні технології виховання шкільної

молоді, елементи методики КТВ (колективного творчого

виховання) Іванова, банк педагогічних ідей, матеріали

обласного ярмарку педагогічних технологій «Творчі сходинки

освітян Полтавщини»; 

— формувати навички здорового способу життя дітей та

підлітків (духовного, фізичного, психічного,

соціального).Вважати валеологічне виховання складовою

гуманізації навчально�виховного процесу в позашкільному

закладі, практикувати різноманітні форми і методи

організаційно�масової роботи: вечори, диспути, усні журнали,

лекторії, зустрічі з цікавими людьми, екскурсії, інтелектуальні

ігри, а також психологічні тренінги й тестування. Кожному

позашкільному закладу розробити наскрізні тематичні

програми «За здоровий спосіб життя»; 

— активізувати роботу зі службами у справах

неповнолітніх при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.

Особливу увагу приділити заходам профілактики й подоланню

відхилень у поведінці «важких» дітей, забезпечити перехід від

масових форм роботи до групових й індивідуальних; 

— у вихованні підростаючого покоління важливим

чинником має стати саме родинна педагогіка, яка еволюційним

шляхом виробила оригінальні форми і методи впливу на

особистість дитини. Всю систему родинної педагогіки

спрямувати на підготовку дітей до самостійного життя, їхню

адаптацію в природному й суспільному довкіллі. Головним

критерієм виховання та вихованості дитини, підлітка вважати

їх суспільну поведінку, практичну діяльність у сім’ї і поза нею.

Родинну педагогіку розглядати як синтез галузевих культур,

об’єктивних соціально�економічних умов, психологічних

особливостей кожного народу, що в сукупності визначають

його менталітет, який характеризується оригінальністю складу

інтелекту, мислення, спрямованістю розуму. 

— керівникам позашкільних закладів звернути увагу на

продумане естетичне використання національних символів; у

художньо�естетичному оформленні дотримуватися

естетичного смаку, уникати примітивізму, що нерідко

призводить до втрати у дітей шани до історії, культури,

традицій українського народу (див. методичні рекомендації

ПОІПОПП від 12.01.98 р.) 

— продовжувати роботу позашкільних закладів по

впровадженню в навчально�виховний процес методичних

рекомендацій, поданих у журналі «Постметодика» №3 (13)

96р. та №2 (16) 97р., які є актуальними на сьогодні. 

Література 

11.. Виховна робота в закладах освіти України: Збірник
нормативних документів та методичних рекомендацій з
питань організації виховної роботи /Упоряд. С.В.Кириленко,
С.О.Кривонос — К.: ІСДО, 1995. — 136 с. 

22.. Гурлєва Т.С. Дівчина�підліток: проблеми віку і профілактика
важковихованості, — К: ІЗМН, 1997. — 136 с. 

33.. Єльнікова Г.В. Джерело педагогічної майстерності:
методичний бюлетень, — Х., 1995. — Вип. 10. — 48 с. 

44.. Колбанов В.В. Здоровье и образование. Проблемы
педагогической валеологии. — С.�Петербург, 1995. — 76 с. 

55.. Правове виховання учнів: Метод.посібник / Авт.�укл. М.М.
Фіцула, — К.: ІЗМН, 1997. — 148 с. 

Методист відділу національного виховання

Г.А. Каліберда 

УУччииттеелляямм  ффііззииччннооїї  ккууллььттууррии  

Головне завдання фізичного виховання — утвердження

здорового способу життя як невід’ємного елемента загальної

культури особистості, розвиток і формування її фізичних

здібностей, зміцнення здоров’я, гармонії тіла й духу. 

Заняття з фізичної культури у навчальних закладах

проводити згідно з програмами: 

— Комплексна програма середньої загально�освітньої

школи; 

— Фізична культура, 1 — 11 класи. 1993. 

— Фізичне виховання молодших школярів. 1997. 

— Фізична культура для спеціальної медичної групи, 1 —

9 класи, 10 — 11 класи. 1997. 

РЕКОМЕНДУЄМО: 

— Продовжити роботу по зміцненню здоров’я учнів, їх

фізичного загартування для систематичних занять фізичною

культурою і спортом; 

— Забезпечити постійний контроль за станом здоров’я

дітей, які віднесені до спеціальної медичної групи. Уроки

проводити відповідно до програм 1997 року тричі на тиждень

у позаурочний час; 

— Активізувати санітарно�просвітницьку роботу з

пропаганди здорового способу життя, профілактики
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навчальних занять, їх логічної і методичної послідовності. 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАНЯТЬ ІЗ

ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ НЕОБХІДНО

ЗВЕРНУТИ УВАГУ: 

— на формування у юнаків стійких моральних якостей,

дисциплінованості, хоробрості, витривалості, спритності,

мужності, героїзму, ініціативності, духовної та психологічної

готовності майбутніх воїнів захищати Українську державу, її

територіальну цілісність, інтереси народу України, стояти на

варті його свободи і незалежності; 

— на якісну підготовку і проведення занять із допризовної

підготовки, більш повного використання технічних засобів

навчання, ширше застосування методу практичного показу й

відпрацювання прийомів із залученням до занять офіцерського

складу, сержантів, солдатів, що проходять службу в армії; 

— на підготовку та проведення контрольних занять на

завершальному етапі навчально�польових зборів, на вміле їх

планування, постійне вдосконалення навчально�матеріальної

бази оборонно�спортивних оздоровчих таборів, участь в їх

роботі військових і громадських організацій. 

Література 

11.. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби:

Методичні рекомендації — Київ: Міністерство освіти

України, 1993. 
22.. Психологічна підготовка допризовників у школі: Методичні

рекомендації — Київ, 1995. 
33.. Томчук М.І., Конотопенко Я.І. Психолого�педагогічні основи

допризовної підготовки. — Київ, 1996. 
44.. Удосконалення фізичної підготовки юнаків�допризовників,

учнів старших класів: Методичні рекомендації — Київ, 1996. 
55.. Конотопенко Я.І., Томчук М.І. Організація та методика

допризовної підготовки — Київ, 1996. 

Методист відділу національного виховання

В.Д. Васильєв 

УУччииттеелляямм  ттррууддооввооггоо  ннааввччаанннняя  

Основна мета трудового навчання як загальноосвітнього

предмета державного компонента — виховання творчої

особистості, найповніший розвиток її інтересів, здібностей,

нахилів, підготовка учнів до професійного самовизначення і

трудової діяльності в умовах ринкових відносин. 

На трудове навчання у 5�11 класах за навчальними

планами відводиться 2 години. 

У 10�11 класах обов’язковим є продовження трудового

навчання або введення профільних спецкурсів. Профільні

спецкурси найбільш характерні для класів з поглибленим

вивченням тих чи інших предметів; якщо в цих класах за

бажанням учнів та їх батьків уводиться професійне навчання,

то використовується максимальна кількість годин (4�6). 

Організація трудового навчання в 5�9 класах та

поглибленого трудового навчання 8�11 (10�11) класів

здійснюється відповідно до Положення про навчальні

майстерні, затвердженого Міністерством освіти України

16.06. 1994 року № 184, та Положення про міжшкільний

наркоманії, алкоголізму, венеричних захворювань; 

— Забезпечити залучення учнівської молоді до участі в

спортивних секціях, загальношкільних, фізкультурно�

оздоровчих закладах, туристських гуртках, максимально

використовувати наявну навчально�матеріальну базу,

багатокомплексне нестандартне обладнання та технічні засоби

навчання; 

— Постійно дотримуватися техніки безпеки під час

проведення уроків з фізичного виховання, фізкультурно�

оздоровчих і позашкільних заходів (Збірник наказів

Міністерства освіти № 3 за 1998 рік). 

Література 

11.. Струбицький В.В. Актуальні проблеми фізичного виховання

школярів у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.

Традиції фізичної культури. — Київ, 1997. 

22.. Ковпак І.В. Особливості розвитку фізичної культури в

Україні. Традиції фізичної культури в Україні. — Київ, 1997. 

33.. Маринчак С.Ю. Взаємозв’язок фізичного та духовного в

традиціях українського народу. Традиції фізичної культури в

Україні. — Київ, 1997. 

44.. Комар А.А., Рощенко В.О. Удосконалення фізичної

підготовки юнаків�допризовників, учнів старших класів. —

Київ, 1996. 

55.. Комар А.А. Виховання фізичної культури в сім’ї. Методичні

рекомендації. — Київ, 1993. 

66.. Комар А.А. Організація фізичного виховання за місцем

проживання. Методичні рекомендації. — Київ, 1997. 

Методист відділу національного виховання

В.Д. Васильєв 

ВВииккллааддааччаамм  ддооппррииззооввннооїї  ппііддггооттооввккии  

Допризовна підготовка — складова частина державної

системи підготовки молоді до служби у Збройних Силах й

інших військових формуваннях України. Вона включає в себе

навчання та військово�патріотичне виховання учнівської

молоді. 

Головним завданням викладачів допризовної підготовки є

формування у юнаків знань, навичок (військових, прикладних,

медично�санітарних, психологічних) і готовності до дій

цивільної оборони, підготовка юнаків до служби у Збройних

Силах України. 

Допризовна підготовка повинна проводитися згідно з

Положенням про допризовну підготовку, затвердженим

Указом Президента України від 16 березня 1994 року №

95/94, Законом «Про загальний військовий обов’язок і

військову службу», а також програмою допризовної

підготовки і рекомендаціями. 

Планування допризовної підготовки у навчальних

закладах повинно забезпечувати повне виконання програм,

комплексне вивчення всіх її розділів у тісному зв’язку з

іншими предметами, спрямоване на всебічну та якісну

підготовку молоді до навчально�польових зборів. Слід

пам’ятати, що планування допризовної підготовки має свої

особливості, які пояснюються тим, що курс допризовної

підготовки включає 10 самостійних розділів, кожен з яких

потребує ретельно продуманого планування системи
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навчально�виробничий комбінат від 30.11.1993 року № 177. 

На заняттях з трудової та професійної підготовки учні 5�9

класів діляться на дві групи при наявності в класах міських

шкіл 28 учнів, а сільських — 26 учнів. 10�11 класи діляться,

якщо в класі 28 учнів, незалежно від місцевості, в якій школа

розташована (відповідно до наказу Міністерства освіти від

10.09.1997 року № 341). 

Трудова навчально�виробнича практика є обов’язковою у

10�х класах з професійним навчанням (120 год.). В усіх інших

випадках питання про ї ї  доцільність, зміст і  терміни

проведення розв’язується Радою школи. 

Зміст трудового навчання на 75 % визначається

програмами, розробленими Міністерством освіти України.

Кількість годин на вивчення розділів і тем програм вказана

орієнтовно. Вчителям надається право змінювати порядок їх

вивчення. 

У гімназіях і ліцеях використовуються програми для

масових шкіл і шкіл (класів) з поглибленим вивченням

окремих предметів. 

Трудова підготовка учнів 5�11 класів забезпечується

програмами і тематичними планами 1992 — 1996 рр.,

випущеними видавництвами «Освіта», «Віпол», «Перун». 

Навчальні програми з трудового навчання (державний

компонент навчальних планів, у тому числі й оригінальні,

авторські) повинні мати гриф Міністерства освіти України. 

Курс «Основи вибору професії» викладається у 9 класі за

34� або 17�годинною програмою як окремий предмет за

рахунок годин шкільного компонента. 

Особливу увагу вчителі повинні звертати на знання та

дотримання всіма учнями правил безпеки праці, виробничої

санітарії й особистої гігієни. 

Література 

11.. Трудова підготовка в закладах освіти України. — К., 1995. —

№ 1.
22.. Інформаційний збірник МО України. — 1994. — № 17, 18. 
33.. Інформаційний збірник МО України. — 1997. — № 22. 
44.. Про видання навчально�методичної літератури.

Інструктивно�методичний лист МО України, 24.04.97р.

№ 1/11 — 752. 

Методист відділу національного виховання Г.Е. Чирка 
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Налагодити систематичну роботу (додаткові заняття з

математики та програмування) з обдарованими й здібними

учнями, які виявляють інтерес до програмування. 

Організувати роботу по створенню бази даних

«Педагогічні кадри школи». 

Сприяти педагогічним працівникам школи у їхній участі в

обласних семінарах�практикумах з проблеми «Використання

НІТ у навчально�виховному процесі». 

Література 

11.. Граймес, Гален. 10 минут на урок. Internet u World Wide Web:

Пер. с англ. — 3�е изд. — К.; М.; СПб.: Издат. дом

«Вильямс», 1998. — 160 с.: ил. 

22.. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник

для вчителів. — К.: Техніка, 1997. — 303 с.: іл. 

33.. Использование Internet: Пер. с англ./Дж. Ханикатт,

М.Р.Браун, Т.Фронцковяк и др. — 4�е изд. — К.; М.; СПб.:

Издат. дом «Вильямс», 1998. — 592 с.: ил. 

44.. Использование Microsoft Office 97, профессиональный выпуск:

Пер. с англ. / Джим Бойс, Скотт Фаллер, Ред Гилген и др. —

К.; М.; СПб. : Издат. дом «Вильямс», 1998. — 1120 с.: —

(Спец. изд.) 

55.. Использование модема.: Пер. с англ. / Дэйв Гиббонс, Брюс

Холберг, Лиза Д. Вагнер, Фейси Уимпен. — К.: Диалектика,

1997. — 416 с.: ил. 

66.. Комп’ютер у школі та сім’ї — 1998. — №№ 1, 2.

77.. Левин Джон Р.,Бароди Керол. Секреты Internet.  —

К.: «Диалектика», «Информейшн компьютер энтерпрайз»,

1996.— 544 с. 

88.. Негус, Кристофер. Internet Explorer 4. Библия пользователя:

Пер. с англ. — К.; М.; СПб.: Диалектика, 1998. — 560 с.: ил. 

99.. Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и

операционная система MS�DOS: Пер. с англ. — М.: Радио и

связь, 1991. — 416 с.

1100.. Пламли Сью. 10 минут на урок. Windows 95: Пер. с англ. —

2�е изд. — К.; М.; СПб.: Издат. дом «Вильямс», 1998. —

200 с.: ил. 

1111.. Пресс, Барри. Ремонт и модернизация ПК. Библия

пользователя.: Пер. с англ. — К.: Диалектика, 1997. —  672

с.: ил. 

1122.. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О.

Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. —

К.: Фенікс, 1997. — 304 с. 

1133.. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. —

М.:ИНФА�М., 1998. — 480 с.: ил. 

Завідуючий кабінетом нових інформаційних технологій

І.І. Дмитренко,

методист кабінету нових інформаційних технологій

Г.М.Кравченко. 

ВВииккооррииссттаанннняя  ннооввиихх  ііннффооррммааццііййнниихх

ттееххннооллооггіійй  уу  ннааввччааллььнноо��ввииххооввннооммуу  ппррооццеессіі  ттаа

ууппррааввллііннссььккіійй  ддііяяллььннооссттіі  

Завідуючим відділами освіти 

Використати всі можливості для забезпечення навчальних

закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою та

програмним забезпеченням. 

Розв’язати питання про придбання для відділу освіти

комплекту: комп’ютер, факс�модем, принтер — з метою

використання електронної пошти і бази даних «Кадри». 

Визначити особу (методист РМК, інспектор ВО), яка

вестиме питання використання НІТ (нових інформаційних

технологій) у навчально�виховному процесі та управлінській

діяльності шкіл району (міста). 

Організувати систематичну роботу (консультації,

семінари, конкурси) з обдарованими дітьми, які виявляють

інтерес до програмування. 

Завідуючим районними (міськими) методичними

кабінетами 

Організувати роботу районного (міського) семінару�
практикуму з проблеми «Використання НІТ у навчально�
виховному процесі та управлінській діяльності». 

Передплатити методичний фаховий журнал «Комп’ютер у
школі та сім’ї» (індекс 74248), «Компьютерное обозрение»
(індекс 33905), «Компьютеры + программы» (індекс 74269
). 

Здійснювати пошук творчо працюючих учителів, які

успішно використовують комп’ютерну техніку для надання

процесові навчання творчого, дослідницького характеру,

забезпечують диференціацію й індивідуалізацію навчального

процесу. Всіляко підтримувати їх знахідки у впровадженні

нових інформаційних технологій у навчально�виховний процес

та управлінську діяльність. 

Організувати роботу по створенню бази даних

«Педагогічні кадри району (міста)». 

Заступникам директорів шкіл із навчально�виховної

роботи 

Організувати вивчення основ інформатики в 1998 —

1999 навчальному році відповідно до рекомендацій академіка

АПН України М.І. Жалдака, які опубліковані у журналі

«Комп’ютер у школі та сім’ї» № 1 за 1998 рік (стаття «Яким

бути шкільному курсу «Основи інформатики»). 

Використати всі можливості для впровадження НІТ у

навчально�виховний процес, зокрема: автоматизованої

системи навчання та контролю «Рідна мова — 2» і «Рідна

мова — 3» на уроках української мови, діяльнісних

середовищ «GRAN1», «EUREKA», «DERIVE» на уроках

математики, комп’ютерних програм «Библиотека

имитационных моделей» на уроках фізики та ін. 

КАБІНЕТ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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Треба  віддати  належне  авторам,  які  писали
про   педагогічну  творчість С.Русової.  Адже   як     ма=
теріали  її  фонду,  так  і  Українського педагогічного
інституту ім. М. Драгоманова  в  Празі  були довгий
час засекречені і  лише в останні два=три роки  стали
доступними для дослідників.

Знайомство з  фондом  Українського  педагогіч=
ного  інституту  ім.  М.Драгоманова  в  Празі,   який
зберігається   в   Центральному  державному архіві
вищих органів влади  України  /ЦДАВО  України/,
дозволило виявити до сих пір невідому і  раніше  не
опубліковану  статтю С. Русової "Нова українська
культурна установа".  Перш  за  все, зупинимось на
передісторії її написання.

Ідея  заснування  Українського  педагогічного  ін=
ституту  ім.  М.  Драгоманова у Празі належить Укра=
їнському  Громадському  Комітету  /УГК/ Чехо=Сло=
вацької Республіки, який  одним  із  завдань  своєї
культурно=освітньої праці серед  української  емігра=
ції  поставив  утворити таку просвітню установу, яка б
подбала  про  організацію  підготовки працівників на
ниві розвитку української  духовності  і  культури.
Ще наприкінці 1922 р. ця  ідея  почала  реалізовувати=
ся  спочатку  у  формі  відповідної  постанови  Управи
Комітету  про  заснування інституту, а потім  перене=
сена  на  розгляд  загальних  зборів УГК, які 15 січня
1923 р. постановили обрати комісію,  яка  б  провела
всю  підготовчу  роботу  з  організації  Українського
Учительського інституту. До цієї комісії були обрані
такі  особи:  професор С. Русова, О. Галаган та І. Па=
ливода, який був постійним  секретарем комісії [7].

У довідці про створення інституту говориться
про те, що сама ідея його заснування знайшла прихи=
льне ставлення міністра  закордонних  справ ЧСР Бе=
неша та його заступника Гірси,  міністра  освіти  ЧСР
Бехіне.  Така  прихильність  Чехо=Словацького  уряду
надала   ще  більшої енергії як управі УГК, так і спеці=
альній комісії, яка  вже  на  засіданні  управи  УГК  3
лютого  1923  р.  бере  участь  в  обговоренні проекту
статуту інституту.  На  пленарному  засіданні  членів
управи УГК і комісії ухвалюється проект статуту,  за
яким  організовано педінститут ім. М. Драгоманова у
Празі з трьохрічним  курсом  навчання:  перший  під=
готовчий і два курси  спеціальних.  Загальні  поло=
ження  першого  статуту  Українського  педагогічно=
го інституту мали такий вигляд:

1. Український Вищий Педагогічний  інститут
/УВПІ/  у  Празі  є  приватною вищою спеціальною
школою, яка має  на  меті  підготовку  педагогів,  які  б
могли  навчати  у  вищих  початкових  школах,  учи=
тельських семінаріях, у нижчих класах  гімназій  та  в
других  рівнозначних школах, а також викладати за=
гальноосвітні предмети в  середніх   технічних   шко=
лах;   крім   цього,   для   підготовки  спеціалістів  для
педагогічної  і  виховної  праці  в   освітніх  закладах

СОФІЯ РУСОВА ПРО            ЗА.
ВДАННЯџ НОВОЇ ВИЩОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Микола Окса

Щасливим відкриттям є повернення  українсько=
му  народові  доброго  імені й безцінного творчого  на=
бутку  його  славної  дочки  Софії  Федорівни Русової
= видатного педагога і громадського діяча,  яка  при=
святила своє життя творенню національної системи
виховання  і  освіти. ЇЇ ім'я і спадщина   понад  півсто=
ліття   були  приречені  офіційним  режимом  на  за=
буття,  не   визнавалися,   піддавалися  дискредитації,
і,  що  найдивніше,  її  =  шведку  по  батькові,  францу=
женку по матері, людину широкого гуманістичного
світогляду,  яка народилася в Україні, всім серцем
любила її і  працювала  для  її  відродження, =  звину=
вачували  в   українському   буржуазному  націоналіз=
мі.  В   "Українському   Радянському   Енциклопедич=
ному  Словнику",  за  змістом   і   духом   більше   ра=
дянському,   ніж  українському,  ще  в  1987  р.   Софія
Русова  атестувалася   як  "українська  громадська,
культурно=освітня  діячка  і   педагог  буржуазно=наці=
оналістичного напряму" [1].

З публікацій  О.Проскури,  Н.Копиленко,
Н.Маліновської  та  ін.,  присвячених життю і творчо=
сті С.Русової, які вийшли до  140=річчя  з дня її наро=
дження, про діяльність у вищій педагогічній школі
можна  прочитати, що вона в уряді УНР "...опрацьо=
вує та очолює практичне  здійснення програми розви=
тку ... підготовки національних  кадрів"  [2]; автор ці=
лої низки "підручників та посібників для  студентів,
які готувалися до педагогічної діяльності у дошкіль=
них  закладах,  школах   і  дитячих  притулках  для
українських   дітей"   [3];  "очолювала в МНО депар=
тамент дошкільної і позашкільної освіти  та  українсь=
кий  відділ   у   Фребелівському   інституті,   працюва=
ла  викладачем   Кам'янець=Подільського    державно=
го    українського  університету, входила до складу
редколегії педагогічного  журналу  "Вільна  Українсь=
ка  Школа",  редагувала  двотижневик  для  дітей  "Ра=
нок", була одним із членів керівництва ВУС та  вико=
нувала  ряд  інших доручень  педагогічного  змісту"
[4];  читала  лекції  "на  позашкільному факультеті в
Київському  педагогічному  інституті.  Тексти цих ле=
кцій  були  видані  київським  видавництвом  "Дзвін"
окремою книжкою  під  назвою  "Позашкільна  осві=
та"[5];  невтомна  просвітителька "брала активну
участь у створенні  в  Празі  вищої  педагогічної  шко=
ли  для   підготовки   освіченого   українського  вчите=
льства    /Українського    педагогічного    інституту
ім.  М.Драгоманова/. Вона працювала в  ньому  про=
фесором   педагогіки"  [6].

РЕТРОМЕТОДИКА
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та   для   адміністративної   праці   у    відповідних  ін=
ституціях.

2. Фундатором  УВПІ  є  УГК  ЧСР,  який  функ=
ціонує  на  підставі  окремого статуту, ствердженого
владою ЧСР 1 липня 1921  року  /Ч.  47334=УІ=21/.

3. УВПІ буде утримуватись з фондів УГК,  а  та=
кож  з  пожертв  та  інших прибутків.

4. УГК здійснює права  і  обов'язки  фундатора
УВПІ  через  свої  органи: управу, загальні збори і ре=
візійну комісію.

5.    УГК,    зглядно    його    органи,     відають
справами  адміністративно=господарського  і  контро=
льного  характеру  УВПІ,  залишаючи науково=органі=
заційні і  педагогічно=виховавчі  сторони  директору  і
професорській  Раді  УВПІ  в   межах   компетенції,
визначеної цим статутом.

6. Викладова мова в інституті = українська.

7. Навчання в УВПІ безплатне.

8. УВПІ має свою печатку з написом в українсь=
кій і чеській  мові:  УВПІ в Празі.

9.  При  УВПІ  можуть  бути  утворені  інтернати
для  студентів,  ідеальні або інші допомогово=госпо=
дарські заклади.

10. УГК про внутрішній розпорядок УВПІ видає
окремі регуляміни та  інструкції для директора, про=
фесорської  Ради  та  господарського  комітету УВПІ.

11. Адміністративними  органами  УВПІ  є  Укра=
їнський  Громадський  Комітет та директор Українсь=
кого педінституту" [8].

Із  цих  загальних  положень  статуту   видно,   що
Український  педагогічний інститут в першій стадії
своєї  організації  не  мав  характеру вищої педагогіч=
ної школи, яка готувала б педагогів  для  старших кла=
сів середньої школи та організаторів освіти в Україні,
а лише закладу, який мав на меті підготовку педагогі=
чних сил  для  роботи серед широкого кола українсь=
кого населення та нижчих шкіл.  Поставивши собі та=
ку мету,  управа  УГК  почала  клопотати  перед  Міні=
стерством  закордонних  справ  ЧСР  про  остаточне
вирішення  питання в справі матеріального забезпе=
чення інституту. В середині  квітня  1923  р.  міністр
закордонних  справ  ЧСР  встановлює  в  розпоря=
дження УГК на Український педагогічний інститут
щомісячну  квоту в розмірі 50000 крон,  із  яких  25000
крон  на  утримання  персонального складу та утри=
мання  інституту  1  25000  =  на  50  стипендій для сту=
дентів інституту, рахуючи на кожного студента по
500 крон щомісячно [9].

На засіданні комісії 18 квітня 1923 р. за пропози=
цєю  голови  УГК  М.Ю. Шаповала ухвалено запроси=
ти на один рік на посаду  директора  інституту    про=
фесора    Кам'янець=Подільського     Українського
державного університету Леоніда Білецького. На то=
му  ж  засіданні  ухвалено запросити до академічного
складу 15 осіб  професорів  та  лекторів. Було прийня=

то науковий план, який увійшов до статуту як  його
складова частина, і вирішено організаційні питання.

З приїздом до Праги  1  червня  1923  р.  директо=
ра  Українського  педагогічного  інституту  постало
питання  про  іменування  осіб  академічного складу
інституту в  професори  чи  лектори.  Лише  2  червня
відбулася нарада професорів інституту, яка  була
скликана  управою УГК. На цій нараді були присутні
члени  управи  УГК:  М.  Шаповал, Н. Григорьєв, М.
Галаган  та  кваліфіковані  вже  вищими  школами
професори: директор інституту Л. Білецький, О. Ей=
хельман,  Ф.   Швець   і   запрошена   на   нараду   лек=
торка    педагогіки  Кам'янець=Подільського Україн=
ського  державного  університету  С.  Русова. На цій
нараді  під  головуванням  професора  Швеця  були
іменовані професорами  такі  особи:  Софія  Русова,
Яким  Ярема,  Маркіян Терлецький, Євген Іваненко,
Микола Тимченко, а лекторами:  Володимир Кушнір,
Юрко Русов, Степан  Ріпецький,  Іван  Собачків,  Ан=
тін  Гончаренко,  Іван  Майстренко, Валерія  Богаць=
ка,  Степан  Літов, Всеволод Петрів, Аркадій Животко
[12].

3 червня 1923 р. відбулося спільне засідання
управи  УГК  в  ЧСР,  комісії    з    організації    педаго=
гічного     інституту     та  новоорганізованої вже  про=
фесорської  Ради  інституту.  На  цьому  засіданні  як
з  боку  управи  УГК,  так  і  професорської  Ради  ви=
ступило кілька промовців, серед яких була і Софія
Русова,  які  визначили      той      напрямок      академі=
чно=наукової      та  національно=культурної  роботи,
що   його   мала   взяти   нова  педагогічна школа. Засі=
дання носило ще  й  характер  тіснішого  й  ближчого
знайомства  фундатора  з  педагогічним  персоналом,
від  якого залежало  академічне життя нової школи.

З дня заснування С.  Русова  очолювала  кафедру
педагогіки,  яка  здійснювала викладання такого цик=
лу дисциплін:

історія педагогіки,

загальна педагогіка,

експериментальна педагогіка,

педагогічна психологія,

дидактика,

основи  фізичного  виховання  в  зв'язку   з   ана=
томією   та  фізіологією дитячого організму,

дошкільне й позашкільне виховання,

позашкільна освіта,

національна школа Чехо=Словаччини,

школознавство і нові форми шкільних організацій,

методи ручної праці [16].

В основу знайденої в архіві статті, яка готувалася
для  збірника  УВПІ ім. М. Драгоманова, був покладе=
ний  вищезгаданий  виступ  С.  Русової на спільному
засіданні  управи  УГК  в  ЧСР,  комісії  з  організації
педінституту та новоорганізованої професорської  Ра=
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льшевиків  при  усіх  їх  голосних  словах,  пекучих
фразах,  цілком   припинила  функціонування  їх,   а
почесна   постать   народного   учителя  переве�
лась на голу, босу, голодну людину,  яка  лише
працює  коло  землі,  може  захистити  себе  від
голоду   та   яка   постійно  прислідується   всякими
чека   і    тероризується    постійними  провокація�
ми. Учительський інститут тут на еміграції,  на  те�
рені  вільної європейської думки,  може  вияснити
своїм  слухачам  усі  нові педагогічні принципи й
напрямки, та випрацювати нові методи,  нові фор�
ми організації найкращої  суспільної  національної
школи  на  Україні,  такої  школи,  яка  б  стояла  на
висоті  сучасних  педагогічних вимог і здовольняла
б освітні потреби  нашого  люду.  Але для того, щоб
наш Учительський інститут міг  би  задовольнити
такі великі завдання, його організація мусить де
чому  запобігти,  що мало б забезпечити йому ко�
рисну продуктивну працю.

1. Він мусить зібрати найкращі професорські
сили,  не  керуватися  при виборі лектора тими  або
іншими  добродійними  міркуваннями,  які цілком
природно мають вплив в еміграційному житті.  Ні,
тут,  закликаючи лекторів і професорів, треба па�
м'ятати, що вони  мають  вчити не аби яку аудито�
рію, а таку, яка  мусить  утворити  нашому  народо�
ві школу, а народ, що не має своєї власної школи �
це народ  темний і невихований, який  не  має  міс�
ця  в  культурному  житті  всесвіта.  Справді,  ми
маємо  на  еміграції  таких  людей,   як  Прокопо�
вич, Холодний, Білецький, Біднов, Дорошенко,
імена  котрих  є не тільки запорукою їх освітнього
стажу, а  й  їх  виховуюче  морального впливу на ау�
диторію  і  на  професорську  колегію.  На  жаль,
між цими іменами більшість  має  гуманітарний

ди  інституту  3  червня  1923  р.  Для  кращого  розу=
міння  поглядів  видатного педагога на завдання  но=
вої  вищої  педагогічної  школи  текст  статті  наводи=
мо  повністю  із  збереженням   тогочасної  граматики
та стилістики [17]:
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Нова українська культурна установа

Вже давно ходили чутки,  що  в  Празі має від�
критися Український Учительський інститут. Тепер
ці  чутки близькі  до  конкретної  реалізації,  і  дуже
бажано  щоби  громадська думка з цього погляду
завчасно висловилась та може  де  в чому була б
прийнята  на  увагу  фундаторами  цієї  української
культурної установи.

Учительський інститут на еміграції � це велика
організація,  яка  може  мати  не  аби  яке  значіння
для  України.   Нові   великі  педагогічні  гасла,  що
лише  пролунали  на  Україні   за   часи  українських
міністерств,   встигли   лише    теоретично    бути
опрацьованими   в   численних   міністерських   ко�
місіях,    були  аклямовані на ріжних учительських
з'їздах  1917�19  рр.,  але  не  мали часу реалізува�
тися в конкретні форми  шкільної  організації,  в
практичні методи навчання і виховання. Інвазія бо�
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ценз,  важче  буде  знайти  відповідні  сили  для
викладів   по   психології,  природознавству, філо�
софії. Але коли б не  вистачило  наших  сил,  варто
було б закликати на ці дуже важні кафедри чесько�
го  лектора  �  на  психологію,  або  етику,  естетику,
щоб   наші   слухачі,  користуючись  тим  що  вчать�
ся  в  Європі,  слухали   б   справді  гарного, науково
досвідченого лектора. Вимоги до  лекторів  мають
бути тим більші, що маємо дуже обмежений час на
навчання � лише 2  роки. Може можна було б пошу�
кати лекторів серед тої  молоді,  яка  кінчає закор�
донні університети.

Велику  організаційну  ролю  має  грати  дирек�
тор   Учительського  інституту. Одно його ім'я мало
б  одразу  кваліфікувати  майбутнє  значення інсти�
туту і напрямок його праці.  Звісно,  така  поважна
людина не може бути ніким призначена, а  може
лише  бути  обрана  самою лекторською колегією.

2. Що до утворення аудиторії, прийняття слу�
хачів, то й тут мусять  бути зроблені деякі заува�
ження. Інститут готує  не  професіоналів  учителів,
не кар'єристів, а справжніх учителів, які йдуть на
цей  шлях по нахилу душевному, які не шукають ли�
ше стипендії, яка  дає  змогу і дечому навчитись, і
прожити  без  голоду  на  еміграції.  Треба слухачів
шукати більш усього серед учителів,  серед  нашо�
го  жіноцтва,  серед  молоді,  справді  зацікавленої
справою,   яка  свідомо ставилася би до своєї май�
бутньої місії.

Переглядаючи   дуже   широкий   програм,
який   заложено    вже  організаційною комісією,
треба поставити  собі  питання,  на  які  саме науки
треба звертати  найбільшу  увагу,  відповідно  ви�
могам  нової школи.

Нова Школа має своїм завданням наблизити
школу  до  життя,  дати  дитині розуміння свого
оточення. От через що в першу чергу  мають  про�
вадитися  природознавство,  географія,  історія
культури   розуміння поступового  процесу,  ті
знання,  які  тепер  служать  грунтом генетичного
методу навчання, який панує  в  американських
школах.

Нова Школа будує все виховання  на  розумінні
дитячої  душі,  на  задоволенні активних,  творчих
соціальних  інстинктів  дитини, і  через це велике
значення  мають  кафедра  психології  і  кафедра
ручної праці, бо на цій праці тепер будується усе

навчання,  усе  виховання  дитини.  Цього  саме
більш  усього  бракувало   нашим  учителям і почат�
кової,  і  середньої  школи,  бо  трудовий  метод
мусить проходити через усю єдину трудову, 7�
класову школу.

Для утворення Нової Школи мало знати мето�
ди, добре  їх  вчити, Школа  має  бути  не  лише
освітнім   осередком,   а   осередком  виховуючим,
утворюючим соціальний осередок  життя.  Школа
мусить  дати  дітям  своє  соціальне  життя  і  для
того  щоб  вміти  це  упорядкувати, треба, щоби
при інституті  існувала  справжня  Нова  Школа, в
якій учителі не лише практикувалися б  в  лекціях,  а
й  навчалися провадити день дитини в праці, в со�
ціальних зносинах, в  організації вистав, екскурсій,
свят і т.ін.

Таке велике завдання нового празького Учи�
тельського інституту для  українців і, звісно, для
його виконання мало двох  років, на який  термін
тепер розприділюється і план,  і  програм  інститу�
ту.  Він  мусить рахувати  на  три  роки. Треба орга�
нізовувати  учительські  екскурсії   по   найкращих
чеських,   німецьких,   англійських,  норвежзьких
нових школах, щоб учителі переконалися, що нові
гасла  � не  лише  принципи,  не  теоретичні  мрії,  а
можливі  життєві  з'явища,     що     справді     можуть
нам     дати     нових  морально�дисциплінованих
людей, озброєних потрібним  для   життя  знанням,
звиклих до самостійної думки і до спільної праці.
Таких  людей   нам  дуже  бракує  на  Україні,  і  щоб
навчити,  як  їх  виховувати,  треба   прикликати   до
інституту   найкращі  сили,  об'єднати  їх  в поважну
професорську незалежну колегію.
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БІОЛОГІЧНИЙ ЕКСПРЕС.ДОВІДНИК
для абітурієнтів, учнів і вчителів шкіл  усіх типів

В.М. Помогайбо

Уперше в практиці складання біологічних довідників застосовано принцип структури технічного довідника, де мате�
ріал подається у вигляді таблиць і схем з короткими змістовими поясненнями. Ці таблиці та схеми можна використа�
ти як опорні конспекти для проведення уроків з біології.

Довідник завершується додатком, що  містить тлумачний словник біологічних термінів (понад 500 одиниць), ко�
роткий виклад біологічних теорій та законів, перелік визначних дат в історії біології, розділ коротких біографічних дові�
док про видатних учених�біологів. Він зручний у користуванні, і при наявності відповідних технічних засобів увесь його
матеріал може бути внесений у комп’ютерний банк науково�навчальної інформації, або у персональний комп’ютер для
подальшого використання. 

З метою ознайомлення вчителів біології зі змістом і особливостями цього довідника та одержання зауважень і про�
позицій нижче друкуються деякі його розділи.

Найголовніші біологічні гіпотези, теорії, закони та закономірності

Гіпотеза виникнення життя на Землі
(О.І.Опарін, 1924; Дж.Холдейн, 1928;

Дж.Бернал, 1947 та інші)

Життя на Землі виникло абіогенним шляхом.

1. Органічні речовини сформувалися із неорганічних під
впливом фізичних факторів середовища.

2. Вони взаємодіяли, утворюючи все складніші речовини,
внаслідок чого виникли ферменти та самовідтворювані фер�
ментні системи—вільні гени.

3. Вільні гени набули різноманітності та стали з’єднуватись.

4. Навколо них сформувались білково�ліпідні мембрани, а
пізніше — первинні організми (пробіонти), які були гетерот�
рофами.

5. Із гетеротрофних організмів виникли автотрофні.

Теорії
Клітинна теорія

(Т.Шванн, М.Шлейден, 1839; Р.Вірхов, 1858)

Усі живі істоти — рослини, тварини, гриби та одноклітинні
організми — складаються із клітин та їх похідних. Клітина —
не тільки одиниця будови, а й одиниця розвитку всіх живих
організмів. Усі клітини подібні за хімічним складом та обмі�
ном речовин. Усі живі клітини виникають із живих клітин.

Дарвінізм
(Ч.Дарвін, 1859)

Теорія еволюції, згідно з якою всі існуючі нині численні
форми рослин і тварин виникли від існуючих раніше прості�
ших організмів шляхом випадкових поступових змін у пооди�
ноких особин, які накопичувались у наступних поколіннях.
Творчим фактором еволюції є природний добір, внаслідок
якого переважно виживають і залишають нащадків найбільш
пристосовані до даних умов існування особини.

Мутаційна теорія
(Г.де Фріз, 1901)

1. Мутація — дискретна зміна спадкового матеріалу.

2. Мутації — рідкісні події.

3. Мутації можуть стало передаватися із покоління в поко�
ління.

4. Мутації виникають неспрямовано (спонтанно) і, на від�
міну від модифікацій, не утворюють неперервних рядів мінли�
вості.

5. Мутації можуть бути шкідливими, корисними та нейт�
ральними.

Хромосомна теорія спадковості
(Т.Морган, 1914)

1. Основними носіями спадковості є хромосоми з локалізо�
ваними в них генами.

2. Гени в межах однієї хромосоми утворюють одну групу
зчеплення. Кількість груп зчеплення дорівнює гаплоїдному
числу хромосом.

3. У хромосомі гени розміщені лінійно.

4. У мейозі між гомологічними хромосомами може відбути�
ся кросинговер, частота якого пропорційна відстані між гена�
ми.

Теорія номогенезу
(Л.С.Берг, 1922)

Теорія еволюції, згідно з якою нові форми організмів вини�
кають на основі доцільної закономірності, мутаційно (стриб�
ками), захоплюючи маси особин. Природний добір не є фак�
тором еволюції, а, навпаки, зберігає існуючі форми організ�
мів.

Синтетична теорія еволюції
(М.І.Вавилов, 1920; С.С.Четвериков, 1926; Е.Баур, 1932;

Е.Майр, 1947; Дж.Гекслі,1963)

Синтетична теорія еволюції є синтезом генетики та дарвіні�
зму.

1. Елементарною одиницею еволюції є популяція.

2. Факторами еволюції є мутаційний процес, популяційні
хвилі, ізоляція та природний добір.

3. Більшість мутацій мають рецесивний характер і зазна�
ють дії природного добору лише в гомозиготному стані, який
виникає внаслідок схрещування особин з мутантними алеля�
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Закони успадкування
(Г.Мендель, 1865)

Закон одноманітності: за умов моногібридного схрещування
у гібридів першого покоління проявляються тільки домінантні о�
знаки — воно фенотипово одноманітне.

Закон розщеплення: за умов самозапилення гібридів
першого покоління серед нащадків відбувається розщеплення
ознак у співвідношенні 3:1, тобто утворюється 3 частини
рослин з домінантною ознакою і 1 частина  —  з рецесивною.

Закон незалежного успадкування: за умов дигібридного с�
хрещування кожна пара ознак у гібридів 2�го покоління
успадковується незалежно від іншої та  вступає з нею у різні
сполучення. Утворюється  4  фенотипові групи у співвідно�
шенні 9 : 3 : 3 : 1.

«Гіпотеза» чистоти гамет: елементи (за сучасною
термінологією — спадкові фактори, або гени) пари альтернат�
ивних ознак, які містяться у  кожному  організмі, не змішуют�
ься і внаслідок утворення гамет по одному переходять до них у
чистому вигляді.

Закон генетичної рівноваги у популяціях
(Г.Харді, В.Вайнберг, 1908)

У необмежено великій популяції за умов відсутності
факторів, які змінюють концентрацію генів, вільного схре�
щування особин, відсутності добору та мутування даних генів,
відсутності міграції кількісні співвідношення генотипів АА,
аа ,  Аа із покоління в покоління залишаються ста�
лими.Частоти членів пари алельних генів у популяціях розпо�
діляються  відповідно до розкладання бінома Ньютона (pA +
qa)2.

Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
(М.І.Вавилов, 1920)

Види та роди, генетично споріднені, характеризуються поді�
бними рядами спадкової мінливості.

Закон біогенної міграції атомів
(В.І.Вернадський, 1926)

Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері
загалом здійснюється або за безпосередньою участю живої ре�
човини (біогенна міграція), або ж проходить у середовищі, гео�
хімічні особливості якого  зумовлені живою речовиною, яка або
нині складає біосферу, або існувала на Землі  протягом геологі�
чної історії.

Закономірності

Cиметрія, полярність, метамерність, циклічність, детерміно�
ваність (зумовленість), мінливість, спадко�вість, пристосова�
ність, закономірність географічного розподілу центрів похо�
дження культурних рослин, закономірність екологічної п�
іраміди, зональність, єдність живої речовини, направленість
самочинних процесів.

ми.

4. Спрямоване тривале змінювання генофонду популяції
здійснюється під впливом усіх форм природного добору (ру�
шійного, стабілізуючого та розриваючого).

5. Розрізняють макро� та мікроеволюцію. Мікроеволюція
відбувається в межах виду та веде до утворення нових видів.
Внаслідок макроеволюції формуються роди, родини та таксо�
ни вищих рангів.

6. Результатами еволюції є пристосованість організмів до рі�
зних умов середовища та різноманітність видів.

Теорія біологічного поля
(О.Г.Гурвич, 1944)

1. Деякі процеси в ядрах клітин є джерелом особливого век�
торного поля.

2. У кожній точці простору всередині живої системи або її
найближчого оточення існує поле, яке має векторну характе�
ристику, що є результатом геометричного додавання векторів
окремих клітинних полів.

3. Біологічне поле притаманне лише живим системам і не
може бути віднесене ні до одного з відомих фізичних полів.
Воно спадкове і не може виникати заново.

4. Біологічне поле проявляє себе стосовно елементарних
біологічних процесів у організмах (поділу клітин і міграції їх із
зони розмноження у зовнішній шар) як постійний координую�
чий фактор. Воно є формуючим (морфогенним) фактором ро�
сту та розвитку організму.

Закони

Закон зародкової подібності
(К.Бер, 1828)

На ранніх стадіях розвитку зародки всіх хребетних тварин
подібні між собою. Більш розвинені форми організмів проход�
ять етапи розвитку більш примітивних форм.

Закон мінімуму
(Ю.Лібіх, 1840)

Витривалість організму визначається найслабшою ланкою у
ланцюзі його екологічних потреб, яка є фактором мінімуму.

Правило взаємодії факторів: організм здатен замінити д�
ефіцитну речовину або певний діючий фактор іншою ф�
ункціонально спорідненою речовиною або фактором.

Закон збереження енергії
(Ю.Р.Майєр, 1842; Д.Джоуль, 1843; Г.Гельмгольц, 1847)

Енергія не створюється і не зникає, а лише переходить із
однієї форми в іншу. При переході матерії з однієї форми в
іншу зміна її енергії чітко відповідає зростанню або спаданню
енергії взаємодіючих із нею тіл.

Закон незворотності еволюції
(Ч.Дарвін, 1859; Л. Долло, 1893)

Організм (популяція, вид) не може повернутися до попере�
днього стану, який уже був здійснений у низці його предків.

Біогенетичний закон
(Ф.Мюллер, 1864; Е.Геккель, 1866; О.М.Северцов, 1910)

Онтогенез організму є коротке повторення зародкових ста�
дій предків. В онтогенезі закладаються нові шляхи  істор�
ичного розвитку виду — філогенезу.
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1898 р. — Уперше описано мейоз (В.І. Бєляєв).

1898 р. — Відкрито подвійне запліднення у квіткових рослин (С.�
Г. Навашин).

1900 р. — Повторне відкриття законів спадковості (К. Корренс,
Е. Чермак,  Г. де Фріз).

1900 р. — Відкрито групи крові у людини (К. Ландштейнер).

1901 р. — Сформульовано уявлення про умовно�рефлекторну
діяльність (І.П. Павлов).

1901 р. — Сформульовано мутаційну теорію (Г. де Фріз).

1903 р. — Визначено роль зелених рослин у космічному кругообігу
енергії та речовин (К.А. Тимирязєв).

1908 р. — Сформульовано закон генетичної рівноваги у популяціях
(Г. Харді, В. Вайнберг).

1910 р. — Сформульовано теорію філембріогенезу — макроеволюції
(О.М. Сєверцов).

1914 р. — Сформульовано хромосомну теорію спадковості (Т. Морган�
).

1920 р. — Відкрито нейросекрецію (О. Льові).

1920 р. — Сформульовано закон гомологічних рядів спадкової
мінливості (М.І. Вавилов).

1922 р. — Сформульовано еволюційна теорія номогенезу (Л.С. Бер�
г).

1924 р. — Уперше сформульовано гіпотезу виникнення життя на Землі
(О.І. Опарін).

1926 р. — Започаткована генетика популяцій, яка склала основу
синтетичної теорії  еволюції (С.С. Четвериков).

1926 р. — Сформульовано закон біогенної міграції атомів (В.І. Вер�
надський).

1928 р. — Відкрито фітонциди (Б.П. Токін).

1931 р. — Сконструйовано електронний мікроскоп (Е. Руска, М. �
Кнолль).

1940 р. — Розроблено теорію біогеоценозів (В.М. Сукачов).

1944 р. — Сформульовано теорію біологічного поля (О.Г. Гурвич).

1944 р. — Доведено генетичну роль ДНК (О. Евері, С. Мак�Леод,
М. Мак�Карті).

1945 р. — Виявлено ендоплазматичну сітку (К. Портер).

1946 р. — Відкрито систему рекомбінації у бактерій (Дж. Леденберг,
Е. Татум).

1948 р. — Обгрунтовано спільність принципів управління у кібернетич�
них системах і живих організмах (Н. Вінер).

1952 р. — Виявлено мігруючі генетичні елементи у рослин (Б. Мак�
Клінток).

1953 р. — Сформульовано уявлення про структуру ДНК і створено її
модель (Дж. Уотсон, Ф. Крік).

1955 р. — Відкрито рибосоми (Дж. Палад).

1960 р. — Виявлено гібридизацію соматичних клітин (Г. Барський).

1961 р. — Визначено тип і спільну природу генетичного коду.
(Ф. Крік, Л. Барнет,  С. Бреннер, Р. Уотс�Тобін).

1961 р. — Виявлено можливість клонування хребетних тварин на при�
кладі земноводних (Дж. Гордон).

1962 р. — Сформульовано уявлення про регуляцію активності генів
спеціальними  генами�операторами (Ф. Жакоб, Ж. Моно).

1968 р. — Здійснено хімічний синтез гена (Х. Корана).

1970 р. — Виявлена зворотна генетична транскрипція (Х. Темін, Д.�
Балтімор).

1982 р. — Показано можливість зміни фенотипу ссавців за допомогою
рекомбінантних молекул ДНК (Р. Полнітер, Р. Брінстер).

1984 р. — Розкрито механізм регуляції росту клітин і тканин   (Р.
Леві�Монтальчіні, С. Коен).

1994 р. — Відкрито збудники хвороб, які, на відміну від бактерій і
вірусів, не мають ДНК та РНК (С. Прузінер).

1997 р. — Здійснено генетичне клонування ссавців (Я. Вілмут).

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

1500 р. — Виявлено неможливість існування тварин в атмосфері,
де не відбувається  горіння (Леонардо да Вінчі).

1609 р. — Виготовлено перший мікроскоп (Г. Галілей).

1628 р. — Відкрито кровообіг (В. Гарвей).

1651 р. — Сформулювано твердження «Усе живе із яйця» (В. Гарвей�
).

1661 р. — Відкрито капіляри (М. Мальпігі).

1665 р. — Виявлено клітинну будову пробкової тканини (Р. Гук).

1668 р. — Експериментально доведено, що личинки мух розвиваються
із відкладених  яєць (Ф. Реді).

1674 р. — Відкрито бактерії та найпростіші (А. Левенгук).

1676 р. — Описано пластиди та хроматофори (А. Левенгук).

1677 р. — Уперше проведено спостереження сперматозоїда людини (�
А. Левенгук).

1688 р. — Запроваджено поняття виду як одиниці систематики (Д. Ре�
й).

1694 р. — Експериментально доведено наявність статі у рослин (Р. К�
амераріус).

1727 р. — Виявлено повітряне живлення рослин (С. Гейлз).

1735 р. — Розроблено принципи систематики та бінарна номенклатура
органічного  світу (К. Лінней).

1754 р. — Відкрито вуглекислий газ (Дж. Блек).

1778 р. — Виявлено виділення кисню рослинами (Дж. Прістлі).

1779 р. — Виявлено зв’язок між світлом і зеленим забарвленням
рослин (Я. Інгенхауз).

1809 р. — Сформульовано першу теорію еволюції органічної природи
(Ж.�Б. Ламарк).

1823 р. — Відзначено домінантність і рецесивність ознак у го�рошку
пахучого (Т. Найт).

1828 р. — Сформульовано закон зародкової подібності (К. Бер).

1831 р. — Відкрито ядро клітини (Р. Браун).

1839 р. — Сформульовано клітинну теорію (Т. Шванн, М. Шле�
йден).

1840 р. — Сформульовано закон мінімуму (Ю. Лібіх).

1845 р. — Уперше синтезовано органічну речовину (оцтову кислоту) із
неорганічних попередників (Г. Кольбе).

1853 р. — Описано проникнення сперматозоїдів у яйцеклітину (Ф. К�
ебер).

1858 р. — Сформульовано твердження «Кожна клітина із клітини»
(Р. Вірхов).

1859 р. — Створена еволюційна теорія, яка згодом отримала назву
дарвінізму (Ч. Дарвін).

1859 р. — Уперше сформульована теза про незворотність еволюції
(Ч. Дарвін).

1862 р. — Спростовано теорію про самозародження (Л. Пастер).

1862 р. — Виявлено фотосинтетичне походження крохмалю (Ю.�
Сакс).

1864 р. — Сформульовано біогенетичний закон (Е. Геккель, Ф. М�
юллер).

1865 р. — Опубліковано закони спадковості (Г. Мендель).

1868 р. — Відкрито нуклеїнові кислоти (Ф. Мішер).

1871 р. — Виявлено, що білки складаються із амінокислот (М. Люб�
авін).

1874 р. — Відкрито мітоз у рослинних клітин (І.Д. Чистяков).

1878 р. — Відкрито мітотичний поділ тваринних клітин (В. Флеммінг,
П.І. Перемежко).

1880 р. — Відкрито вітаміни (М.І. Лунін).

1883 р. — Сформульовано біологічну (фагоцитарну) теорію імунітету
(І.І. Мечников).

1892 р. — Відкрито віруси (Д.Й. Івановський).

1893 р. — Сформульовано закон незворотності еволюції (Л. Делло).

1893 р. — Виявлено нітрифікуючі бактерії та пояснено їх роль у
кругообігу азоту  (С.М. Виноградський).

Визначні дати в історії біології
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Олегу Антоновичу Писанському — 60!

Вельмишановний 
Олег Антонович!

Радісний день Вашого народження,
свято очолюваної Вами Школи Золотої
Бджілки відзначають Ваші численні учні
та їхні батьки.

Майже 10 років Ваша школа відома в
Україні як визначний осередок  освітянсь@
кого  життя. Тут проходять всеукраїн@
ські  конференціїї, семінари , курсии,
творчі зустрічі з колективами шкіл Украї@
ни. Усіх Ви наділяєте педагогічними іде@
ями і знахідками авторської концепції
школи ділової особистості. Ви один з
перших в області запроваджуєте
економічну освіту школярів. Ви і Ваші
вчителі — активні дописувачі журналу

«Постметодика». Педагоги всієї Полтавщини під час проходження курсів в обласному
інституті післядипломної освіти педагогічних працівників завжди мають змогу побувати
на уроках Вашого творчого колективу, відчутии,  як Ви усіх зігріваєте невичерпним теп@
лом і увагою.

Відданість освіті Українии, свою громадянську позицію Ви доводите не словамии, а ді@
ями @ власними і очолюваного Вами педагогічного колективу.

Радіємо і мии, науковці школи@лабораторії АПН Українии, що маємо нагоду по@
бажати добраа, щастяя, довгих років життя директорові авторської СШ №37, педаго@
гові високого  творчого польоту. Сьогодні освітяни 23 областей Українии, у які сягнуло
«Довкілля»", щиро зичать Вам здоров'я і щастяя,  творчого натхнення. Нехай у Ва@
шому Довкіллі завжди панують мудрістьм, достатокк, Віраа, Надіяя, Любов!

Нехай від Вашої школи летять золоті бджілки по світу і несуть цілющий мед від@
криттів у Освіту України.

З днем народженняя, зі славним 60@літтямм, глибокошановний і дорогий Олег Ан@
тонович!

Директор ПОІПОПП  П.І. Матвієнко,
Зав. лабораторією інтеграції

змісту шкільної освіти
інституту педагогіки АПН України,

член@кор. АПН України В.Р.ІЛЬЧЕНКО,
Редакція журналу «Постметодика»

НАШІ ЮВІЛЯРИ








