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ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА М.В.ОСТРОГРАДСЬКОГО І
НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА НА ПОЛТАВЩИНІ

І.В.Охріменко

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Є в історії математичних наук ім’я, яке за;
ймає одне з найпочесніших місць. Це Михайло
Васильович Остроградський – математик, меха;
нік, педагог, своєрідна, непересічна особистість.
Незабаром весь світ відзначатиме 200;річчя з
дня його народження.

Ідеї та поради М.Остроградського у свій час
істотно вплинули на розвиток освіти в Україні,
світової педагогічної думки. Деякі  з них не
втратили своєї цінності і в наш час.

Ми горді з того, що він наш земляк: народив;
ся 24 вересня 1801 року в селі Пашенному (те;
пер с.Пашенівка) Козельщинського району По;
лтавської області. Батько був поміщиком, який
походив із відомого українського козацько;
старшинського роду. Славними предками Ост;
роградського були заслужені, працьовиті, розу;
мні, чесні й відважні люди. Прапрадід Матвій
пройшов шлях від рядового козака до Мирго;
родського полкового судді та наказного Мирго;
родського полковника. Майже століття (з 1691
року по 1783 рік) сотниками голтвянськими бу;
ли представники роду Остроградських. Біль;
шість, наслідуючи сімейну традицію, обирали
військову кар’єру, відважно воювали і досягали
високих посад завдяки своїй освіченості. Вони
мали родинні зв’язки з тими представниками
козацької старшини,  що були носіями українсь;
ких культурних традицій: Апостолами, Куляб;
ками, Лизогубами, Лисенками, Ломиковськими,
Тарновськими й іншими. Михайло Васильович
став гідним продовжувачем цих традицій.

Сучасники М.В.Остроградського відзначали
його глибокий інтерес до рідної землі, до укра;
їнської мови, народних звичаїв, його шанобливе
ставлення до своїх предків. Перебуваючи на
вершині слави, вшанований за свої наукові пра;
ці в усій Європі, Остроградський тримався над;
звичайно просто,  не любив говорити про свої
особисті заслуги, але своє походження з полтав;
ської знаті він високо цінував. Удома він розмо;
вляв українською мовою, а коли говорив росій;
ською чи французькою, то з досить помітним
українським акцентом.

Інтерес та повага М.В.Остроградського до
свого походження були не випадковими. Сімей;
ні традиції, мабуть, і стали визначальним фак;
тором у формуванні його національної свідомо;
сті, сприяли демократизму його поглядів, зна;
йомству і дружбі з багатьма представниками пе;
редової української інтелігенції того часу
Т.Г.Шевченком, С.С.Гулаком;Артемовським,
М.В.Лисенком, М.О.Максимовичем та іншими.
Т.Шевченко писав про їх зустріч: “Великий ма;
тематик прийняв мене з розкритими обіймами,
як земляка і як сім’янина, що кудись надовго
відлучився. Спасибі йому”.  

Остроградський був математиком світової
величини. Його обрали академіком найвідомі;
ших академій наук, як;от: у Римі, Нью;Йорку,
Турині, членом;кореспондентом Паризької АН
та ін. Він працював професором відомого Коле;
гіуму Генріха IV у Франції. Михайло Васильо;
вич – першовідкривач багатьох досить важли;
вих теорем і методів. За 40 років своєї наукової
діяльності він написав біля 100 наукових праць
із різних розділів математики, математичного
аналізу, математичної фізики, аналітичної меха;
ніки тощо.

Михайло Васильович також був добрим ви;
кладачем, цікавився питаннями методики й пе;
дагогіки. Майже 27 років працював у Головно;
му педагогічному інституті, підготував багатьох
учителів математики, методистів, авторів підру;
чників та навчальних посібників. Як головний
наглядач за викладанням математики у військо;
вих навчальних закладах Росії, він підбирав пе;
дагогічні кадри, керував методичною роботою
викладачів кадетських корпусів, організував ро;
боту з підготовки підручників для середніх і ви;
щих навчальних закладів. Найбільш відомі з
них – “Посібник початкової геометрії”, “Про;
грама і конспект тригонометрії для військово;
навчальних закладів”, “Лекції алгебраїчного і
трансцендентного аналізу” [1]. В цих книгах за;
пропоновано багато нових визначень, теорем,
доведень. Навіть дуже багато, через що ці книги
і не стали стабільними підручниками. Але для
методистів та авторів підручників вони й тепер
становлять значний інтерес.

М.В.Остроградський першим запропонував
увести у програми середніх шкіл поняття функ;
ції. В Росії стараннями нашого математика в
програми середніх навчальних закладів було
введено й елементи математичного аналізу, пра;
вда, тільки в програми військових училищ [4].

Загальнопедагогічні погляди М.В.Остро;
градського найповніше викладені в книзі “Роз;
думи про викладання”, надрукованій ним у 1860
р. разом із французьким математиком
А.Блумом [3]. Автори пропонували організува;
ти навчальний процес у школі так, щоб:

пробуджувати інтерес в учнів, не допускати
нудьги та обридливості;

розвивати самостійність мислення, бороти;
ся з формалізмом;

вести точний науковий виклад, але в най;
доступнішій формі;

широко пов’язувати викладання математи;
ки з практикою;

окремі заняття проводити в спеціально ор;
ганізованих майстернях;



На сьогодні в 938 державних загальноосвітніх
школах, у яких навчається 220728 учнів,  учителі
природничо;математичних дисциплін станов;
лять майже 40 % від усіх педагогів області.

Серед 61 навчального закладу нового типу
функціонують за природничо;математичним
профілем 27 НВК, 6 приватних шкіл й авторсь;
ка школа, в 69 школах відкриті класи з поглиб;
леним вивченням природничо;математичних
дисциплін.

Найважливішими завданнями розвитку ма;
тематичної освіти в області є:

відбір і структурування навчального мате;
ріалу на засадах інтеграції та диференціації;

забезпечення альтернативних можливос;
тей для одержання освіти відповідно до індиві;
дуальних потреб і здібностей;

забезпечення системи варіативного навчання.
Такі школи, як Вовчицький НВК Лубенсько;

го району, авторська школа № 37 м.Полтави,
НВК № 21, 9, 31 м.Полтави, ліцей № 4 м.Кре;
менчука, стали експериментальними майданчи;
ками апробації нового змісту освіти, педагогіч;
них технологій навчання математики.

Учителі математики області розуміють, що
прогресивні зміни у галузі техніки, виробницт;
ва, освіти, комунікацій ставлять сьогодні нові
вимоги до математичної підготовки професій;
них кадрів держави, і тому вони переосмислю;
ють традиційний зміст освіти, з’ясовують тенде;
нцію дальшого його розвитку, звичайно з до;
триманням наступності, на основі сучасної фі;
лософії освіти та розвитку ідей
М.В.Остроградського.

Ось деякі з них:
“У пошуках істини людям не вистачає не

думок, а порядку і системи”.
Нині на Полтавщині здійснюється широко;

масштабна робота 2,5 тис. учителів та виклада;
чів математики ПТУ, спрямована на опрацю;
вання Державного стандарту загальної серед;
ньої освіти з математики. З 1.01. 1998 року в
школах і ПТУ вже проводиться експеримен;
тальне випробування системи вимірників дося;
гнення визначених освітніх норм за єдиною
Всеукраїнською методикою.

“Ми не рекомендуємо, щоб учні доходили до
перевтоми, ми хочемо, щоб вони вміло обері/
гали розум від перенапруження”.

Анкетування рай(міськ)методичних об’єд;
нань (78 %) у 1997;1998 навчальному році пока;
зало, що експериментальне застосування вимір;
ників Держстандарту шкільної математичної
освіти оптимізує  навчальне навантаження шко;
лярів, перетворює його з фактора, що негативно
позначається на їхньому фізичному і психічно;
му розвитку, на позитивний чинник.

“Ми пропонуємо ознайомлювати з еле/
ментами наук у найдоступнішій формі,
більш простій, більш дохідливій..., збуджува/
ти інтерес в учнів, не допускати нудьги”.

звертати особливу увагу на порядок і сис;
тему в роботі;

застосовувати наочні посібники, особливо
малюнки й моделі;

широко використовувати синоптичні таб;
лиці;

не перевтомлювати учнів;
дбати про гігієну праці.

М.В.Остроградський ще у XIX ст. намітив
принципи філософії національної освіти: її оріє;
нтацію на реальний світ, деізоляцію вивчення
основ наук від технологічної оснащеності суспі;
льства, диференційовану інтеграцію різних
форм знання у процесі викладання, в тому числі
й математичного. Дотримання цих принципів
сприяє становленню національної освіти як ос;
нови відкритого суспільства. Ці принципи на;
магається враховувати управління освіти Пол;
тавської облдержадміністрації, яке наполегливо
працює над удосконаленям шкільної освіти –
створенням і освоєнням сучасної української
філософії освіти як методологічної основи роз;
витку шкільної організації. Така філософія спи;
рається на здобутки плюралізму філософських
течій, національні можливості та традиції.

В її основі й ідеї М.В.Остроградського. Вони
активно розвиваються, осмислюються в наші
дні освітянами Полтавщини, чому допомагають
традиційні читання, присвячені М.В.Остроград;
ському, конференції “Педагогічна практика та
філософія освіти”, полеміка навколо праць Ост;
роградського на сторінках обласного журналу
“Постметодика” [3].

Ідейний вектор цієї  роботи такий: від шкіль;
них майстерень, про які мріяв Остроградський,
до створення у школі сучасних інтерактивних
політехнічних мультимедіа;музеїв і навчання
учнів у процесі безпосередніх досліджень за до;
помогою системи Інтернет.

Наукова, культурна та технологічна грамот;
ність, якої так бракує багатьом у сучасній Укра;
їні, може бути здобута лише таким шляхом. 

Згідно з міжнародними критеріями освіти,
Україну поважали і поважають за високу якість
викладання математики, фізики, хімії, яке вдос;
коналювалось та відшліфовувалося  протягом
століть. Зараз ми маємо цілісну систему форму;
вання особистості на основі досягнень психоло;
го;педагогічних, природничо;математичних на;
ук, славного досвіду вітчизняних та зарубіжних
закладів освіти різних типів і глибоко перекона;
ні в тому, що необхідно зберегти все те краще,
що дісталося нам у спадок. Національна освіта
Полтавщини повинна будуватися на фундамен;
ті раціональної педагогіки, вихідним положен;
ням якої є не лише підготовка учнів до життя, а
й навчання протягом усього життя.

На Полтавщині рівень природничо;матема;
тичної підготовки і зараз залишається традицій;
но досить високим (хоча в останні роки трохи
знизився), про що свідчать результати Всеукра;
їнських олімпіад.

3
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Визначення обов’язкових для всіх учнів ви;

мог до загальноосвітньої підготовки (навчаль;
ний зміст і рівні його засвоєння) у 1997;1998
навчальному році істотно вплинули на розви;
ток сучасних ідей гуманізації та гуманітаризації
змісту й форм навчання математики в області.
Результативно розвивають цю ідею творчі гру;
пи вчителів Новосанжарського, Зіньківського,
Лубенського, Хорольського, Решетилівського
районів (кер. О.І.Литовченко, Н.В.Негруб,
В.Т.Стромко, О.О.Кривошта, М.Д.Кучевський).

“Зацікавити дитину –  саме в цьому один
із найважливіших принципів нашої теорії”.

Більшість учителів математики області пере;
конані, що обсяг математичних знань учнів має
бути достатнім для продовження освіти, тому
методичні об’єднання вчителів математики при;
діляють належну увагу розвиткові ідеї пріори;
тету розвиваючої функції навчання і самонав;
чання учнів. Творчо працюють математичні
об’єднання вчителів математики шкіл №№ 1, 9,
14, 21, 31, 28, 38 м.Полтави, шкіл №№ 4, 6, 23
м.Кременчука у створенні й використанні своїх
авторських навчальних посібників та дидактич;
них матеріалів. Результативність роботи цих
шкіл висока, свідченням цього є виступи учнів
на Всеукраїнських математичних олімпіадах.

Це – один із високих якісних показників ре;
зультативності роботи багатьох учителів мате;
матики області. Ми пишаємося нашими вчите;
лями – переможцями престижного конкурсу на
звання “Соросівський учитель”: Пасько С.Є.
(школа № 14 м.Полтави), Башкатова І.Д. (ліцей
№ 1 м.Кременчука), Бобрищева В.І. (школа
№38 м.Полтави), Бургун О.Д. (школа № 6 м.
Кременчука), Рибальченко В.В. (ліцей № 1 м.
Полтави).

“Розвивати самостійність мислення”. 
Є і проблеми у розвитку математичної освіти

області. Так, шкільний курс математики в 1997;
1998 навчальному році вивчався в умовах де;
якого скорочення навчального часу й подаль;
шого вдосконалення змісту шкільної математи;
чної освіти. Це зумовило необхідність оптимізу;
вати навчальне навантаження школярів, ство;
рити на основі Державного стандарту математи;
чної освіти реальні умови для широкої дифере;
нціації навчання та більш повного задоволення
освітніх потреб особистості. Тому для вчителів
математики Полтавщини в 1998;1999 навчаль;
ному році є серйозною проблемою організація
індивідуальної роботи з учнями за рахунок ва;
ріативної частини навчального плану.

Творчо використовує ідею М.В.Остро;
градського про розвиток самостійності мислен;
ня учнів у сучасній школі земляк Михайла Ва;
сильовича, вчитель;методист математики, дире;
ктор загальноосвітньої школи I;III ст. № 23
м.Кременчука В.М.Тристан. Навчально;мето;
дичні посібники В.М.Тристана цікаві за змістом
і авторськими методичними знахідками. Ці по;
сібники є добрими помічниками для вчителів
математики області, які  серйозно  розв’язують
проблему навчання математики з використан;

ням творчих самостійних робіт учнів 5;11 кла;
сів.

“Мало знати, треба ще і пам’ятати. Са/
ме у цьому, так вважаємо ми, полягає най/
складніший момент у навчанні”. А для цього
“кожна школа може мати таблиці, моделі,
зроблені самими учнями під керівництвом
викладачів”.

Школою передового досвіду з реалізації цієї
ідеї для вчителів математики області є Лелю;
хівська школа Новосанжарського району (вчи;
тель О.І.Литовченко), де майже до кожної тео;
реми й більшості задач з геометрії учні вигото;
вили динамічні моделі. Робота гуртка геомет;
ричного конструювання одержала схвалення
серед учителів математики області.

Педагогічні ідеї великого математика розви;
ваються і втілюються в життя також учителями
фізики, хімії, географії.

Фізика є фундаментом природничої освіти,
філософії природознавства та науково;техніч;
ного прогресу. Педагогічні традиції і надбання
видатних педагогів передають як естафету із по;
коління в покоління кращі вчителі фізики обла;
сті.

Першим в області почав навчати фізики уч;
нів початкових класів С.В.Залізняк, один з пер;
ших в області переможців конкурсу “Вчитель
року”.

На базі НВК № 31 м.Полтави (директор
С.С.Просвєтов) створено школу для підготов;
ки учнів до олімпіад з усіх базових предметів, у
тому числі з фізики, залучено до цієї роботи ви;
кладачів ВНЗ.

Одна з вимог вивчення хімії в сучасній шко;
лі області – реалізація принципу політехнічної
і практичної спрямованості, про які говорив
Остроградський. У даний час це відбувається
через різні форми хімічного експерименту,
вивчення хімічних виробництв, у тому числі
місцевого значення, корисних копалин Полтав;
щини.

Формуючи практичні навички, вчителі хімії
здійснюють різнорівневе навчання з викорис;
танням хімічного експерименту мікрометодом
у школах № 30 міст Кременчука та Полтави.
На уроках хімії в області досліджуються хіміч;
ні технології, які застосовувались українцями в
давнину.

Настав час думати про природні умови жит;
тєдіяльності людського суспільства, про засоби
зберігання природи української землі, її еколо;
гічної рівноваги. В цьому плані необхідно,
навчаючи молодь будь;яких наукових дисцип;
лін, ставити перед нею приклади та задачі еко;
логічного характеру й змісту, що сприятиме
прогресивному розвитку екологічної освіти
підростаючого покоління України.

При НВК № 5 м.Комсомольська Полтавсь;
кої області створена екологічна кафедра з учи;
телів географії, хімії, біології та початкових
класів, вироблена система формування екологі;
чної культури й практичних навичок, екологіч;
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ної свідомості учнів, опрацьовані цікаві форми
екологічної роботи з учнями різних вікових
груп із залученням батьків і громадськості міс;
та. В учнів тут формуються стійкі екологічні пе;
реконання. На базі комплексу проводяться об;
ласні семінари керівників методоб’єднань від;
повідних фахів.

Володіння необхідним мінімумом  географі;
чних знань – це частина загальнолюдської
культури. Метою географічної освіти в області
є формування у свідомості школярів системи
поглядів, принципів і норм поведінки стосовно
географічного простору,  географічного середо;
вища, де в поєднанні та взаємозв’язку розвива;
ються природні, економічні, соціальні процеси.
В області викладають географію 850 учителів,
але фахівців із них лише 220, тому рівень гео;
графічних знань у деяких школах недостатній. 

У школах області впроваджується новий, ду;
же необхідний курс “Основи економіки”. Особ;
ливо вдало поставлене його вивчення в авторсь;
кій національній школі № 37 та школі № 17
м.Полтави, школі № 2 м.Кобеляк, школі № 1
м.Гадяча.

Діяльність М.В.Остроградського була тісно
пов’язана з проблемами апробації нової нав;
чальної літератури. Цей важливий і складний
творчий процес проводять й учителі полтавсь;
ких шкіл, апробуючи десятки нових підручни;
ків. Наші нові державні та регіональні підруч;
ники написані за короткий час і не завжди від;
повідають критеріям, які ставить сьогодення й
сучасна школа. Тому проблемам апробації під;
ручників велику увагу приділяє наш журнал
“Постметодика”, в якому друкується інформа;
ція про нові підручники, про механізм апробації
та експериментальної роботи в освіті взагалі.

Засади природничо;математичної освіти, за;
кладені нашим славетним земляком, розробляє
В.Р.Ільченко – вчитель із 20;річним стажем,
член;кореспондент АПН України, доктор педа;
гогічних наук, професор, зав. лабораторією ін;
теграції змісту шкільної освіти Інституту педа;
гогіки АПН України.

Під її керівництвом створена концепція осві;
тньої галузі “Природознавство”, концепція інте;
грації елементів змісту природничої освіти на
основі фундаментальних закономірностей при;
роди,  розроблені  навчальні плани. Науковим
колективом у складі В.Р.Ільченко, К.Ж.Гуза та
вчителем НВК № 31 м. Полтави С.І.Собакар
написано 8 підручників нового типу, 5 методич;
них посібників. Підручниками цікавляться
освітяни з усієї України. У школи, де вони ап;
робуються, приїжджають фахівці з інших регіо;
нів.

Вагомий внесок в увічнення пам’яті М.В.Ост;
роградського і розвиток його ідей у педагогічній
теорії та практиці робить Полтавський облас;
ний інститут післядипломної освіти педагогіч;
них працівників. Крім проведення традиційних
щорічних Міжнародних читань пам’яті

М.В.Остроградського, він бере участь в органі;
зації математичних змагань школярів імені ви;
датного математика, популяризує  його осново;
положні педагогічні праці й матеріали читань,
допомагає збагаченню музеїв М.В.Остроград;
ського у Полтавському державному педагогіч;
ному інституті ім.В.Г.Короленка та Хорошків;
ській загальноосвітній школі I;III стуненів Ко;
зельщинського району. На курсах підвищення
кваліфікації працівників освіти професорсько;
викладацький і методичний склад інституту ак;
тивно пропагує педагогічну спадщину видатно;
го педагога. Тому рішення Кабінету Міністрів
України про присвоєння імені М.В.Остроград;
ського Полтавському обласному інституту пі;
слядипломної освіти педагогічних працівників
є вчасним й орієнтуючим його колектив і
освіту області на нові досягнення.
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Другий президент Міжнародної асоціації Антона

Макаренка, академік АПН України Іван Зязюн виступає

з доповіддю на VII Міжнародному симпозіумі

“А.С.Макаренко у пострадянські часи” (Франфуркт'на'

Майні, 30.04'3.05.98).

Іван Зязюн – Людина року�1998

Àìåðèêàíñüêèé Á³îãðàô³÷íèé ²íñòèòóò (ÑØÀ) ïðèñóäèâ
ïðåñòèæíå çâàííÿ “Ëþäèíà Ðîêó 1998” ²âàíó Àíäð³éîâè÷ó Çÿçþíó -
äîêòîðó ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîðó, àêàäåì³êó ÀÏÍ Óêðà¿íè,
äèðåêòîðó ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÀÏÍ
Óêðà¿íè.

Öèì àêòîì âèçíàíî âõîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè ³ ïåäàãîã³êè
ó ñâ³òîâèé ïðîñò³ð, âèäàòíèé âíåñîê äî ñêàðáíèö³ ñâ³òîâî¿ ïåäàãîã³÷íî¿
äóìêè òà äîñÿãíåííÿ àêàäåì³êà ². À. Çÿçþíà ó ñóñï³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³ .

Ùèðî â³òàºìî ïîáîðíèêà êðàñè ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿, àðõ³òåêòîðà ãàðìîí³¿
óêðà¿íñüêîãî îñâ³òíüîãî ïðîñòîðó,  âèñîêîøàíîâíîãî ²âàíà Àíäð³éîâè÷à
Çÿçþíà ³ç ïðèñâîºííÿì çâàííÿ “Ëþäèíà Ðîêó 1998”. 

Õàé áåðåæå Âàñ Áîã!

Редакційна колегія “Постметодики”

Диплом “Man of the Year 1998”, вручений

І.А.Зязюну Американським Біографічним

Інститутом
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Творчість В.О.Сухомлинського з кожним роком привертає все
більш прискіпливу увагу широкої наукової й педагогічної гро;
мадськості як у нашій країні, так і за кордоном. І це не випадково.
Розроблена ним педагогічна система не лише збагатила педагогічну
науку новаторськими ідеями та положеннями, стала вагомим внеском у
теорію й практику навчання, освіти і виховання, але й зумовила
значний революційний переворот у розвитку вітчизняної та світової
педагогіки.

Про життя і педагогічну діяльність Василя Олександровича нині
існує досить обширна література. Значна її частина присвячена
дослідженню біографії й аналізові педагогічних поглядів. Заслуговує
на увагу також дослідження теоретичних витоків філософії гуманізму,
основ світоглядного спрямування його педагогічної концепції.
Прослідкувати філософсько;етичні, моральні, естетичні витоки його
ідеалів, непростий, тернистий шлях їх становлення і ствердження
означає зрозуміти видатного педагога як борця проти рутини й застою,
проти тотального знищення високих духовних устремлінь Людини.
Лише зрозумівши непростий життєвий шлях В.О.Сухомлинського —
Мислителя, Гуманіста, Педагога, Філософа, ми зможемо наблизитися
до його світорозуміння, долаючи кожного разу тягар сталінського
набутку, досить стійкого і незнищеного донині в нашій свідомості.

Педагогові, як і філософу, необхідні десятиріччя для формування
світоглядних принципів, філософсько;педагогічних переконань. Багато
років пішло на це у В.О.Сухомлинського. І ось,  здавалось, настав час
розквіту його духовних сил і таланту, але прийшло 2 вересня 1970 р.,
коли його не стало. Важке поранення, одержане під Москвою у 1942 р.,
не пройшло безслідно, як і багато інших невидимих уражень і не
загоюваних від них ран. Ран, набутих за роки зовні благополучного
життя. За свою педагогічну працю він нагороджений двома орденами
Леніна, багатьма медалями. З 1957 р. — член;кореспондент Академії
педагогічних наук РРФСР, із 1958 — заслужений учитель УРСР. У
1968 р. йому присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. У тому ж
році обраний членом;кореспондентом Академії педагогічних наук
СРСР. Автор 41 монографії і брошури, понад 600 статей, 1200 опо;
відань та казок. Загальний тираж його книг — понад 4 млн. при;
мірників різними мовами народів світу. У квітні 1970 р. ним закінчена
праця "Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості" —
доповідь для захисту докторської дисертації за сукупністю праць.
Здавалось, які невидимі рани?

І все ж згадаємо, бодай побіжно, в яких умовах доводилося жити й
творити гуманістові В.О.Сухомлинському, яка епоха існувала в
педагогіці між двома датами – 1918 та 1970, і поміркуємо: чи могло не
надірватися таке гуманне серце зі сковородинським змістовим
наповненням "філософії серця"?

Тепер добре відомо, що в кінці 20;х — на початку 30;х рр. у країні
(СРСР загалом і в Україні зокрема) відбувалася гостра дискусія про
шляхи розвитку радянської школи й педагогічної науки. Центральне
місце у цьому обговоренні посідала проблема заохочень та покарань. В
основі дискусії знаходилися дві взаємовиключаючі концепції:

— Будь;які покарання не відповідають цілям гуманістичного ви;
ховання і повинні рішуче викорінюватися з педагогічного арсеналу.
Основні ідеї цієї концепції зафіксовані декретом Республіки Рад у 1918
році – "Положенням про Єдину трудову школу РРФСР''. У декреті

ФІЛОСОФІЯ ДОБРА 
В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

І.А. Зязюн 

Ïîñòìåòîäèêà, ¹4(22), 1998
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проголошувалося: "Ніякі покарання не можуть мати місця в оновленій
школі";

— Можна та і необхідно відібрати із засобів заохочень і покарань у
старій школі найбільш придатні для цілей виховання в оновленій школі
й розумно користуватися ними. Ця педагогічна концепція зумовлюва;
лася загальною теоретичною установкою Й.Сталіна: класова боротьба з
будівництвом комуністичного суспільства загострюється і тому необ;
хідна ефективна система заходів для захисту соціалістичних ідеалів.
Саме це положення служило теоретичним виправданням, ідеологічним
захистом масових репресій проти "ворогів народу".

Після довгих дебатів перемогла друга точка зору. Вона була закріп;
лена постановами ЦК партії про школу в 1930—1932 рр.

Суспільство, в якому наростала хвиля насильства та терору,
вимагало певно визначеного типу педагогів, педагогічних концепцій,
підручників. І вони з'явилися — підручники, шкільні та вузівські
програми, чиновники;вчителі, кандидати й доктори авторитарної пе;
дагогіки. Своїх опонентів у дискусіях вони звинувачували, не шкодую;
чи чорних фарб, навішуючи їм ярлики "провідників абстрактного
гуманізму", "прибічників релігійної моралі", "проповідників західної
ідеології". Від цього було недалеко до "ворогів народу" й відповідної
розправи.

Силу та міць соціальної демагогії відчув на собі і Сухомлинський:
безкінечні перевірки, різка критика в засобах масової інформації із
звинуваченнями у "відступах від загальноприйнятих положень передо;
вої радянської педагогіки" дуже скоротили йому життя. Бо він дотри;
мувався інших принципів — гуманізму, справедливості, високого слу;
жіння Дітям.

Виключно великий вплив на формування світогляду В.Сухомлин;
ського мав Я.Корчак. Із працями цього видатного польського педагога
"Як любити дитину"(1920), "Коли я знову стану маленьким" (1926)
Сухомлинський ознайомився до війни. Я.Корчак загинув в одному з
гітлерівських концтаборів (імовірно, у Треблінці) на початку серпня
1942 р. разом із своїми вихованцями Будинку сиріт варшавського гетто.
Своє життя він міг урятувати: йому неодноразово організовувалася
втеча. Але він не зрадив тих, хто вірив йому безмежно. За свідченнями
очевидців, на пропозицію друзів покинути гетто Я.Корчак відповів, що
людина власним життям має підтвердити свою віру. Я.Корчак тримав
руки дітей своїми старими добрими руками в найостанніші хвилини
перед жорстокою смертю в газовій камері. Свій обов'язок перед дітьми
він виконав до кінця, надавши своєму життю найглибшого морального
смислу.

Про вчинок Я. Корчака, оцінюваного за найвищими зразками
людської гідності, Сухомлинський довідався відразу після війни. "Жи�
ття Януша Корчака, — писав він у книзі "Серце віддаю дітям", — його
подвиг дивовижної моральної сили і чистоти став для мене
натхненням. Я зрозумів: щоб стати справжнім вихователем дітей,
необхідно віддати їм своє серце".

Не так просто було це зробити... Як і іншому видатному педагогові
А.С.Макаренку, В.Сухомлинському довелося вести тяжку боротьбу з
апологетами авторитарного, знищуючого особистість виховання.
Чиновницька упередженість у ставленні до таланту, до педагогічного
новаторства, ті методи, якими свого часу діячі "педагогічного Олімпу"
душили талант А.С.Макаренка, не обминули і вчителя з Павлиша.
Захисники капральської "єдинопівкульової" педагогіки робили все
можливе, щоб скомпрометувати ідеї Сухомлинського, не допустити по;
ширення його досвіду виховання дітей без покарання.

Сухомлинського звинуватили у "протягуванні ідей міщанського
індивідуалізму", в "проповіді абстрактного гуманізму". Для нашої
школи, для наших дітей, писали й повсюдно кричали з високих трибун
"опоненти", потрібна боротьба, а не проповідь "абстрактного гума;
нізму".

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ

Януш Корчак на фоні
пальм під час поїздки 

в Ізраїль у 1934 р.

Януш Корчак 
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Відповідаючи одному зі своїх заповзятливих критиків не на початку
50;их, а в кінці 60;их, В.О.Сухомлинський зазначив: "Мене здивував
погляд мого опонента на покарання як на необхідну, неминучу річ у
системі виховної роботи ... Я не з пальця висмоктав ту істину, що
наших радянських дітей можна виховувати лише добром, лише
ласкою, без покарань... І якщо в масовому масштабі, в усіх школах
це поки що неможливо, то не тому, що виховання без покарань
неможливе, а тому, що багато вчителів не вміють виховувати без
покарань" [1].

Помилково думати, що критика ідей В.0.Сухомлинського і його бороть;
ба з цими "критиками" належить тепер лише історії. Вже після 1985 р.
рецензент одного з московських видавництв, оцінюючи рукопис нашої
книги [2], розглядаючи концепцію В.О.Сухомлинського про виховання без
покарань, писав: "Не вірю! Неможливо! Утопічно! Загальноприйняте в
радянській науці розуміння покарання таке: покарання — обов'язковий
компонент усякого виховання; його необхідність зумовлена психо�
фізіологічною організацією і соціальною сутністю людини. Відмовити�
ся від покарання можна тільки на словах, у хибній теорії". Розв’язання
питання "бити чи не бити?" у прямому чи переносному розумінні на
користь "бити" спричинено, як бачимо, нашою людською, "психо;
фізіологічною організацією та соціальною сутністю". З погляду "ка;
пральської педагогіки", є покарання, які здатні виховати в дітей "гордість
духу", "почуття власної гідності" тощо. Демократія, гуманізм, людське став;
лення до людини в принципі не прийнятні для прихильників сталінізму. У
цьому немає нічого дивного. Культура, духовність, інтелігентність в усі
часи була основною "єрессю" для тоталітаризму, в які б шати він не
рядився. Бездуховність не може мати супротиву беззаконню і сваволі, вона
байдужа до підлості і зрадництва. Безкультур'я, неуцтво, хамство, "шари;
ковщина" — результат нелюдської, безособистісної педагогіки, з якою
безкомпромісно боровся В.О.Сухомлинський.

У повсякденній практиці він захищав і здійснював головну філософ;
ську ідею свого життя: гуманне суспільство можуть створити лише
гуманні, мудрі люди, але їх може виховати лише гуманізм . "Скільки я
житиму, — писав Сухомлинський у журналі "Юність" у січні 1968 року,
— стільки я перевірятиму в своїй школі правдивість істини, в яку я
щиросердно вірю: людину можна виховати лише добром" [3].

Ставлення до дитини, а ширше — до природи людини — основа будь;
якої виховної концепції і в той же час вододіл між гуманістичною й
тоталітаристсько;автократичною педагогікою. Сутність цього протисто;
яння виявляється в принциповому підході до розв’язання будь;якої пе;
дагогічної проблеми, зокрема в підході до виховання свідомої дисци;
пліни.

Ідея заохочень та покарань як засобу виховання не з'явилася рап;
тово. Вона має багатовікову історію розвитку й була предметом
наукового інтересу всіх філософських систем. І це зрозуміло: су;
спільство не може залишатися байдужим до формування свідомості та
світоглядних переконань своїх громадян.

Думка про те, що покарання — необхідний елемент виховання, у най;
загальнішому вигляді висловлена давньогрецькими філософами
Платоном і Демокрітом. Вона зумовлювалась їхніми поглядами на су;
спільство й державу, систему виховання, яку вони не відокремлювали
від навчання. Душа людини, на думку Платона, складається із ро;
зумової (інтелектуальної) частини, яка створюється безпосередньо
деміургом, та з афективної (рушієм якої є пристрасті), створюваної
нижчими богами. Перемога розумної частини душі над пристрастями і
почуттєвою хтивістю вможливлюється тільки за належного виховання з
дитинства. Оскільки більшість людей одними зусиллями не можуть
домогтися досконалості, то звідси виникає необхідність певних пока;
рань і заборон у системі виховання й навчання дітей.

Ще до Платона спартанці на практиці здійснювали виховання дітей,
яке грунтувалося на суворій дисципліні й системі покарань. Дітей

В.О.Сухомлинськи
й у шкільній

теплиці�оранжереї
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привчали до всіляких випробувань — перенесення голоду, спраги і
болю, їх жорстоко карали, нещадно сікли, причому кричати від болю
вважалося великою ганьбою.

Ефективність спартанської школи була настільки очевидною, а
могутність древньої Спарти такою значущою, що це зіграло виключну
роль у формуванні поглядів на виховання молодого покоління у
наступних представників як ідеалістичних, так і матеріалістичних
філософських шкіл Давньої Греції. Навіть в Афінах, де на відміну від
Спарти виховання не було державним, а ідеалом вважалося поєднання
розумового, морального, естетичного й фізичного розвитку дитини,
існувала певна система покарань.

Представник англійського матеріалізму Джон Локк зробив значний
внесок у розвиток педагогічних поглядів на місце і роль середовища у
вихованні, обгрунтувавши принцип сенсуалізму (від лат. sensus —
почуття). Почуттєвий досвід, перш ніж перетворитися у знання,
аналізується і переробляється розумом. У результаті цієї діяльності на;
бувається знання та формується характер людини. Виховання особис;
тості може бути успішним, якщо вихователь діє в тій же послідовності,
яка необхідна для формування характеру і розуму людини. "Я гадаю,
що всякий визнає розумним, щоб його діти, допоки вони малі,
дивилися на батьків як на своїх панів, як на наділених повнотою
влади керівників, ставлення до яких виявляли б шанобливим
страхом... У цьому полягає загальне правило вашого авторитету
над вашими дітьми. Страх і шанобливість повинні дати вам першу
владу над їхніми душами, а любов та дружба мають замінити їх: бо
прийде час, коли діти переростуть різки й виправні засоби впливу"
[4]. 

Представляючи авторитарне виховання, Локк мав переконання, що
першочерговості набуває авторитет батьків і вихователів. Безумовна
підпорядкованість дітей їхній волі — умова стійкості цього авторитету. 

Якщо вихователь уважав за потрібне карати дитину фізично, то
нехай він робить це до того часу, від якого доможеться послуху від
дитини. Дитина, яка не звикла підпорядковувати свої бажання розум;
ним вимогам дорослих, не буде вслуховуватись і в голос свого власного
розуму й підпорядковуватися йому, досягнувши зрілого віку.   

Але навіть Локк визнає, що суворість, доведена до крайнощів, якщо
й приводить до зцілення від паскудних схильностей, то цей результат
часто;густо досягається за рахунок насаджування іншої, ще гіршої і
більш загрозливої недуги — душевної ущербності. І тоді, попереджає
Локк, замість недисциплінованого юнака ви матимете жалюгідну
істоту, яка не створюватиме гармидеру і не спричинятиме клопотів, але
на все життя залишиться некорисною для себе і для оточення.

Сучасні педагогічні теорії, які обґгрунтовують необхідність
покарань, спираються переважно на педагогічні погляди німецького
філософа, психолога і педагога першої половини XIX ст. Йогана
Гербарта. Виховання, на його думку, має спрямовуватись на передачу
молодому поколінню визначених моральних ідеалів. У цьому він
близький до Руссо та Песталоцці. Однак для того, щоб дитина могла ці
ідеали сприймати, а тим більше — засвоювати, необхідні певний
порядок і дисципліна, підтримувані за допомогою покарань та
заохочень. І тут його погляди майже нічим не відрізняються від
педагогічних поглядів Локка. Висхідною основою виховання, за
Гербартом, є загроза покарання. Але ефект цього засобу, попереджає
Гербарт, не завжди досягає очікуваного результату. Є діти, які не
бояться погроз, а є й такі, що через погрози набувають усілякого
задоволення, тому за ними необхідний постійний нагляд. Не завжди
найстрогіший нагляд є результативним, тому з наглядом найтісніше
співіснують покарання й заборони. Для дітей — порушників
установлених норм поведінки — Гербарт рекомендує штрафну книгу,
яку з успіхом можна використовувати і в домашньому вихованні. Якщо
всі засоби управління дітьми неефективні, тоді варто використати
покарання. Він педантично розробив цілу систему покарань. Тут і

Джон Локк

Йоган Гербарт

Жан�Жак Руссо
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позбавлення обіду, й перебування в кутку, і, нарешті, тілесні пока;
рання. Авторитет учителя, любов до дітей Гербарт відносить лише до
додаткових засобів виховання. Вони бажані, можливі, але не
обов'язкові.

Ідеї Гербарта набули популярності в Німеччині, Росії, деяких інших
країнах Європи. Сам по собі факт, що покарання дітей продовжує
існувати, не зняте з порядку денного та досить широко дискутується,
вказує на те, що ідеї Локка і Гербарта живучі й тривкі, а для частини
вчителів та батьків — єдиний надійний засіб приведення дітей до
порядку й дисципліни.

Зовсім протилежну думку про те, що справжнє виховання — це
ідеальна гармонія взаємин учителя й учня, в єдиному пориві спря;
мованих до пізнання і творення добра та краси, висловив великий
французький просвітитель XVIII ст. Жан;Жак Руссо. У своєму
педагогічному творі "Еміль, чи Про виховання" Руссо рішуче виступає
проти будь;яких покарань. За Руссо, дитина — не лише людина "мен;
шого розміру", але й якісно інша Людина. Тому вона вимагає
особливого, на відміну від дорослого, до себе ставлення. "У дитинства
свої власні погляди, свій власний лад думок і почуттів, і немає
нічого безрозсуднішого, ніж намагання замінити його нашим;
вимагати від дитини в десять років розсудливості все одно, що
вимагати п'яти футів росту" [5].

Руссо виявляє велику винахідливість у розробленні конкретних
засобів та методів виховання. На основі власної дидактики він
вибудовує дитячий розвиток з апеляцією до самостійності дитини, до
вміння спостерігати, бути кмітливою, довіряти вчителеві і любити
його. У свою чергу, вихователь повинен любити свого вихованця — у
цьому найважливіша умова досягнення основної мети виховання, за
Руссо. Виховання, в якому немає цієї основної складової, ламає
внутрішній світ дитини, знищує закладені в ній позитивні якості.
Саме до такого результату приводить авторитарна педагогіка. Вона
грунтується на переконанні, що авторитет учителя — беззаперечний і
сприймається як догма, "істина" ця не потребує доказу.

Руссо закликає вихователів дотримуватися трьох умов, які дають
дитині щастя і звеличують її як розумну істоту: співчувати дитині,
допомагати дитині, відгукуватися на її добрі наміри. При цьому
вихователь має показувати власний приклад доброти, сумління,
співчуття дітям. "Приклади! Особисті приклади! Без них нічого не
можна домогтися від дітей".

Чи здійсненна програма, запропонована Руссо? Сумніви в реаліс;
тичності, дорікання в утопічності ідей великого гуманіста проголошу;
валися неодноразово і за його життя, і після. Набувають вони зву;
чання й у наш час. У цьому зв'язку варто нагадати, що найгострішої
критики за "утопізм" гуманістичних ідей зазнав і В.О.Сухомлинський.

Схожість поглядів на виховання дітей між Руссо і Сухомлинським
разюча, вона впадає в око і недосвідченому читачеві. Тут немає нічого
дивного. Багато талановитих людей називали Руссо своїм сучасником.
Зокрема Л.М.Толстой незадовго до своєї смерті говорив, що він
завжди любив Руссо, носив на грудях медальйон з його портретом,
намагався наслідувати його думки та життєві ідеали.

В.О.Сухомлинський — гідний послідовник історичної
гуманістичної традиції. У Павлиській школі виховання без покарань
було важливим педагогічним принципом усього педагогічного
колективу. "Десять років я виховував своїх вихованців без
покарань (виділено нами. — Авт.), і вони стали справжніми
людьми. Це досягнуто, як говориться в народі, горбом�трудом та
роздумами, і не лише з книгою на столі..., але й з дитячими
руками в моїх руках... Ми всім колективом приступили до
здійснення більш широкого експерименту: ми виховували без
покарань усіх учнів"  [6].

Покарання В.О.Сухомлинський, на відміну від його попередників,
розумів значно глибше. "У середовищі педагогів, — зазначав він, —
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можна нерідко почути розмови про заохочення і покарання. А між
тим найголовніше заохочення та найвагоміше (але не завжди
дійове) покарання в педагогічній праці — це оцінка" [7].      

Таке ставлення Сухомлинського до оцінки, висловлене ним не лише
в книзі "Серце віддаю дітям", але і в цілому ряді інших праць, дає іноді
формальну основу його критикам говорити про те, що він начебто не
був принциповим противником узагалі всіх покарань, а мав на увазі
лише "необхідність покінчити з биттям фізичним (виділено нами.
— Авт.) та іншими, принижуючими особисту гідність дітей
засобами впливу. Зрозуміло, цей гарячий заклик В.О.Сухо�
млинського заслуговує всілякої підтримки. Однак не можна не
сказати про те, що навряд чи всяке покарання можна ототожню�
вати з приниженням гідності дитини" [8].

Яке ж насправді ставлення В.О.Сухомлинського до оцінки? По;перше,
отримати право користування інструментом оцінки може лише той
педагог, який любить дітей. Учитель має бути для дитини такою ж
близькою й улюбленою людиною, як мати. Віра дитини в учителя, взаємне
довір'я між ними, людяність і доброта — ось те, що необхідне для
вихователя, те, що хочуть бачити в своєму наставникові діти. Найцінніша
та найнеобхідніша якість учителя — людяність, у якій поєднуються
доброта з мудрою вимогливістю батьків. Сухомлинський неодноразово
цитував добре відомі слова Л.М.Толстого: "Якщо вчитель має лише любов
до учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який прочитав
усі книги, але не має любові ні до справи, ні до учнів. Якщо вчитель
поєднує в собі любов до справи й до учнів, він — досконалий учитель" [9].
Тільки такий учитель може користуватися оцінкою як інструментом
заохочення і покарання. Винятки тут недопустимі.

По;друге, ведучи мову про оцінку як інструмент покарання, Сухо;
млинський вважав за необхідне її використання лише для школярів
старших класів; у початкових класах покарання незадовільною оцінкою
особливо боляче відбивається на психіці дитини, викликає душевні
травми і принижує гідність. Не можна допускати, щоб дитина на
початку свого шляху з "допомогою" вчителя загубила віру в себе, зне;
вірилася у доброті дорослих. У такий спосіб неможливо ростити гідних
громадян. Діти приходять до школи різними: зосередженими і незо;
середженими, уважними і неуважними, швидкосхоплюючими інфор;
мацію і тугодумами, охайними і неохайними. Єдині вони в одному: всі
діти без винятку приходять до 1;го класу з щирим бажанням добре нав;
чатися. Прекрасне дитяче бажання — добре вчитися — освітлює все
шкільне життя дітей.

Лише успіх дитини в навчанні, усвідомлення, що кожного дня вона
крокує вперед, підтримують і живлять потребу пізнання. Незадовільну
оцінку молодші школярі сприймають як несправедливе ставлення до
себе з боку вчителя саме тому, що вони бажають навчатися і не
розуміють, за що покарані. Дитина, не пізнавши радості праці в
навчанні, не відчувши гордості за подолання труднощів, глибоко нещас;
на. "Інтерес до навчання з'являється лише тоді, коли є натхнення,
народжуване успіхом в оволодінні знаннями; без натхнення
навчання перетворюється для дітей в обтяжливість... Я оцінював
розумову працю лише тоді, коли вона приносила дитині позитивні
результати. Якщо учень ще не досягнув тих результатів, до яких він
прагнув у процесі праці, я йому не ставив ніякої оцінки" [10]. Обійма;
ючи посаду директора, Сухомлинський одночасно виконував функції
вихователя невеликого дитячого колективу і пройшов з ним шлях з І по
Х клас. Чи багато директорів шкіл можуть зробити це сьогодні? Василе;
ві Олександровичу це було необхідним для того, щоб не тільки
відчувати радість творчого спілкування з дітьми, але й навчати своїх
колег власних результатів мистецтва виховання. Розпочавши заняття в І
класі, він поставив перші оцінки лише через 4—6 місяців навчання, а
деяким учням — лише в наступному році. За чотири роки навчання
дітей у початкових класах Сухомлинський не поставив жодної
незадовільної оцінки ні за письмові роботи, ні за усні відповіді. Ніхто з
дітей не покараний двійкою.
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Оцінка у Сухомлинського завжди оптимістична, це винагорода за
працю, а не покарання за лінощі. Він, кажучи словами Я.Корчака,
"шанував дитяче незнання". Місяць, півроку, рік "у дитини може щось
не виходити, але прийде час — навчиться". Свідомість дитини —
могутня, але повільна ріка, і в кожного вона має свою швидкість. Усі
батьки в Павлиші знали, що коли в сина в щоденнику немає оцінок, у
нього не все гаразд, але це не його вина, а його біда. У біді людині слід
допомагати.

Одночасно Сухомлинський настійливо рекомендував батькам не
вимагати від дітей обов'язково лише відмінних оцінок, щоб відмінники
"не відчували себе щасливчиками, а ті, хто навчається на трійки, не
пригнічувались відчуттям неповноцінності".

Здавалось, така позиція Сухомлинського мала б влаштовувати
мінпроси з їх кількісними показниками якісних знань, але Павлиська
школа не брала участі в змаганнях шкіл за "якість навчання", коли під
"якістю" розумівся відсоток добрих і відмінних оцінок, поставлених
учителями. Однак це не означало, що Сухомлинський був байдужим
до навчальних успіхів дітей.

Немає нічого злішого для становлення моральних сил дитини,
стверджував Сухомлинський, ніж байдужість учителя до успішності
дітей, робота за формулою: "знаєш — одержуй позитивну оцінку, не
знаєш — одержуй двійку; нехай батьки "помилуються" своїм дитям".
На його переконання, для дитини найвищою несправедливістю є те,
що вчитель, поставивши незадовільну оцінку, ще й прагне, щоб за цю
оцінку її покарали батьки. Дитина озлоблюється і на вчителя, і на шко;
лу. Подібні ж дії педагога у ставленні до підлітків можуть призвести до
хуліганства, "немотивованих дій" і навіть до злочину.

Статтю "Виховання без покарань", надруковану в газеті "Правда" 22
березня 1968 р., Сухомлинський розпочинає з випадку, коли 14;літній
підліток зник зі школи. У дитячій кімнаті міліції він несамовито
повторював: "Додому нізащо не повернуся. До школи більше не піду".
Перед зникненням із сім'ї хлопчик на уроках до нестями "розважався":
нявкав і гавкав, по дорозі до вокзалу розбив вікна в магазині сільпо,
зняв із вітрини рюкзак, узяв два ліхтарики і декілька батарейок до них.
І лише в міліції (а не в школі) він зізнався, що життя його останнім
часом вдома і в школі стало нестерпним. Хлопчик не міг осилити
домашніх завдань, йому було важко навчатися, з'явилися безкінечні
двійки в щоденнику з постійними записами вчителів: "Ваш син не хоче
вчитися". Вдома вживалися відповідні "заходи". Зненавидівши школу
й сім'ю, дитина навмисно не стала виконувати домашні завдання,
порушувала дисципліну. "Людина, піддана покаранням у дитячому
віці, в підлітковому вже не боїться ні дитячої кімнати міліції, ні суду, ні
виправно;трудової колонії" [11]. Ось до яких наслідків може
призвести "принципова" двійка за невміння, а часто;густо нехотіння
вчитися.

В.О.Сухомлинський рекомендує педагогам викликати до школи
батьків не з приводу незадовільної успішності учня, а коли він
здійснює щось важливе й цікаве для нього і для оточуючих. Нехай,
здавалось, на перший погляд   це незначний, але добрий поступок. У
присутності батьків дитину слід підтримати, зокрема й записом у
щоденнику: "Ваш син є прикладом для інших. Він є гордістю школи".

Система виховання, основою якої є оцінка лише позитивних ре;
зультатів, майже не приводить  до психічних зривів, до появи "важких"
підлітків. Саме така система постійно культивувалася в Павлиській
середній школі. Із загальної кількості випускників школи (з початку
50;х рр. до 1970 року — року смерті В.О.Сухомлинського — приблизно
тисяча чоловік) більше ніж 400 отримали вищу освіту, 30 — вчені
ступені, два стали Героями Соціалістичної Праці, багато нагороджені
орденами й медалями. Жоден випускник школи не вчинив
правопорушень. Чи може бути переконливішим результат виховної
роботи школи? Як важливо, щоб сьогодні всі вчителі серцем сприй;
няли заповіт великого педагога: "Можна ще нерідко почути роздуми:
для того, щоб назавжди зникли злочини, треба жорстокіше, строгіше
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карати. Неправильно це! Злочинів не буде, якщо в дитинстві, отроцтві,
ранній юності не буде покарань" [12].

У наш непростий для нормального життя людини час можна почути
як виправдання педагогічного безсилля ремствування, мовляв, юне
покоління нині не те, багато п'яниць, наркоманів, проституток, хуліга;
нів, рекетирів — настав час "скрутити в баранячий ріг" всіх і вся. "Але
давайте, — як писав Ф.М.Достоєвський, — увійдемо до судової зали з
думкою про те, що ми всі винні" [13]. Послуговуючись словами
письменника світового значення, В.О.Сухомлинський має на увазі не
лише вчителів, а "педагогічне безсилля" соціумного оточення молоді, в
тому числі й політиків, урядовців різних рангів, представників засобів
масової інформації тощо.

Недисциплінованість, аморальні вчинки дітей та підлітків породжу;
ються байдужістю, грубістю, зневагою і покараннями дорослих. У 99
випадках із 100, як би ми не намагалися бути об'єктивними, ми кара;
ємо дітей несправедливо. Тому покарань у сім'ї і в школі, переконував
своїх опонентів В.О.Сухомлинський, слід позбутися. Не можна свою
вину перекладати на дітей. Діти тому й діти, що їхні відчуття справед;
ливості безмежні. Вона видається їм основною характеристикою світу,
в який вони вступають повноцінними  жителями. І найменший вияв
несправедливості вражає дитину й робить її нещасною.

Дитина надзвичайно чутлива до добра та справедливості. Вона
постійно вимагає ласки і з боку батьків, і з боку вчителів, і взагалі з
боку соціумного оточення. "Як часто, — писав Сухомлинський у статті
"Не бійтеся бути ласкавими", — можна читати догматичні рекомендації
педагогів;теоретиків про те, що лише колектив може вплинути на
людину, лише через колектив можна карати і милувати. При цьому
завжди цитують видатного радянського педагога А.С.Макаренка. Але
чому забувають, що А.С.Макаренко не раз підкреслював провідну роль
особистого впливу педагога на вихованця? Якщо осмислити всю його
педагогічну діяльність, то стане зрозумілим, що вона є блискучим
доказом могутньої сили впливу особистості педагога... Я особисто
переконаний, що деякі прийоми використання колективу як засобу
сильнодіючого впливу на дитину — лише ознака безсилля,
розгубленості, нерозуміння самої суті колективного виховання" [14].

Колектив, на переконання В.О.Сухомлинського, може стати вихов;
ним середовищем та виховною силою лише в тому випадку, коли він
створюється у спільній творчій діяльності, у праці, яка приносить
кожному радість, збагачує духовно й інтелектуально, розвиває інтереси
і здібності. І при цьому слід розуміти, що справжній колективізм
формується тільки там, де є творчий, люблячий дітей педагог, де є
культ Людини, Розуму, Щастя, Свободи, Справедливості, Совісті.

У Павлиській школі колектив виступав силою, яка розвивала у
школяра відчуття власної гідності, самоповаги. Життя в колективі
допомагало набути досвід співдружності, душевної рівноваги, радості
власної і відгуку на радості й горе інших. В атмосфері добра, сер;
дечності, доброзичливості зростало прагнення дітей стати
лагіднішими, людянішими, совіснішими. "Всі наступні роки моєї
виховної роботи, — писав В.О.Сухомлинський, — були, по суті, роками
турботи про піднесення людської гідності дитини, підлітка, юнака,
юнки. На цьому вибудовувались і зараз вибудовуються
колективістські відносини. Завданню виховання людини я завжди
прагнув підпорядкувати життя дитячого колективу як частинки
суспільства" [15].



Але, виявляється, літописець писав про ці події
ХIII ст. за так званим ультраберезневим рахунком
часу, вважаючи, що давньоруський березневий рік
старіший від візантійського вересневого на півроку,
а від молодшого руського березневого року на ці;
лий рік. Оскільки подія відбулася влітку, на Петрів
день, то за існуючими правилами перерахунку дат
із старого календаря на сучасний слід відкидати не
5508, а 5509 років, і одержуємо дату – 1173 рік. Це
й буде за нашим календарем перша згадка про наше
місто під назвою Лтава за Іпатіівським літописом.

Не будемо тут спинятися на взаєминах русичів і
половців у ті часи, бо часто тоді вони були й досить
дружніми та перепліталися численними родинни;
ми узами. Нерідко чернігівські й новгород;сіверські
князі разом з половцями, ковуями чи іншими свої;
ми тюркомовними союзниками та родичами вою;
вали проти переяславських і київських князів або й
у союзі з останніми проти половців. Ігор Святосла;
вич, добре відомий пізніше як герой одного з найда;
вніших наших художніх творів “Слово о полку Іго;
ревім”, частіше знаходився у приятельських сто;
сунках з половецькими ханами, бо сам був на три
чверті половцем: його бабуся (батькова мати) і його
мати були половчанками. Бувало,  воював проти
своїх родичів. У 1185 році, вже будучи новгород;сі;
верським князем, Ігор разом зі своїм братом та си;
ном Володимиром (до хрещення Петро), із своїм
військом пішов у половецькі степи. Князі зазнали
поразку і потрапили у полон до половців, де, до ре;
чі, їх приймали не так погано, як про це розповідає
згаданий художній твір. Тоді Ігор із Кончаком ще й
стали сватами, бо Петро;Володимир, будучи в по;
лоні, одружився з Кончаківною Слободою.

Слід сказати, що родинними узами половці були
пов’язані майже з усіма князівськими родами
Київської Русі. Рідко який руський князь чи його
нащадки не мали дружини — красуні;половчанки
(половці були європеоїдним етносом, хоча й говорили
мовою тюркі). Так, київський князь Святополк був
одружений з донькою Тугорхана. З метою зміцнення
зв’яків із половцями було укладено шлюби між
синами Володимира Мономаха та Олега Святосла;
вича і доньками половецьких ханів: Юрій Володими;
рович (князь ростово;суздальський Юрій
Долгорукий) одружився з донькою хана Аєпи,
онукою хана Осіня (Осеня), а Святослав Ольгович
(Олегович) — з донькою другого хана Аєпи, онукою
хана Гіргеня. В 1117 році Володимир Мономах
одружив свого сина Андрія з донькою Тук;хана.
Донька Юрія Долгорукого (від половчанки) стала
дружиною чернігівського князя Олега Святославича.
Рюрик Святославич мав дружину доньку
половецького хана Беглюка. Були православними
сини Коб’яка і Кончака — Юрій Коб’якович та
Юрій Кончакович, уроджені від руських князівен.
У 1205 році суздальський князь Всеволод засватав
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УКРАЇНСЬКЕ КОЛО

ТРИ ІМЕНІ ПОЛТАВИ 

В.Н. Жук

Ïîñòìåòîäèêà, ¹4(22), 1998

Чимало міст, особливо ті, що існують протягом
віків, не раз змінювали свою назву. Прикладом
цього може бути столиця нашої держави. Тільки за
період VІ;VII ст. нашої ери ми знаємо такі її назви:
Аскал, або Аскел, Башту, Шамбат (по;арабськи
Самбатос, ще Самбатас). І вже з 40;х років VII ст.
паралельно з Шамбат;Самбатос існує та поступово
витісняє попередні назви відома нам сучасна — Ки�
їв. Вона походить від прізвиська Кий (у перекладі з
тюркської мови на нашу це  — “відокремлений”,
“відтятий”, “відрізаний”) намісника міста і цього
регіону Шамбата  — брата правителя;володаря Ве;
ликої Булгарії хана Кубрата (ще Курбат). Остання
назва так уподобалася людям, що існує беззмінно
ось уже понад 1350 років.

Нині нам відомо і кілька назв нашої Полтави.
До останнього десятиліття ми знали, що перша
згадка про поселення на місці сучасної Полтави під
назвою Лтава зустрічається в давньоруському Іпа;
тіївському літописі під 6682 роком за візантійським
календарем від так званого Сотворіння світу Бо;
гом. Цей календар існував у нас, у Київській Русі, з
кінця Х ст.  — від часу прийняття Руссю християн;
ства. Остаточно в Україні він був замінений сучас;
ним календарем від Різдва Христового, як і в Росії,
з 1 січня 7208 (1700) року. В Іпатіївському літописі
сказано, що того (6682) року, на Петрів день (релі;
гійне свято святих Петра і Павла, яке за старим,
юліанським стилем відзначається 29 червня, а за
новим, григоріанським календарем 12 липня), син
чернігівського князя, згодом сам князь новгород;
сіверський Ігор Святославич, дізнавшись, що поло;
вецькі орди ханів Коб’яка і Кончака прийшли на
наші землі, зібрав полки свої і вирушив у Поворск;
ля. Тут русичі спіймали половецького розвідника,
допитали його і дізналися, що половці пішли в на;
прямку Переяслава. Як сказано в цьому документі,
Ігор, почувши те, поїхав проти половців, переїхав
Ворсклу біля Лтави, пішов теж у напрямку Пере;
яслава, де й зустрівся з полками половецькими і де
відбулася велика битва. Багатьох половців було по;
бито, багато захоплено в полон, решта втекла. 

Чимало вчених дореволюційного періоду, а по;
тім і радянських часів перераховували цю дату з ка;
лендаря від Сотворіння світу на наше сучасне літо;
числення від Різдва Христового за давнім візантій;
ським вересневим та слов’янським березневим ра;
хунками часу. Від дати 6682 відкидали 5508 років
(за релігійними оповідями Бог створив світ за 5508
років до народження Ісуса Христа) і в перерахунку
на наше літочислення отримували дату 1174 рік.
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доньку Юрія Кончаковича за свого сина Ярослава.
Данило Галицький мав сватом половецького хана
Тегака (Тігака), одруживши свого сина Мстислава з
ханською донькою. Вітчимом Святослава Во;
лодимировича був половецький хан Башкорд, бо
Святославова мати, вдова чернігівського князя
Володимира Давидовича, закохавшись у степового
красеня, втекла з ним до нього в кочів’я. І таких
прикладів можна навести дуже багато. 

Асиміляція відбувалася не лише на рівні
князівських і ханських родів, адже до кінця ХІ ст. і
пізніше значна територія Лівобережної України
належала безпосередньо знатним половецьким
родам, тут були їхні поселення, хутори, кочів’я,
стоянки (весі). Нерідко князі використовували
половців як союзників у боротьбі між собою, між
руськими ворогуючими сторонами. Частіше
степовики підтримували чернігівських та новгород;
сіверських князів, з якими були тісно пов’язані
кровними узами. Виступали половці і як
урівноважуюча сила у міжусобній боротьбі
давньоруських князів. Половці, котрі довгий час
панували на Лівобережжі та півдні України, були
одним із численних етносів, які формували
український народ, були його складовою частиною.
Це яскраво видно і на прикладі князя Ігоря
Святославича, який у ХІІ ст. переїхав зі своїм
військом Ворсклу біля Лтави, що й увіковічив у
своїх записах давньоруський літописець. 

Ряд учених минулого століття, а дехто й донедав;
на вважали, що в ХII ст. існувала лише річечка Лтава
(права притока Ворскли). Вона брала початок на
схилі однієї з полтавських гір, відомої потім під на;
звою Інститутської поблизу Миколаївського спуску,
і текла Мазурівським яром на Поділ, до Ворскли. З
50;х років XX ст. Лтаву взято в труби, і з того часу
вона тече попід землею. Інші вчені визнавали й існу;
вання поселення Лтави, чи Олтави в давньоруські
часи та вважали, що сучасна назва “Полтава” похо;
дить від річечки “По;Лтаві, По;лтава”.

Полтавський дореволюційний історик, глибокий
дослідник сивої давнини Л.В.Падалка спершу вису;
вав теорію  походження назви нашого міста від слів
“плот”, “плести”, “плетінь”, як укріплення “обплете;
не”, укріплене лісою в давнину. Ця теорія вже на по;
чатку XX ст. викликала різку критику. Та й сам ав;
тор скоро від неї відмовився, дійшовши висновку,
що назва Лтава (Олтава) скіфсько;сарматського іра;
номовного походження. Враховуючи те, що скіфи та
сармати панували і жили на нашій території протя;
гом багатьох століть, з VII;VІ ст. до нашої ери по II;
III ст. нашої ери, і залишили на українській землі
майже 600 географічних назв (у тому числі й назва
Ворскла вважається тих же коренів і в перекладі на
нашу мову означає “Біла вода”), цілком слушно, що
назва Лтава індоіранського походження. У ряду схі;
дних народів слова “ол”, “ола”, “ул”, “ула” означають

“місто”, “поселення”, “вершина”, “крутий берег”. Сло;
во ж “таві” в грузинській та осетинській мовах (а осе;
тини є прямими нащадками скіфів і сарматів) озна;
чає “виток річки”, “вершина”. Тож, у перекладі на на;
шу мову ця назва може означати “поселення біля ви;
току річки”, “місто на горі”. Подібні назви ми може;
мо зустріти по шляху слідування скіфів і сарматів та
проживання іраномовних скіфсько;сарматських
племен, які в час Великого переселення народів ра;
зом із готами і гуннами чи слідом за ними помандру;
вали далі на захід, у Центральну та Західну Європу.
Як стверджують давньобулгарські джерела, посе;
лення на місці Полтави існувало  і в скіфсько;сар;
матські часи. Його заснував близько 150 року н.е.
Бушлай, назвавши своїм іменем. Але скоро він був
убитий, а поселення зруйноване. Відроджувалося в
IV ст. Аттілиним братом і співправителем Бледою,
та скоро після його смерті  знову було знищене.

В останні десятиліття, завдяки дослідженням ка;
занського вченого Фаргата Нурутдінова, німецького
Йоахіма Вернера, ряду болгарських та  наших дослі;
дників стало відомо, що в часи існування на україн;
ських землях ранньофеодального багатоплемінного
державно;політичного об’єднання під назвою
Велика Булгарія ("Magna Bulgaria") тут існували
поселення. Найбільшого розквіту Велика Булгарія
набула за хана;володаря Кубрата, який був
самостійним єдиновладним правителем із 620 до
кінця 60;х років VII ст. н.е. У 20;их роках VII ст. він
переніс столицю своєї держави із Приазов’я кудись у
Подніпров’я, а місцем його відпочинку після боїв та
походів була його літня резиденція, яка знаходилася
в поселенні Балтавар на місці сучасної Полтави. Із
стратегічної точки зору і з інших це було чудове та
надійне місце для відпочинку : гори, ліси, водна гладь
кількох річок. За Кубрата Велика Булгарія
охоплювала територію від Дону до Дністра (іноді
кочів’я сягали й пониззя Волги на Сході, а на  заході
до Дунаю), а з півдня на північ від Чорного й
Азовського морів до Чернігово;Сіверщини включно.
На початку 30;их років, завдяки допомозі
імператорові Візантії Іраклію у війні проти
Аварського каганату, Кубрат звільнив булгар від
данини аварам.

Назва “Балтавар” (до речі, місто Балтавар у
булгарських хроніках згадується до ХІІ ст.) у пере;
кладі на нашу мову з давньобулгарської мови озна;
чає “володар”. Кубрат — володар Великої Булгарїї і
перший відомий володар нашого міста у ті далекі ча;
си — по материнській лінії походив із відомого роду
Айбата Дуло, вихідцем із якого був колись  могутній
гуннський хан і полководець Аттіла. Дулоби;дуліби
після тривалого перебування в Європі, на Балканах
серед слов’ян та завдяки асиміляції з ними поверну;
лися потім на українські землі вже фактично слов’я;
нами і стали відомі як одне з слов’янських племен.
Батьком Кубрата був хан Аскал, або Аскел, який, на
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Батия наприкінці 30;х років ХIII ст. Багато давніх
поселень, укріплених міст, які згадуються ще в дав;
ньоруських літописах, відроджених після Батиєвої
навали, знову було знищено ворогами. Вітовт
наприкінці ХІV — на початку ХV ст. дозволяє
селитися на васальних правах татарським і пота;
тареним народам, які вели  кочовий і напівосілий
спосіб життя на півдні й південному сході сучасної
України, у так званому Дикому степу, і прагнули
звільнитися від підпорядкування Золотій Орді. З
метою  відродження фортець і захисту кордонів кня;
зівства від Золотої Орди він також запрошує
поселитися у Подніпров’ї, в черкаських уходах
пониззя Орілі (Орелі), Ворскли, Псла, по Сулі
переселенців кабардино;черкесів із Північного
Кавказу.

Як свідчать литовсько;руські документи, у 1430
році Вітовт подарував Полтаву, Глинськ та Глиницю
(Глинськ — нині село Роменського повіту Сумської
області, а Глиниця — друга стара назва сучасної Опі;
шні) своєму васалові — татарському мурзі Лексаді
Мансурксановичу. Останнього вважають онуком зо;
лотоординського воєначальника і фактичного пра;
вителя Золотої Орди Мамая, військо якого було роз;
бите 1380 року в Куликовській битві великим кня;
зем московським Дмитрієм Донським.

Глибокий дослідник дореволюційної історії
Полтави М.В.Лятошинський (1897;1967 рр., брат
відомого українського композитора Б.В.Лято;
шинського), посилаючись на деякі дореволюційні
видання, писав, що після Куликовської битви, того ж
1380 року, син Мамая й онук Батия — Мансур
Мамайович Джучі перейшов у межі Великого
князівства Литовського і відродив міста Глинськ,
Глиницю та Полтаву (Державний архів Полтавської
області, фонд р;8831, опис 9, справа 6, аркуш 1).
Український історик М.М.Кром теж пише про це,
посилаючись на родові перекази князів Глинських,
які вважали себе нащадками Мамая. Вчений також
стверджує, що син Мамая — Мансур;Киян — після
1380 року осів на Задніпров'ї, де й заснував згадані
міста. Спадкоємцем цих володінь і став його син
Олекса (Лексада).

Та не з усім тут можна погодитися. Воєначальник
і фактичний правитель Орди Мамай не належав до
нащадків Чінгісхана та його сина Джучі, він не був
Джучидом, як не був онуком Батия. Він лише був
одружений з донькою хана Бердибека (Бірдібека),
який належав до 6;го коліна нащадків хана Батия.
До того ж ім'я Мамай та Бату (Батий) у татар
зустрічалося так часто, як російське Іван. А от
суперник Мамая, з яким він вів постійну боротьбу,
хан Тохтамиш належав до Джучидів. І після
смерті Мамая він ще вів війни з його синами, як і з
деким із свого роду. Відомо, що після розгрому
військ Вітовта та Тохтамиша ордами Темір;Кутлуга
(Темір;Кутлука) й Едигея (Єдигея) на Ворсклі,

думку відомого американського історика, професора
Георгія  Вернадського  (син нашого  академіка
В.І.Вернадського), вів свій родовід від сарматсько;
аланських племен асів (ясів), споріднених із русами.

Кубрат був високоосвіченою людиною свого ча;
су. З дитячих років він виховувався при дворі візан;
тійського імператора Іраклія. В 619 році, перед пове;
рненням на батьківщину, там, у Константинополі,
він разом зі своїми списоносцями прийняв христи;
янство, отримав високе звання патриція і багаті да;
рунки.

Давні булгари — гунно;булгари, протоболгари,
б’лгари, які утворилися від асиміляції сарматсько;
аланських племен болгар та якихось із племен гуннів
(у свою чергу асимільованих з уграми), володіли мо;
вою тюркі, аланською та спорідненою з нею слов’ян;
ською. а коли урахувати, що Кубрат навчався і про;
жив багато років при дворі візантійського імперато;
ра, де панівною мовою була латинська, а згодом вхо;
дить у вжиток і грецька, то можна зробити висновок,
що будівничий Великої Булгарії володів добре і ци;
ми мовами. 

У середині 20;х років VII ст. Кубрат зі своїм 40;
тисячним військом кавалерії допомагав Іраклієві у
війні проти Персії (Іран) на Кавказі. За  це, як ствер;
джують візантійські історичні джерела, імператор
видав заміж за нього свою доньку Євдокію і наді;
слав винятково багаті дари. Візантійські історики
писали, що після перемоги над персами було
захоплено багаті трофеї, в тому числі й столовий
сервіз (блюда, тарілі, келихи із срібла та золота, з
яких після битви їли й пили імператор із ханом та їх
наближені). Потім цей сервіз імператор і подарував
ханові.

Тож зрозуміло, чому в похованні хана Кубрата
— знаменитому Перещепинському скарбі, випадко;
во знайденому в 1912 році поблизу містечка Мала
Перещепина Костянтиноградського повіту Полтав;
ської губернії (нині село Новосанжарського району
Полтавської області), такі багаті золоті та срібні речі
ІV;VII ст. н.е. візантійського, перського, північнокав;
казького походження, вагою майже 75 кг. До речі, се;
ред поясних підвісок Кубрата був і знак особистий
балтавара — попередник нашого сучасного тризуба,
як і багато зображень знака хреста на різних речах.

Протягом віків на сучасних українських землях
змінилося не одно державне утворення. Після розпа;
ду Великої Булгарії тут існувала Чорна Булгарія, яка
потрапила в залежність до Хозарського каганату, по;
тім Київська Русь. Із кінця 30;х – початку 40;х років
ХIIІ ст. було монголо;татарське (золотоординське)
іго, а з 60;х років ХІV ст. наші землі ввійшли до скла;
ду Великого князівства Литовського. Після поразки
великого князя литовського Вітовта на Ворсклі в
1399 році золотоординці завдали нашому краєві не
меншого лиха, ніж орди монголо;татарського хана
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місто знаходилося з кінця XIV до 30;их рр. XVI ст.
Поле щита герба Глинських було червоне,
обрамлене золотою каймою. По середині щита —
золотий князівський (а чи, може, ще й ханський)
престол; над ним скіпетр, рукоятка якого утворює
третю, середню ногу престолу. Червоне поле в гербі
символізує кров, пролиту за володаря, за князя чи
царя, за вітчизну. Золотий престол і скіпетр свідчать,
що рід належав до владних та знатних родів. До
початку XVI ст. князі Глинські залишалися досить
багатими і впливовими магнатами у Великому
князівстві Литовському.

На початку XVI ст. Михайло Глинський, людина
з європейською освітою і талановитий воєна;
чальник, який був маршалком великокнязівського
литовського двору, через інтриги противників
утратив свій авторитет при дворі і позбувся
основних владних посад. Разом із братами Василем
та Іваном і деякими іншими князями він, як сказано
вище, піднімає повстання з метою відокремити
колишні давньоруські землі від Литви. 1508 року
після поразки повстання брати тікають до
Московського князівства. Полтава переходить до
нащадків Василя — дочки його сина Юрія Марії
Юріївни, але скоро вже  місто переходить у
володіння Огрофени Василівни Глинської (по
чоловікові Байбуза) разом із величезними
просторами Глинщини. У 1537 році О.В.Глинська ;
Байбуза за заповітним листом передала Полтаву
разом з іншими земельними володіннями своєму
зятеві — чоловікові її дочки Ганни — Михайлові
Івановичу Грибунову (ще Грибуновичу). Разом із
цими володіннями він отримав і додаток до свого
прізвища Байбуза.

Коли Полтава перейшла до роду Байбуз
(Грибуновичів;Байбуз), вона отримала і герб цього
знатного шляхетського (земянського) роду,
засновник якого теж походив із татар. Легенда
розповідає, що колись предок Байбуз, татарський
мурза, служив при дворі великого князя литовського
і побачив змію (можливо, вона символізувала
якогось противника князя). Він так вдало запустив у
неї стрілу з лука, що  стріла, яка летіла згори,
пронизала голову змії і пригнула її до землі. Поблизу
на землі знаходилися три гриби. Це й покладено
було в основу герба Байбуз. У червоному полі щита
срібна стріла, повернута донизу, пронизала голову
змії, яка в'ється по стрілі згори. Внизу щита зелене
поле, на якому навколо пронизаної стрілою голови
змії знаходяться три гриби, розташовані
трикутником. Г.В.Вернадський стверджував, що,
згідно з тюркською історичною традицією, предок
тюрків Огуз;хан наказав,  щоб лук був знаком
командирів військ правої руки, а стріла — військ
лівої руки. В гуннській імперії V ст. золотий лук був
емблемою влади наступників Аттіли.

Немає точних відомостей, чи мала Полтава свій

великий князь литовський запропонував своєму
союзникові осісти в Задніпров'ї. Але хан вирушив на
схід продовжувати боротьбу за ординський престол,
а частина людей з його орди залишилися на наших
землях. Напевне, тоді, наприкінці 90;их років XIV
ст., Мансур;Кият і залишився тут та відроджував
Полтаву й інші міста. Він міг бути із роду Джучидів,
як і Тохтамиш, навіть сином якогось Мамая, але не
того, який потерпів поразку на Куликовому полі.

М. М. Кром та інші історики пишуть, що Лексада
отримав величезні земельні володіння разом із Пол;
тавою, яка того ж 1430 року  згадується у відомих
нам історичних документах під своєю сучасною на;
звою. Татарський мурза приймає християнську ві;
ру, бере собі ім’я “Олександр”, а від міста Глинська
— прізвище “Глинський” і стає православним кня;
зем Олександром Глинським — родоначальником
великого й багатого князівського роду Глинських та
засновником величезного феоду Глинщина. Глинсь;
кі мали чималі земельні володіння в Литві, в Україні
та пізніше в Московському князівстві і відігравали
чималу політичну роль у свій час у цих країнах. Бра;
ти Михайло (володар Полтави у 1503—1508 рр.), Ва;
силь та Іван Глинські на початку ХVІ ст. прагнули
відродити на українських землях самостійне право;
славне князівство, незалежне від Литви та від коро;
лівської Польщі. Але їхнє повстання зазнало пораз;
ки, і вони змушені були тікати до Московського кня;
зівства. Згодом дочка Василя (одного з колишніх во;
лодарів Полтави) вийшла заміж за московського
князя Василя III й була матір’ю великого московсь;
кого князя, потім царя Івана Грозного.

У першій же половині ХV ст., за часів Вітовта, в
обов’язки нововихрещеного князя Олександра
Глинського входило  відродження прикордонних
фортець на отриманих землях, захист зі своїм війсь;
ком рубежів Великого князівства Литовського,
оскільки кордон між князівством і Золотою Ордою,
а потім Московською державою проходив по Ворск;
лі. Олександр Глинський, як свідчать історичні дже;
рела, “сруби Полтаву, Глинск да Глиницу”, тобто на
старих городищах, на місцях раніше зруйнованих во;
рогами міст, відбудував нові міста й фортеці. У часи
середньовіччя обов’язковою складовою частиною
фортець були підземні укріплення — підземні ходи,
льохи для складу зброї, пороху та продовольства, ви;
ходи за місто. Тож слід вважати, що вже тоді місто;
фортеця Полтава мала свої підземелля, які поновлю;
валися при черговому відродженні Полтави на поча;
тку ХVII ст. , а потім під час Північної війни на поча;
тку ХVIII ст.

Тісно пов'язані з історією Полтави перші відомі
нам герби міста, що їх описав дослідник полтавської
давнини М.В. Лятошинський. На підставі дорево;
люційних геральдичних та краєзнавчих видань він
стверджував, що перший відомий нам герб Полтави
належав князям Глинським, у володінні цього роду
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герб з кінця XVI до середини XVII ст. У 1590 році
фактичним господарем цих земель був черкаський
та канівський староста Олександр Михайлович
Вишневецький. Потім тут господарював й у 1608
році відроджував (уже після навали кримського хана
Менглі;Гірея) місто і фортецю Полтаву польський
коронний гетьман, головнокомандуючий
королівськими військами Станіслав Жолкевський.
Наприкінці 30;их — на початку 40;их років XVII ст.
розширював фортецю за допомогою французького
інженера Гійома;Левассера де Боплана інший
володар Полтави — зять Жолкевського і теж
коронний гетьман Станіслав Конєцпольський (у
прикордонній фортеці знаходилися війська). Від
1630 року "слободою пустою Полтавою", тобто вели;
чезними земельними просторами, що прилягали до
Полтави й відносилися до "селітряної держави",
володів королівський підкоморій Бартоломей
Обалковський. А в 1646 році Полтаву силою
захопив зі своїм військом могутній магнат Ієремія
Вишневецький. Отже, можна припустити, що всі
вони, володіючи Полтавою, господарюючи в ній у
той чи інший період, користувалися своїми
печатками і родовими гербами.

У роки Визвольної війни під проводом Богдана
Хмельницького Полтава стала міцним тилом й
одним з опорних пунктів, де зосереджувалися
гетьманські війська. У 1654 році Б.Хмельницький
дарував Полтаві новий герб. А можливо, лише
відновив її дуже давній герб. Відомо, що гетьман
чудово знав історію України, її сиву давнину. Цей
пожалуваний Хмельницьким герб Полтави мав таке
зображення. Поле щита було блакитне. На ньому
золоті лук із натягнутою стрілою, спрямованою
вниз, а з чотирьох  боків навколо ; чотири
шестигранні золоті зірки. Блакитне поле щита
символізує ясне лазурне небо. Стріла, спрямована до
землі, означає мир, кінець війни. Що стосується
зірок (шестигранні ; накладені один на одного два
трикутники символізують союз, злагоду), то дехто
вважає, що вони означають чотири сторони світу.
Але якщо  такий  герб  пов'язаний  був  ще  з
Балтаваром ; місцем  відпочинку  в VII ст. хана
Кубрата (нащадка Аттіли) після боїв та походів, то
зображення герба цілком зрозуміле. Велика
Булгарія складалася з чотирьох великих різно;
племінних об'єднань, до яких уходили основні
племена булгар, аланів;русів, слов'ян та угрів. Тож,
можливо, саме це врахував гетьман, коли дарував
місту новий герб. І в часи Хмельницького Полтава
відіграла важливу роль у його переговорах із
союзниками, тут перебували на перепочинку й
гуртувалися його війська. Цей герб Полтава мала до
початку XIX ст.

22 травня 1803 року російський імператор
Олександр  затвердив новий герб міста, символіка
якого вже була пов'язана з Полтавською битвою

1709 року, з історією Російської імперії. Цей герб уже
всім добре відомий.  Поле цього герба;щита двома
перехресними лініями  навскоси поділене на чотири
частини. Внизу поле блакитне, вгорі червоне,  а з
обох боків — біле. На блакитному полі золота
піраміда (символ вічності), на червоному, вгорі, дві
шпаги, з боків: праворуч на зеленій землі червоний
прапор з державним гербом Російської імперії, а
посередині на ньому вензелеве ім’я Петра і  ліворуч
вічнозелене дерево — пальма (символ слави).

Що стосується окремого герба  Полтавської
губернії, то його було затверджено 5 липня 1878
року. 

Так тепер відомо, що наше місто згадується з VII
ст. до початку ХІІ ст. як поселення Бултавар, у XII
ст. (1173) в Іпатієвському літописі під назвою Лтава
(Олтава), а наприкінці XIV — на початку XVст. (уже
офіційно названа в литовсько;руських документах
1430 року) — під сучасною назвою Полтава. Давня
історія міста та відомості про його володарів,
правителів  відображені були в символіці його
старовинних гербів. А герб із стрілою, спрямованою
до землі, що символізувало мир, закінчення війни,
мав щит із блакитним полем, яке нагадувало ясне,
світле небо.

Що стосується назви “Полтава”, то вона, най;
більш вірогідно, є зукраїненою формою давньобул;
гарського “Балтавар”. Давні булгари, як і їх зіслов’я;
нені нащадки, голосні звуки “а”, “о” передавали на
письмі буквою “ъ”. Вони писали “Бълтъвър”. У ви;
мові літера “б” звучала як близька до “п” (наприклад,
“баклажан” ; “паклажан”), а при написанні хозарсь;
кою та давньоєврейською мовами ці звуки познача;
лися одним знаком, як і ряд ще подібних звуків. І
конкретний такий приклад. Сучасні болгари
говорять “балто”, наші малограмотні люди ще й до
останньої війни вимовляли “палто”, а нині вже
кожен із нас говорить “пальто”. Остання літера в сло;
ві “Балтавар” із часом зникла, до того ж у ряді пле;
мен літера  “а”  звучала то як “а”, то як “о”. З часом на;
зва “Полтава” стала своєю рідною, українською.

А, можливо, і назва Лтава в давньоруському
літописі з’явилася від “усічення” Ба;лтава;р.

Дослідження географічних назв Полтави допо;
магає розкрити давно забуті з плином часу сторінки
нашої сивої давнини, підтверджує, як багато етносів
брало участь у тривалому історичному процесі фор;
мування української народності.

Ïîñòìåòîäèêà, ¹4(22), 1998

УКРАЇНСЬКЕ КОЛО
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Отношение к педагогическому творчеству и
опыту А.С.Макаренко переживало разные вре;
мена: от критики со стороны “педагогического
олимпа” до его “канонизации” советской систе;
мой воспитания и образования. В годы пере;
стройки под “каток” гласности попал и А.С.Ма;
каренко. В России на роль Герострата претенду;
ет Ю.Азаров, а в Украине идет тихий саботаж:
закрыта лаборатория А.С.Макаренко в Полтав;
ском пединституте, исчезают его портреты из
школ, не переиздаются произведения, известные
макаренковеды вынуждены защищать диссерта;
ции на завуалированные темы.

Однако в пылу страстей – была ли педагогика
Макаренко гуманной или авторитарной, всеоб;
щей или колонистской и прочее – совсем забыли,
что в первую очередь она была трудовой. В этом
смысле рискну на категорическое утверждение:
советская педагогика никогда (даже в период “ка;
нонизации” Макаренко) не была макаренков;
ской, поскольку она никогда не была и не смогла
стать трудовой, а советские школы так и не стали
“школами;хозяйствами” [14]. Это подтверждает
краткий исторический экскурс.

1. Судьба “школы3хозяйства” в госу3
дарстве рабочих, крестьян и трудовой ин3
теллигенции

Знаменитую мысль Ленина (“Учиться,
учиться, учиться делу коммунизма”) в 30;е годы
сократили до троекратного “учиться...” не слу;
чайно. Ведь “дело” предполагало приоритет тру;
да, трудовой подготовки, но победила зубрежка,
вербализм в обучении. В 60;е годы была прова;
лена трудовая реформа образования Н.С.Хру;
щева. В 70;е годы авторы последней, брежнев;
ской Конституции СССР дописались  до того,
что детский труд был запрещен в двух  статьях
(в государстве рабочих, крестьян и трудовой ин;
теллигенции?!), где говорилось об “эксплуата;
ции” детского труда и его “вредности” для здо;
ровья детей. Хорошо, что гласность началась
еще тогда и директор Гадячской школы;интер;

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ШКОЛА3ХОЗџЯЙСТВО ПОСЛЕ А.С.МАКАРЕНКО:

ЗАБВЕНИЕ  ИЛИ  ВОЗРОЖДЕНИЕ?* 

В.Ф.Моргун

“...Нет места для трудолюбия, так как
ни за кем не обеспечены плоды его тру�
да, и потому нет земледелия, нет судо�
ходства, нет морской торговли, нет
удобных зданий, нет средств движения
и передвижения вещей, требующих
большой силы, нет знания земной по�
верхности, нет исчисления времени, нет
ремесел, нет литературы, нет общества,
а что хуже всего – это вечный страх и
постоянная опасность насильственной
смерти, и жизнь человека одинока, бед�
на, беспросветна, зверина и кратковре�
менна”.

Томас Гоббс  (“Левиафан...”)

“Образование на протяжении всей жи�
зни стоит на четырех основаниях: на�
учиться познавать, научиться работать,
научиться жить вместе, научиться жить”.

Комиссия ЮНЕСКО
(“Концепция образования XXI столетия”)

* В основу статьи положен доклад автора на VII Ме;
ждународном симпозиуме “А.С.Макаренко в постсоветское время”,
который состоялся под Франкфуртом;на;Майне 30 апреля – 3 мая
1998 г. по случаю 110;ой годовщины со дня рождения великого
педагога Украины. К статье прилагаются материалы дискуссии,
которые иллюстрируют не только актуальность трудовой педа;
гогики Макаренко в историческом аспекте, но и её злободневность
для образования в современном мире. 

Учасники VII Міжнародного симпозіуму “А.С.Макаренко у
пострадянські часи” в гостях у третього президента Міжнародної
асоціації Антона Макаренка, керівника лабораторії “Макаренко'
реферат” при Марбурзькому університеті доктора Гьотца Хілліга
(у другому ряду ліворуч – пан Гьотц, у третьому ряду праворуч
– його дружина пані Ульріка).
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Во;первых, труд давно практиковался в коло;
ниях как средство перевоспитания контингента
этих учреждений. Во;вторых, труд был прагма;
тической необходимостью для выживания коло;
нии в условиях экономической разрухи после
гражданской войны. В;третьих, труд получил те;
оретико;педагогическое и опытно;эксперимен;
тальное обоснование в то время в работах Джона
Дьюи (“школа опыта”), Георга Кершенштейнера
(“школа работы”), Вильгельма Лая (“школа дей;
ствия”), которые мог цитировать Макаренко в
своем дипломном сочинении “Кризис современ;
ной педагогики” (1917) [20].

Заслуга Макаренко состоит в том, что он
вслед за этими учеными признал труд не только
средством перевоспитания социально запущен;
ных детей, но и средством воспитания каждого
“нормального” ребенка. Более того, он доказал
это в своих “школах;хозяйствах” Полтавы, Харь;
кова, Киева и пошел дальше своих предшествен;
ников.

Киевский педагог Н.Абашкина, например,
провела сравнительный анализ творчества
Г.Кершенштейнера и А.Макаренко. Она и ряд
современных немецких ученых сходятся на
том, что Макаренко превосходит Кершенштей;
нера по трем позициям.

Если Кершенштейнер больше настаивал на
трудовых навыках, которые необходимы для ра;
бочих профессий, то Макаренко обеспечивал
рост своих воспитанников до “рабфаков” и выс;
шего образования. Работа у Кершенштейнера
была элементом скорее обучения, а у Макаренко
– настоящей трудовой деятельностью (“труд;за;
бота” и “хозрасчет” – лучшие воспитатели). Кер;
шенштейнер ограничивался освоением техноло;
гических процессов, а Макаренко поднимался до
организации коллективного труда (его воспи;
танники были в роли мастеров, бригадиров, кон;
структоров и пр.).

Однако ирония судьбы состоит в том, что
Кершенштейнер, находясь на четвертом уровне
трудовой подготовки (см. выше), считается од;
ним из отцов “немецкого чуда”, а невостребован;
ный опыт Макаренко “пылится” на книжных
полках большинства школ СНГ.

3. “Лаборатория психодиагностики”
А.С.Макаренко и методика анализа до3
стижений учащегося у И.П.Волкова

Если обратиться не к массовому игнориро;
ванию опыта Макаренко, а к современным ли;
дерам педагогической практики, которые раз;
вивают его идеи, то на первом уровне “школы;
диагностики” остановимся на опыте учителя из
Подмосковья И.П.Волкова [3]. Для выявления
и учета склонностей (способностей и интере;
сов) учащихся с целью профилирования их об;
разования и последующей профориентации он
предложил безтестовую методику анализа про;
дуктов деятельности, или жизненных достиже;
ний детей. Кратко изложим ее упрощенную (а
значит – более доступную для учителя) моди;
фикацию [15].

ната, что на Полтавщине, Андриевский в газете
“Правда” отстоял новую редакцию статьи, кото;
рая восстановила в правах труд детей, как важ;
нейший фактор воспитания. В постперестроеч;
ной Украине, когда не работает “взрослое” про;
изводство, тем более речь не идет о “школе;хо;
зяйстве” с детским трудом. Встает вопрос о спасе;
нии системы профессионально;технических учи;
лищ, которые хотя и не поднимались до уровня
“школы;хозяйства” Макаренко, но все;таки дава;
ли хорошую трудовую подготовку.

Если представить интеграцию образования и
труда в виде многоуровневой модели, то можно
выделить, по крайней мере, 9 типов школ по
уровням трудовой подготовки:

8) школа;хозяйство (по А.С.Макаренко),
7)  школа;толока (натуральное хозяйство)

(по А.А.Захаренко),
6) школа с элементами сезонного труда (вре;

менных трудовых бригад),
5) школа;профессиональное училище,
4) школа со “свободной  мастерской” (по

А.С.Макаренко),
3) школа с самообслуживанием и обществен;

но полезным трудом,
2) школа с уроками труда,
1) школа с профориентационной диагностикой, 
0) школа без трудового воспитания.
Как видим на схеме, массовая школа и в СНГ,

и в Украине, к сожалению, никогда не поднима;
лась выше второго уровня. Да и второй уровень
не совсем полноценен, поскольку в большинстве
школ не реализована профориентационная диа;
гностика, которая свойственна первому уровню.
В итоге, по данным НИИ образования взрослых
РАО (Санкт;Петербург), на вопрос к выпускни;
кам школ о том, кто был их советчиком при вы;
боре профессии, большинство поставило школу
и учителей лишь на ... 4 ; 6;ое места.

Здесь уместно привести макаренковский кри;
терий настоящего учителя:

"Настоящий учитель должен заботиться о за;
втрашней радости ребенка, промежуточной и от;
даленной перспективе развития его личности".
Заботится ли школа о том, что ждет выпускника
после последнего звонка? — вот коренной во;
прос педагогики. “Школа;хозяйство” Макаренко
давала выпускнику не только аттестат зрелости,
но и еще три книжки — трудовую, квалификаци;
онную и сберегательную (стартовый капитал).
Она ждет возрождения.

2. “Школа работы” Г.Кершенштейнера
и “школа3хозяйство” А.С.Макаренко

Была ли идея и практическое воплощение
“школы;хозяйства” А.С.Макаренко чем;то
сверхновым и оригинальным? На этот вопрос
можно дать отрицательный ответ по трем осно;
ваниям.
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(тогда – государственном) по педагогике и пси;
хологии. Кроме того, как раз полтавский уче;
ный;педагог Г.Г.Ващенко помещает в своем
сборнике первую публикацию Макаренко об
опыте колонии в Ковалевке. Сахновская школа,
в свою очередь, много лет была эксперимен;
тальной для известного советского ученого;пе;
дагога Л.Новиковой (Москва), а сейчас ее ди;
ректор Захаренко является действительным
членом АПН Украины.

Во;вторых, их объединяет глубокое знание
народной (семейной) педагогики. Не случайно
“колонистский” педагог Макаренко пишет “Кни;
гу для родителей”, а сельский педагог Захаренко
краеугольным камнем обустройства школы вы;
бирает “толоку” (когда, например, всем коллек;
тивом отстраивают дом для погорельцев), но де;
лает эту “толоку” каждодневной, будничной ра;
ботой (не ждет, пока школа загорится и сгорит).

В;третьих, их роднит блестящий публицисти;
ческий талант. Правда, две книги о школе Заха;
ренко (первая — “Школа над Росью”) пока еще не
могут сравниться по объему с солидным 8;том;
ным наследием Макаренко. Но если собрать все
тексты выступлений Захаренко (а в ораторском
искусстве ему сегодня в Украине равных очень
мало), то разрыв может резко сократиться.

И последнее — на этом обобщенном уровне
анализа творчества Макаренко и Захаренко их
объединяют выдающиеся достижения в практи;
ческой педагогике. Признавая известный куль;
турно;исторический постулат, который гласит о
том, что воспитывает не столько школа, сколько
общество, они поднялись к таким вершинам пе;
дагогики, что их учебно;воспитательные учреж;
дения стали для большинства воспитанников на;
иболее ценными, референтными (“звездными”,
как сказал бы отец социометрии Д.Морено)
группами, настоящими коллективами. Соответ;
ственно — наиболее страшным наказанием для
воспитанников было отстранение от такого кол;
лектива.

Что их разъединяет? На первый взгляд, су;
щественная разница, наверное, единственна. Ес;
ли оппоненты Макаренко (явные и скрытые, а их
большинство, ведь его педагогика, в отличие от
его портретов, так и не прижилась в нашей шко;
ле, а теперь, некоторые начали снимать и портре;
ты) часто его систему суживали до “колонист;
ской педагогики” (для детей, которые потеряли
родителей, сирот;беспризорников), то Захаренко
– директор обычной сельской школы, после пре;
бывания в которой дети возвращаются в одно;,
двух;, трехъярусные семьи, к своим родителям и
прародителям.

Однако если присмотреться, то вопрос не та;
кой уж простой. Мы уже упоминали, что Мака;
ренко активно практиковал семейное воспита;
ние в колонии и коммуне. В более поздний пери;
од творчества к нему стали попадать и дети при
живых родителях. Даже были случаи, когда ро;

Один раз в месяц дети, родители и учителя
класса приглашаются классным руководителем
на 1;часовую встречу;экспертизу лучшего дости;
жения каждого ученика. Достижение избирается
самим учеником, приносится на выставку дости;
жений в класс, кратко излагается в устном вы;
ступлении и фиксируется на бланке “Банк до;
стижений учащегося” по определенным личнос;
тным и профессиографическим параметрам (ус;
тойчивость достижений во времени, область до;
стижений, сложность, качество, уровень испол;
нения, инициативность, доминирующая форма
действия). За год или несколько лет подсчитыва;
ются процентные соотношения по всем парамет;
рам и делается профориентационный прогноз на
основные и дополнительные профили образова;
ния или профессиональной подготовки, что осо;
бенно актуально в условиях “свободного рынка
труда”.

Прототипом такой методики у Макаренко бы;
ли карточки наблюдений за воспитанниками и
профессиональная консультация, когда выпус;
книку давались советы по выбору профессии, ко;
торая не была прямо связана с его специальнос;
тью в “школе;хозяйстве”, а учитывала его дей;
ствительно лучшие достижения. Автору извес;
тен ряд школ Украины (в Луцкой, Полтавской
областях), где модификация методики Волкова
находит применение.

4. “Свободная мастерская” Макаренко
и “комната творческих дел” Волкова 

Критики жесткой профессионализации в
опыте Макаренко почему;то забывают о таких
демократических моментах профессионального
самоопределения. Каждому новенькому Макаре;
нко предлагал с неделю “пошататься” по коло;
нии и присмотреться к тем бригадам;отрядам,
труд в которых будет для него самым привлека;
тельным. Более того, он просит разрешения от;
крыть “свободную мастерскую”, в которой коло;
нисты не выполняли промфинплан, а занима;
лись бы тем, чего душа желает [13].

И.П.Волков первую идею реализует через
свободный выбор кружка по интересам, а вто;
рую – через “комнату творческих дел школьни;
ка”, которая особенно необходима для детей из
неблагополучных семей. Таким образом его
школа достигает третьего уровня трудовой под;
готовки [3].

5. “Школа3толока” А.А.Захаренко как
современный вариант “школы3хозяйства”
Макаренко

На наш взгляд, в Украине наиболее близко
поднялся к уровню “школы;хозяйства” Мака;
ренко директор Сахновской школы Корсунь;
Шевченковского района Черкасской области
А.А.Захаренко [8, 16, 17]. Что их объединяет?
Во;первых, опора на педагогическую науку. Как
ни сетовал А.Макаренко на “педагогический
олимп”, он, по его же признанию, перечитал
почти все, что было написано на русском языке
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дители сами приводили своих детей на перевос;
питание в коллектив к выдающемуся педагогу.
Его теоретические позиции также отрицали спе;
циальную колонистскую педагогику. Макаренко
утверждал, что законы “параллельного педагоги;
ческого действия в разновозрастном трудовом и
учебном коллективе” – наиболее универсальный
педагогический фактор воспитания и самовоспи;
тания ребенка.

Это своей практикой ярко демонстрирует, на
наш взгляд, и школа Захаренко. Только коллек;
тив у него несколько больше: к ученикам и учи;
телям присоединились... родители. Если Мака;
ренко не имел организационной возможности
поселить вместе с трудными детьми  их “педаго;
гически запущенных” родителей, то Захаренко
выбрал другой путь. Он расширил стены школы
до размеров... села Сахновки и тем самым приоб;
щил родителей к педагогической орбите школы,
к “единому разновозрастному отряду” (по Мака;
ренко).

Проиллюстрируем это на нескольких кон;
кретных технологических приемах: 1. Все уроки
в школе Захаренко объявлены открытыми для
родителей. 2. В школьном музее каждая семья
представлена реликвией;экспонатом. 3. Каждое
утро все жители села по селекторной связи узна;
ют о школьных новостях и о том, какие работы
для добровольцев;родителей, учителей и детей
(определенного возраста) планируются на сего;
дня (толока каждый день!). 4. Родители прини;
мают участие в анализе поведения своих детей в
семье, эти оценки заносятся в табель и обобща;
ются с самооценкой ученика, мнением одно;
классников, учителей, правления хозяйства.

За тридцать лет директорства Захаренко де;
ти, учителя и родители построили в школе ме;
тодом толоки отдельный корпус для начальных
классов, корпус школьного музея, обсервато;
рию, планетарий (сам Захаренко по специаль;
ности – учитель физики), зимний и летний бас;

сейны, мастерские, теплицы, стадион, фонтан...
И все это нужно было не только построить, но и
эксплуатировать, ремонтировать. Захаренко с
улыбкой вспоминает, как в первый год его ди;
ректорства одна мама на вопрос анкеты, какой
бы Вы хотели видеть школу, пошутила: “Хочу,
чтобы мои внуки (для детей она и не надеялась)
учились в школе, которая была бы не хуже
школ Ленинграда, Берлина и Киева”.

Молодой директор воспринял юмор всерьез и
при помощи детей, учителей и родителей, ис;
пользуя педагогические принципы Макаренко,
Сухомлинского и других (вспомним, например,
главное кредо Волнина–Макаренко: как можно
больше уважения к человеку, как можно больше
требовательности к нему), создал такую школу,
которой может позавидовать любое учебное за;
ведение.

Какое же резюме относительно преемственно;
сти и новаторства? Даже невозможность физиче;
ского включения родителей в разновозрастной
отряд колонистов не следует считать принципи;
альным отличием педагогики Макаренко, по;
скольку с его воспитанниками всегда находились
квалифицированные учителя и производствен;
ники, а своими педагогическими поэмами он пы;
тался сделать единомышленниками всех взрос;
лых людей страны.

Захаренко посчастливилось создать единый
педагогический коллектив детей, учителей и ро;
дителей пока что в отдельно взятом селе. У него
все еще впереди. Залогом успеха на этом пути
является новаторский подход к системе воспита;
ния Макаренко и других выдающихся педагогов.
Тем более, что Захаренко возглавляет Творчес;
кий союз учителей Украины. Будучи совсем не
авторитарным, он не навязывает педагогику Ма;
каренко, а гуманно демонстрирует ее творческое
воплощения на примере Сахновской “школы;то;
локи”, что является новаторской реализацией
концепции “школы;хозяйства” Макаренко в со;
временных сложных обстоятельствах. Бессмыс;
ленно копировать Макаренко, Захаренко или
других педагогов, ибо они — неповторимые лич;
ности, творившие в свое время. Продуктивным
является творческое освоение их опыта трудо;
вой школы (“школы;хозяйства”, “школы;толо;
ки”) применительно к новым личностям, новым
реалиям. Этот подход – важнейшее условие вы;
живания школьного образования Украины в
ХХІ столетии.

Ответы на вопросы в дискуссии по до3
кладу.

Анатолий Фролов (Россия): Возможно,
запрет на детский труд в брежневской Кон/
ституции СССР (1977) связан с международ/
ными документами, которые охраняют пра/
ва ребенка, и поэтому “школа учебы” побеж/
дает “школу жизни”?

Владимир Моргун (В.М.): В статье 28
“Конвенции о правах ребенка” ООН находим
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среднего образования предусматривает: (...) со;
здание предпосылок для развития способностей
молодежи и формирование готовности к самооб;
разованию; содействие физическому и психичес;
кому здоровью молодежи”. Таким образом, на
позициях макаренковского трудового воспита;
ния и перевоспитания молодежи остается в Ук;
раине лишь часть педагогической общественнос;
ти и педагоги пенитенциарной системы (см., на;
пример, работы Абашкиной, Берегового, Заха;
ренко, Зязюна, Кривуши, Мадзигона, Моргуна,
Ничкало, Седых, Синева, Сухомлинского, Тка;
ченко, Федоришина, Ярмаченко и др.) [1; 18; 19].
К сожалению, школы Украины тяготеют к “шко;
ле;ликбезу”, а не к трудовой школе, или к “школе
жизни” Макаренко.

Юрий Хашковец (Чехия): Усматриваете
ли Вы какие/то параллели между трудовой
педагогикой А.Макаренко и “вальдорфской
педагогикой” Р.Штайнера?

В.М.: Хотя “вальдорфская педагогика” имеет
дело с детьми до 8 класса и не поднимается до
уровня “школы;хозяйства”, сама ее концепция
очень “трудовая”. Ведь согласно “вальдорфской
педагогике”, одну треть времени пребывания в
школе дети занимаются интеллектуальными за;
нятиями, одну треть – художественно;эстетичес;
кими занятиями и одну треть – трудом. Пример;
но такой режим был и в трудовой школе;коло;
нии Макаренко. По данным скандинавских ис;
следователей, выпускников вальдорфских школ
последними увольняют с работы, если предприя;
тие становится банкротом, и их первыми берут
на работу с биржи труда. Таким образом, эти лю;
ди имеют высокую социальную адаптацию.

Мариан Быблюк (Польша): Мне пред/
ставляется весьма интересной предложен/
ная Вами многоуровневая модель интеграции
труда в школьное образование, вершиной ко/
торой является “школа/хозяйство” Мака/
ренко. Исчерпываются ли они девятью уров/
нями или можно ввести еще какие/то? И мо/
жете ли Вы привести примеры реализации
этих уровней в конкретных школах?

В.М.: Естественно, предложенная модель не
претендует на завершенность. Наверное, можно
ввести и еще какие;либо уровни. Предлагайте,
внесем.

Относительно привязки модели к конкрет;
ным школам можно сказать следующее. “Школу
без труда” трудно представить, однако в совре;
менных педагогических дискуссиях раздаются
голоса сторонников чистой “школы;ликбеза”, ко;
торая должна давать знания основ наук и не за;
ниматься никаким воспитанием, трудом, физ;
культурой и пр. (это дело семьи, профучилищ,
спортшкол и т.п.). Блестящей основой “школы;
профдиагностики” является методика анализа
достижений учащихся, которую предложил учи;
тель из Подмосковья И.П.Волков. Наша массо;
вая школа находится на втором уровне – с уро;

следующие обязанности стран;участниц относи;
тельно того, что они: 

“... б) стимулируют развитие различных форм
среднего образования, как общего, так и про�
фессионального, обеспечивают его доступность
для всех детей и проводят  такие необходимые
мероприятия, как внедрение бесплатного образо;
вания и предоставление в случае необходимости
финансовой помощи;

в) обеспечивают доступность высшего образо;
вания для всех на основе способностей каждого с
помощью всех необходимых средств;

г) обеспечивают доступность информации и мате;
риалов в области образования и профессиональной
подготовки для всех детей; (...)” [12, с.15].

В статье “Защита труда” в “Европейской со;
циальной хартии” (1961) провозглашается “пра;
во на труд, включая право на профессиональ�
ную ориентацию и профессиональную подго�
товку”, а статья 7 посвящена специальной защи;
те труда детей, которых можно принимать на
“взрослую” работу с 15 лет (...), [5, с.21;41].

“Европейские тюремные правила” содержат
раздел “Труд”, который начинается с такого абза;
ца: “Традиционно труд в тюрьмах был и, несмот;
ря на текущие проблемы многих тюремных сис;
тем и социальную проблему серьезной хроничес;
кой безработицы, остается наиболее важной чер;
той тюремных исправительных режимов в це;
лом. В этих правилах труд в тюрьмах предусма;
тривает работу в тюремных мастерских, внут;
ренние хозяйственные работы, специализиро;
ванные виды работы и работу в местном внетю;
ремном коллективе” [6, с.55].

Как видим, проект Конституции СССР 1977
года не соответствовал ни мировым, ни европей;
ским нормам относительно трудового воспита;
ния и профориентации детей. Что касается доку;
ментов Украины, то они имеют противоречивый
характер. Так, в “Государственной национальной
программе “Образование: Украина в ХХІ столе;
тии” (1994) читаем о том, что одним из “страте;
гических заданий реформирования общего сред;
него образования” является: “органическое един;
ство обучения и воспитания с целью обеспече;
ния умственного, морального, художественно;эс;
тетического, правового, патриотического, эколо;
гического, трудового и физического развития
ребенка, формирования здорового образа жизни”
[4, с.23]. Однако в проекте закона Украины “Об
общем среднем образовании” (1997) детский
труд почему;то... пропал. В статье 9 “Структура
общего среднего образования”говорится: “Для
развития способностей, склонностей и талантов
детей создаются профильные классы, специали;
зированные школы, гимназии, коллегиумы, ли;
цеи, положения о которых разрабатывает Мини;
стерство образования Украины” [7, с.7]. В статье
17 “Общие требования к содержанию образова;
ния” говорится о том, что “содержание общего
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ками труда. “Школа;самообслуживание” – это,
как правило, интернаты, колонии. “Школа;мас;
терская” на современном уровне наиболее пол;
ноценно реализуется в идее школы;комплекса
М.П.Щетинина, в которой все спецшколы, круж;
ки и секции соподчинены под руководством ди;
ректора школы. “Школа;профессиональное учи;
лище” воплощена в системе СПТУ (именно до
такого уровня поднял одну из школ;комплексов
на Кубани М.П. Щетинин). Лицейные, гимнази;
ческие классы – это своеобразное проникнове;
ние ПТУ в обычные школы. “Школа с элемента;
ми сезонного труда” характерна для сельских
школ, летних лагерей труда и отдыха, меж;
школьных учебно;производственных комбина;
тов (типа московского завода “Чайка”) и т.п.
“Школа;толока” (“толока”, напомню, – народная
традиция бесплатной трудовой взаимопомощи
людей) реализована в Сахновской школе на
Черкасщине, где директором А.А.Захаренко. В
этом селе, повторю, учителя, родители и дети
построили , эксплуатируют, ремонтируют и об;
новляют главный корпус, корпус начальных
классов, мастерские, теплицы, школьный музей,
планетарий, обсерваторию, бассейн зимний, бас;
сейн летний и пр. 

Здесь важно подчеркнуть, чтобы в этой пира;
миде школы и труда соблюдался принцип “мат;
решки”, или включения, то есть каждый последу;
ющий уровень должен включать все предыду;
щие уровни, как было и у Макаренко. 

Эдгар Гюнтер3Шелльгаймер (Герма3
ния): Ясно, что навыки практической дея/
тельности формируются в труде, спорте и
т.п. А существуют ли резервы моторной,
двигательной педагогики в традиционной ди/
дактике?

В.М.: Очень интересный вопрос. Здесь мож;
но дать, по крайней мере, три ответа. Во;первых,
можно активизировать двигательный режим на
уроке через ослабление дисциплинарных требо;
ваний (не принуждать учеников сидеть весь урок
за партами в одной позе, например). Во;вторых,
дидактические задания давать не в масштабе
движения пальцев руки за столом, а в масштабе
движения всего тела ребенка (большие буквы,
например, можно переставлять по комнате и со;
ставлять из них слово). В;третьих, даже в такие
текстовые уроки, как литература или история,
можно ввести двигательные формы действия
(драматические инсценировки художественных
текстов, экскурсии в музеи, краеведческие похо;
ды, археологические раскопки и т.п.).

Зигфрид Вайц (Германия): Макаренко не
был фетишистом труда, для него главным
был труд/забота. Не преувеличиваете ли Вы
роль труда и “школы/хозяйства” в опыте
Макаренко?

В.М.: Макаренко неоднократно утверждал,
что хозяйственный расчет – главный воспита;
тель. Однако в его “школе;хозяйстве” практико;

вались все виды труда (и самообслуживание, и
общественно полезный, и производственный).

Вместе с тем, Макаренко полагал, что не шко;
ла должна быть при заводе, а завод при школе.
Поэтому знаменитую фразу Макаренко можно
уточнить: труд – главный воспитатель образо;
ванного человека, а главный “образователь” –
это школа. Правильность такого соотношения
мы видим на примере современной молодежи,
часть которой бросает учебу ради “бизнеса”, при;
чем сам бизнес понимается не как “дело”, а как
посредничество при продаже сделанного кем;то
товара.

Гетц Хиллиг (Германия): Когда мы гово/
рим о труде в педагогической системе Мака/
ренко, то следует различать его заимствова/
ния и его новаторство в этом вопросе. Так,
можно утверждать, что производство фо/
тоаппаратов – это не было макаренковской
заботой, а вот сводные отряды – это при/
думка Макаренко.

В.М.: Наверное, мера новаторства Макарен;
ко во всех видах труда, в которые он включал ко;
лонистов, различна: где;то больше, где;то мень;
ше. Основная его заслуга, на мой взгляд, не в
этом, а в том, что он сделал школу трудовой, в
том числе и хозяйственной, производственной.

“Школа;хозяйство” Макаренко не является
какой;то сверхновой идеей. По такому типу вос;
питывают своих детей традиционные (перво;
бытные) культуры, профилактируя, кстати, бо;
лезненные кризисы перехода от детства к взрос;
лости. Трудовое воспитание – основа народной,
семейной педагогики.

Важную роль труда в современных учебных
заведениях в начале ХХ столетия обосновывали
Дьюи – в Америке; Лай, Кершенштейнер, Вине;
кен – в Германии; Блонский, Шацкий, Ионин –
в России; Ващенко, Макаренко, Соколянский –
в Украине [2;10;13]. Заслуга Макаренко состоит
в том, что, во;первых, он наиболее системно и
технологично эту идею реализовал на практике
и, во;вторых, блестяще ее популяризировал в ху;
дожественной литературе, в  “Педагогической
поэме” – прежде всего.

Арпад Петрикаш (Венгрия): Как Вы от/
носитесь к тому, что в эпоху новых инфор/
мационных технологий роль физического
труда резко снижается?

В.М.: Никакая компьютерная бомбардиров;
ка или ракетный обстрел не победит противника
до тех пор, пока его территорию физически не
оккупирует пехота, хотя бы и моторизованная.
Компьютерщик для физического выживания
вынужден заниматься физическим трудом как
хобби либо физической культурой (как трудом,
предметом которого становится собственное те;
ло). Поэтому весть о смерти двигательной трудо;
вой активности человека несколько преувеличе;
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на. Если она случится, то человечество ждет де;
градация и вырождение.

Кредо Макаренко – не только самообслужи;
вание, но и производства, и технологии с учас;
тием лучших взрослых специалистов. Тогда это
были фотоаппараты и электродрели. Если бы
Макаренко жил сегодня, то, уверен, его воспи;
танники не только занимались бы самообслу;
живанием, но производили бы компьютеры и
другую электронную технику, то есть – осваи;
вали бы самые передовые и перспективные тех;
нологии. Отсюда не случаен интерес к концеп;
ции “школы;хозяйства” и в Венгрии [21], и в
Украине [16; 17].

Иван Зязюн (Украина): Можно ли счи/
тать, что наиболее комплексным воплощени/
ем педагогики Макаренко является сегодня
“школа/толока” Захаренко?

В.М.: Из того, что я видел или читал, – это
так. Захаренко гармонично соединил в своей
школе и хозяйство, и коллективизм, и уважение
к личности, вовлек родителей села в единый разно;
возрастной учебно;воспитательный коллектив. 

И доказал тем самым, что педагогика Мака;
ренко годится для воспитания обычных детей,
которые имеют родителей. У Захаренко принцип
параллельного взаимодействия “воспитатель ;
воспитанник” (через непосредственное общение,
через коллектив, через самовоспитание ребенка)
обогащен участием родителей. И только с учас;
тием родителей и широкой общественности мы
сможем одолеть еще одного “монстра” современ;
ного воспитания – всепроникающее телевидение
и компьютеризованную видеоиндустрию, кото;
рых еще не было во времена Макаренко. Но
только демократичная педагогика параллельного
действия Макаренко сможет превратить его из
врага воспитания в союзника.

Поэтому благодарю за интересные вопросы,
за дискуссию и, думаю, не ошибусь, если назову
Антона Макаренко лучшим педагогом не только
ХХ, но и ХХІ столетия. Полноценное осмысле;
ние педагогики Макаренко – все еще дело буду;
щего. Приблизить его – наша задача.
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Ми наближаємося до ХХІ століття, нама;
гаємося спрогнозувати майбутнє, виявити пер;
спективи нововведень в освіті, вилучити з неї
безплідні ідеї, що призвели до помилок і втрат.

Громадська думка вимагає швидкого реагу;
вання й швидких рішень, тоді як багато проблем,
що постають, потребують терпіння, погодженого
та обгрунтованого реформування.

Необхідно, не залишаючи осторонь позитив;
ну педагогічну спадщину, використати її здо;
бутки, головні цінності, досягнення і, разом з
тим, урахувати недоліки, щоб

Пропонуємо читачам уявно повернутися на
сторіччя назад. Це буде досить символічно: теж
на зламі століть підводили підсумки розвитку
освіти, розмірковували, що є педагогіка – ремес;
ло чи мистецтво. Виникали нові типи шкіл, так
звані “училища, або гімназії вищих наук”, утво;
рювалися ліцеї як привілейовані вищі навчальні
заклади.

Цей час значимий творчістю  видатних ос;
вітніх діячів Л.М.Толстого, М.І.Пирогова,
К.Д.Ушинського, його університетського вчите;
ля П.Г.Редкіна, М.П.Драгоманова, який виводив
нас із хуторянської обмеженості, орієнтуючи на
досягнення європейської цивілізації, В.В.Розано;
ва, російського філософа, публіциста, педагога;
практика, та багатьох інших геніальних людей,
котрі були своєрідним сплавом надзвичайного
розуму і таланту, хоча й до сьогоднішнього дня
гідно невизнані.

Слава Толстого;письменника затінила яко;
юсь мірою  Толстого;педагога. Дехто тоді
сумнівався в його компетентності в питаннях на;
вчання, а заняття у відкритій ним школі багато
хто сприймав як забаву російського аристократа,
що занудьгував. Але історія педагогіки новітньо;
го часу свідчить про те, що подібно до того, як
літературні твори Толстого означали крок упе;
ред в культурному розвитку людства, його педа;
гогічне вчення стало унікальним явищем у науці
про виховання та освіту.

Спостереження Толстого;письменника за по;
ведінкою дитини, підлітка, юнака та шкільна

практика Толстого;вчителя підказали йому, що
навчання – справа не проста і не легка, що без
професійних знань успіх неможливий. Він звер;
тається до спеціальної літератури, цікавиться
досвідом різних країн світу –  відвідує Німеччи;
ну, Англію, Францію, Італію, Швейцарію.

Не вивчений, не осмислений нами М.І.Пиро;
гов, який боровся за гуманізацію освіти, у своїх
працях розвивав ідеї демократизації, свободи, са;
моврядування. Як попечитель Київського на;
вчального округу, засновник педагогічних семі;
нарій в Одесі та Києві, він бачив “гіркі істини”

тогочасної школи. Думки
його не застаріли й по;
нині.

Довгий час залишався
невідомим і не сприйня;
тим В. Розанов та його
філософський твір “Су;
мерки просвещения”, в
якому так детально про;
аналізовані причини рег;
ресу гімназійної справи,
що він і сьогодні вартий

уваги. Всі названі вище особистості єднає і
вирізняє серед інших висока відповідальність за
здійснюване, насамперед перед своєю совістю,
велика любов до своєї справи та критична оцінка
суспільного життя й педагогічної дійсності. Зви;
чайно, критика подобається не всім.

Тому замовчувалися проблеми, “стиралися”
гострі кути. Ось чому сьогодні виникають міфи
про “золоті часи”, що відійшли в минувшину.
Для сучасних освітян одним із таких міфів став
міф про золоте гімназійне минуле. “Він живе, по;
ширюється, все більше і більше набуває рис ре;
алії, невід’ємної від нашого сьогочасного життя”
[6]. Цей “золотий” для нашого сучасника період
його свідок В.Розанов назвав “сутінками освіти”.

Отже, ми хочемо звернути увагу на недоліки,
сподіваючись, що позитивні моменти розвитку
українського шкільництва більше відомі широ;

ОСВІТА: BІЧНІ СУТІНКИ?

Г.О. Сиротенко
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взимку, бо здоровий глузд говорить, що в цей час
діти сплять десять годин на добу, а тому голови
їхні свіжі. До того ж улітку вони навчаються
життю, котре важливіше від шкільного.

Земства стали вибирати вчителя із чужих
людей, народ же бажав, щоб ним була людина,
близька до нього. При винагороді вчителя селя;
ни вміли знайти дешевий шлях, непомітний для
“миру”, але котрий поліпшував його становище.
Земсько;міністерське відомство довільно при;
значало заробітну плату, не піклуючись про еко;
номію.

На думку народу, немає ніякої однієї певної
норми й форми школи. Школа може бути різна:
і найкраща, дорога, і дешева; але й у ній можна
навчитися грамоти та користуватися нею; і як
на багатий приход призначають кращого попа й
церкву будують багатшу, так і в багатому селі
можна збудувати хорошу  школу, а в біднішому –
гіршу; оскільки молитися можна однаково і в
багатому, і бідному храмі, так само – й навчати;
ся.

Запитання: як навчати? який найкращий ме;
тод? – це запитання про те, які стосунки між уч;
нем і вчителем будуть найкращі. Чим з меншим
примусом навчаються діти, тим метод кращий.
Будь;яке просування педагогіки вперед є в тому,
наскільки ми наближаємося до природних сто;
сунків між учителем і учнем, у все меншій при;
мусовості  та в більшому полегшеннні становища
учня.

Як знайти межу свободи, яку можна допуска;
ти в школі? Л.М. Толстой вважав, що вона виз;
начається вчителем, його знанням; свобода не
може бути наперед визначена приписом; міра
цієї свободи є тільки результат більшого чи мен;
шого знання і таланту педагога. Свобода не є
правило, але вона служить критерієм при порів;
нянні нових прийомів, які вводяться у шкільне
навчання.

Той прийом, котрий при введенні в школу не
вимагає посилення дисципліни, добрий; той,
який вимагає більшої жорсткості, напевне, гір;
ший. Неправильно вибрані методи призводять
до такого стану дитину, який можна назвати

ОДУРІННЯ ВІД ШКОЛИ

Що ж стоїть на перешкоді природних сто;
сунків між учителем та учнем? Це існуючі про;
грами, навчальні плани, системи оцінювання
знань, погані підручники...

“Школи повинні полегшити свої програми” –
з тривогою чується ще з минулого століття. Темп
вивчення предметів такий, що нормально пройти
курс наук у школі стає майже неможливо.

Справжнім лихом стало введення до навчаль;
ного плану все нових і нових предметів. Учень
без втрати здоров’я не міг опанувати їх. П’ять
уроків на день, п’ять різних об’єктів уваги в
першій половині дня, у класі, і стільки ж – у
другій, під час приготування уроків на завтра.

кому загалу. Це потрібно для сьогоднішніх пере;
творень, щоб не крутитися по замкненому колу,
як білка в колесі, витрачаючи надмір сил при ну;
льовому результаті: “Кого не поразит, что, так
много учась, так тщательно учась, при столь
усовершенствованных дидактике и педагоги�
ке, мы имеем плод этого (новый человек) ско�
рее отрицательный, нежели положительный.
Забыты именно философия образования, не
приняты во внимание, так сказать, геологиче�
ские пласты, коих поверхностную пленку назе�
ма мы безуспешно пашем” [9].

І до цього часу сучасна педагогічна наука та
практика ще продовжує безуспішно “орати” по;
ки що поверхневий шар середньої і вищої освіти,
не заглиблюючись на ту необхідну глибину, із
якої можна було б почерпнути потенційну
енергію для перетворень сучасної школи.

“ВІЧНІ” ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
Педагогічна теорія і практика завжди намага;

лися відповісти на три основні запитання:
1) Чого навчати?
2) Як навчати?
3) Хто повинен навчати?
У педагогіці не знайдено ті підвалини, на

яких може базуватися визначення, чого треба
навчати. У людей, що безпосередньо навчають,
також немає спільної основи, яку можна б прий;
няти як вираження здорового глузду всіх.

Л. М. Толстой пропонував надавати право
вирішувати, чого вчитися, учням і батькам. Пе;
редбачаючи заперечення в тому, що високо;
освіченим людям не слід зважати на вимоги
“темного” народу, він писав: “Дайте твердое, не;
сомненное основание, почему то или другое из;
брано вами; покажите мне такое общество, в ко;
тором бы не было двух диаметрально противо;
положных воззрений на образование между вы;
сокообразованными – и я соглашусь с вами”[13].

Як же “високоосвічені” розв’язували пробле;
ми? До Положення 1864 року школи переважно
були основані на вільній угоді вчителя з батька;
ми учнів, які помісячно платили за навчання.
Після його введення в шкільну справу втрути;
лися чиновники міністерства і члени земства.
Селянину сказали: “Підожди, ти ж дурний, гру;
бий. Давай гроші, ми тобі влаштуємо це краще”
[13].

Вони заборонили дрібні школи, що часто
розміщувалися в простій селянській хаті, як
такі, що не підходять під вимоги циркуляра. По;
ступово чиновники від освіти стали впливати на
п’ять головних компонентів, які тісно пов’язані з
шкільною справою. Це: 1) шкільне приміщення;
2) розподіл часу; 3) розподіл шкіл по місцевості;
4) вибір учителя; 5) головне – матеріальні засо;
би.

Раніше селяни все вирішували досить про;
сто: вони вважали, що школа не в будівлі, а в
учителеві; вимагали, щоб навчання йшло тільки
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“Десять різних інтересів за день, десять пере�
житих вражень, між собою не зв’язаних. Ось де
незнайдений, неврахований корінь спустошли�
вої дії нової школи не тільки у нас, але й у всій
Європі. І яку треба мати терпимість, щоб, байду�
же покидаючи один предмет, переходити до
іншого, на якому увага тримається тільки один
урок. Ось де причина падіння духовних сил усієї
Європи за останні півстоліття, коли школа стала
фабрикою, яка інтенсивно працює під наглядом
державних інспекторів” [9].

Час приготування уроків незручний: увечері
при виснажених силах і при необхідності нерво;
вого спокою перед сном (умова нормального
сну) учень посилено працює, часто засинає в
тривозі, схвильований невдачею (“не вийшла за;
дача”). Дитина цілий день без свіжого повітря,
дочитує вночі урок з валеології, де написано, що
потрібно не перевтомлюватися, достатньо спати.
Брехня з усього цього б’є її в голову.

Система оцінювання знань, яка склалася, до;
сягла такої бюрократичної межі, що кращі педа;
гоги вважали за краще навіть відмовитися від
оцінки. Л.М.Толстой заперечував педагогічну
цінність оцінок за успішність, виступав проти ек;
заменів та індивідуального опитування дітей на
уроці, мотивуючи своє негативне ставлення до
цього тим, що на екзаменах і під час опитування
“велика людина мучить маленьку, не маючи на
те ніякого права”[13].

Якою мукою може стати оцінка для дитини,
писав у своїх спогадах колишній випускник Єли;
саветградської гімназії Н.І Ширман: “Це було ос;
таннього дня перед великодніми канікулами на
останньому уроці грецької мови. Хто міг подума;
ти, що на останньому занятті, в переддень
канікул, учитель буде перевіряти домашнє за;
вдання (у такі дні звичайно останніх уроків вза;
галі не було, нас відпускали після третього уро;
ку), і я, цілком зрозуміло, до уроку не підготував;
ся й одержав одиницю. Господи! Скільки горя
він завдав мені цією одиницею! Це була перша в
моєму житті одиниця! Після закінчення уроку я
пішов додому засмучений, розбитий. Одиниця
весь час стояла перед очима на вулиці і вдома.

Почалися великодні свята – найвеселіші свята ро;
ку. Прийшла весна. Все в природі оживало. Можна
було веселитися, радіти та відпочивати, а тут одиниця
весь час стояла перед очима! Як тільки на хвилину я
забудуся, розсміюся з якогось приводу, зразу з’яв;
ляється одиниця і я кажу собі: “Нещасний, ти не маєш
права веселитися й радіти – у тебе одиниця!” Вдень і
вночі, у ліжку, на дворі й на вулиці – всюди пе;
реслідує ця перша злощасна одиниця! Клятий грек!
Щоб ти подавився цією одиницею!” [4]

Школа недостатньо мотивувала навчання.
Протягом багатьох років вона відповідала на од;
ні й ті ж запитання, поставлені людством, а не
дитячим розумом: як створений світ? хто був пер;
шою людиною? що було 2000 років тому? що за
земля Азія? яку форму має Земля? як помножити
сотні на тисячі і що буде після смерті? і т. ін.

На те, що цікавить учня, ніхто не звертає
уваги, тим більше, що за поліцейським принци;
пом побудови школи він не має права відкрити
рота для того, щоб попроситися “надвір”, а пови;
нен робити це знаками, щоб не порушити тишу і
не заважати вчителеві. Школа створена не так,
щоб було зручно навчатися, а так, щоб учителю
було зручно навчати. Вчителеві не зручні розмо;
ви, сміх, рухливість дітей. Для кого потрібні такі
жертви?

“Монах бачить велику  мету свого терпіння,
воїн – своїх трудів; але учень у тисячах деталей
бачить, що мета його фальшива, що його допит;
ливість ні для кого не потрібна і розум у всякій
справі зайвий. Нічого великого попереду він не
бачить”[9].

Крім того, одуріння від школи, для якого
німці придумали таку правильну назву, як “ver;
dummen”, котре складається з тривалого спотво;
рення розумових здібностей, є ще більш шкідли;
вий вплив, який полягає в тому, що дитина про;
тягом кожного дня занять відірвана на весь цей
дорогоцінний для її віку час від необхідних умов
розвитку, які надала для неї сама природа.

Такий дивний стан учня, який Толстой нази;
ває шкільним станом душі, складається з того,
що всі вищі здібності – уява, творчість, мислення
– звільняють місце страхові, напруженню
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Без підручника і без учителя, точніше – не
довівши їх до віртуозності, до досконалості, не;
можливо в педагогіці йти на жодну реформу, а з
ними можна здійснити будь;яку. Цих засобів не
те, що не було – їх не шукали.

Невдалою спробою поправити стан освіти
стало визнання класицизму як єдиного для Росії
засобу стати незалежною країною, рівною серед
рівних у сім’ї освічених націй. У навчальному
просторі проходили великі перетворення: скрізь,
навіть у фабричних районах, відкривалися про;
гімназії, які мали вирости до повних гімназій.

Як завжди, копіювали чужу роботу, орієнту;
валися на Захід: ніби бажаючи порвати всякий
зв’язок із традицією, з умовами своєї місцевості,
свого часу і своєї історії, для викладання старо;
давніх мов, і особливо нововведеної грецької, бу;
ли викликані вчителі зі слов’янських земель
Австрії, причому були зігноровані вихованці сво;
їх духовних академій. Було зроблено все можли;
ве, щоб звузити, принизити реальні училища.

Це були роки адміністративного торжества
класичної системи і водночас, як це можна бачи;
ти потім, роки глибокого її падіння – зниження
інтересу до класичного світу, запустіння істори;
ко;філологічних факультетів. Уже у 80;і роки
почався відступ системи: закривалися класичні
гімназії, знижувалися вимоги до учнів, що спри;
чинило “послаблення” в методах викладання ста;
родавніх мов. Пристосовуючись, учителі вдава;
лися до певної системи обдурювання: при пись;
мових роботах – пропускання помилок, у роз;
повідях – непомічання великих прогалин у
відповідях і, нарешті, заміна відповіді, тобто роз;
повідь самого вчителя, який ніби захопився
відповіддю учня, котрий за ним лише повторює.

На іноземних учителів, які до цього часу про;
сунулися по службі на посади інспекторів і ди;
ректорів гімназій, рідше стали скаржитися лише
тому, що виписаний їх контингент уже нікуди
було подіти і залишалося чекати природного їх
вимирання.

Узагалі у цій реформі з першого кроку добре і
блискуче поставили все з адміністративного бо;
ку, а тому з педагогічного боку, в “чорній” роботі,
все пішло невдало, а з учнівського – з лінощами.
Вчителі не вміли навчати по;новому, учні не
хотіли навчатися.

Здавалося, все було виграно, але виграно – в
центрі, в міністерстві; все було програно – на
уроці, в класі.

Завдання і методи виховання, освіти (особли;
во виховання) погоджені виключно із вимогами
бюрократичної зручності, бюрократичних нави;
чок. Відомство народної освіти в суті своїй та ме;
тодах праці не відрізняється від міністерства
шляхів сполучення, землеробства, фінансів, а за;
вдання його зовсім інші.

пам’яті й уваги. Підтвердження цього знаходимо
і в Розанова: “Войдите на урок в любой гимна�
зии, по любому предмету; взгляните на этого
чиновника в вицмундире; взгляните на этих
учеников в мундирчиках, которые не смеют ше�
вельнуться, не могут задать вопроса учителю;
взгляните на этот страх, обоюдно сковываю�
щий первого и вторых, – и вы увидите, что ни�
какого в сущности просвещения не происхо�
дит. Здесь происходит скорее притупление”.

Будь;яка дитина до того часу є диспаратом
(від disparate – невідповідність) у школі, доки
вона не попала в колію цього напівтваринного
стану. Як тільки дитина дійшла до такого стану,
втратила всю незалежність і самостійність, як
тільки в неї проявляються симптоми хвороби –
лицемірство, брехня без будь;якої мети, то тоді
вона вже не є диспаратом, вона попала у колію і
вчитель починає бути нею задоволений. Тоді ж
виявляються такі випадки, коли найбільш неро;
зумний учень стає кращим учнем, а найбільш ро;
зумний – гіршим учнем.

Негативним явищем в освіті стали великі шко;
ли, де навчалася значна кількість дітей. М.І. Пиро;
гов у своїх творах з медицини розвиває поняття
специфічної передбаченості негативного пе;
ребігу хвороб у величезних госпіталях. У ма;
леньких – лікування йде краще. Це  найбільшою
мірою стосується і школи. Можна з упевненістю
сказати, що у педагогічній “громадині” всі не;
доліки виявляються у збільшеному вигляді і
проходять хворобливо. У невеликій школі будь;
який недолік видимий раніше й може бути вчас;
но усунений.

ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ, НЕ ОБДУМАНИЙ СИС3
ТЕМОЮ

У 70;их роках ХІХ століття почалося рефор;
мування школи із уведення нових підручників.
Як указує В.Розанов, багато практиків несхваль;
но зустріли це нововведення, мотивуючи тим, що
були підручники, випробувані століттями, над
якими працювали майстри – “художники науки”
та педагогічної праці.

Є в геометрії Евклід – для чого потрібний Да;
видов? – читаємо у Розанова. Але Давидов – ще
майстер; прийшли “Іванови” і “Петрови”, не
схвалити яких немає ніякої причини. Тепер на;
писана ними робота грамотна і до відрази точно
відповідає всім найдрібнішим вимогам друкова;
ного примірника програми й пояснювальної за;
писки до неї, – і вони витіснили Евкліда так, як
інші витіснили все те, що, будучи прекрасним,
живим,  не відповідало маленьким деталям нової,
абстрактної програми.

Це був великий провал, не обдуманий систе;
мою при бурхливому “наступові”. Підручник та
вчитель – це єдине в педагогічній системі, з чим
стикається учень, що він відчуває на собі, чим він
відповідно і виховується, й освічується.
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Усі міністерства працюють з матеріальними
проблемами, з грубими предметами, що вимірю;
ються, обчислюються, механічно регулюються.
Але прийоми, там створені, поширюються на
Міністерство народної освіти, яке має своєю сфе;
рою галузь духу, трудиться над розумовою та мо;
ральною сутністю людини.

Усі ці недоліки відчувалися в школі, їй не ви;
стачало культури, вона стала безкультурна як з
малими програмами, так і з великими, як з при;
родничими науками, так і зі стародавніми мова;
ми.

Отже, камінь спотикання – це бездуховність,
безкультурність, бюрократичні форми, які засто;
совуються до духовної справи, де вони не мо;
жуть бути застосовані. Тому необхідно створю;
вати умови культурної праці, умови культурного
впливу вчителя на учня, культурного сприйман;
ня учнем цього впливу.

Сім’я, після того як віддавала до школи свою
дитину, також мало впливала на її розвиток. Їй
залишався тільки труд народити і дати “перше
молоко” та ще якесь навчання, котре швидко об;
ривалося. Потім запропонувати своїй дитині но;
чівлю, на вечір – кімнату з освітленням, уранці –
чай, їжу в обід. Так сім’я перетворилася в кварти;
роутриманця власного сина чи дочки, де права
квартироутриманців обмежені й у всьому відсту;
пають перед вимогами школи.

ЛЮДИНА У ФУТЛЯРІ

Усі завжди говорять, що причина всіх невдач
шкільної справи в тому, що немає вдатних учи;
телів, що саме в них весь корінь зла. Де взяти хо;
рошого вчителя? На перший погляд усе просто:
приймаються на цю посаду кращі випускники
університетів при впевненості, що вони будуть
найкращими вчителями. Але все обертається пе;
чальною оманою, що виросла на грунті
адміністрування, котра все вирішує, тільки вра;
ховуючи диплом, про все умовиводить із прону;
мерованих паперів. А в результаті буває так, як
писав Кант після багатьох років педагогічної
діяльності: “ Никогда не прилагалось к обучению
лучших правил, чем какие прилагал я, но никог;
да не было худшей и менее успешной в этом обу;
чении практики, чем моя” [9].

Буває так, що швидкість розуму, вразливість
сприяє науковості, але стає на заваді педа;
гогічності. При цих дарах людина, непереверше;
на в науковому кабінеті, неможлива в класі.

Такий учитель швидше відбиває бажання на;
вчатися, ніж розвиває природну жадобу знань, а
сам дістає від школи страждання набагато
більше, ніж радості.

Урок, що дається в класі, – не єдине його
піклування і навіть не найнагальніше. Багато сил

забирала перевірка (“поправка”) зошитів, яка ви;
магала постійності, бо достатньо один день не
виправити потрібну кількість, щоб уже втратити
будь;яку можливість з нею впоратися.

До цього треба додати багато обов’язків, які
мали на меті поліпшення класної роботи. На
урок він приходить не тільки стомлений, але і
знервований: вчорашньою педагогічною радою,
на якій він хотів би, але побоявся твердо відстоя;
ти свою думку, сьогоднішнім зауваженням за не;
охайно заповнені дані за чверть, піклуванням
про чергове відвідування учнівських квартир, бо;
язню перевірки, що наближається.

Справа тут не тільки у фізичній стомленості,
а й у психічному розладі. Психіка вчителя впадає
у дивну втомленість і безсилля. Атрофується са;
ме те, чим він (учитель) звернений до предмета
праці своєї – до дитячої душі, розуму, психо;
логічного настрою. Чи є і може бути що;небудь
освітнє й виховуюче в труді, так улаштованому?

Якщо до цього часу наша розповідь велася в
основному про гімназійного педагога, то слід
сказати, що найбільше потерпав учитель земсь;
кої школи, якого ще називали діячем народної
освіти. Ідеалізувати його життя не слід. Він пере;
носив на собі сваволю начальників різних рангів,
тіснився у своїх класах та квартирках, одержував
мізерну заробітну плату. Фігурка сільської вчи;
тельки стала майже класичною в своєму сми;
ренні і покірливості.

Аби щось зрозуміти в освіті – не її “ідеї”,  її
дійсність – треба вивчати побут учителя, бо
рідкісні щасливці мали час і схильність займати
себе ідеєю.

“Квартира із однієї кімнати, тут же кухня.
Після занять кожен день болить голова, після
обіду болить під серцем. Треба зібрати з учнів
гроші на дрова, на сторожа і віддати їх попе�
чителю, а потім благати його, цього нахабного
мужика, щоб він, ради бога, прислав дров. І
від такого життя вона постаріла, стала гру�
бою, некрасивою, незграбною, ніби її налили
свинцем, і всього вона боїться, і в присутності
члена управи або попечителя школи вона
встає, не насмілюється сісти, і коли говорить
про кого�небудь з них, то висловлюється з по�
вагою “вони”. І нікому вона не подобається, і
життя проходить нецікаво: без ласки, без
дружньої участі, без цікавих знайомих.

Учителькою вона стала з нужди, без покли�
кання; і ніколи не думала про покликання, про
користь освіти, і завжди їй здавалося, що най�
головніше в її справі не учні, не освіта, а екза�
мени. І коли тут думати про покликання, про
користь освіти? Вчителі, небагаті лікарі,
фельдшери при величезній праці не мають
навіть утіхи думати, що вони служать ідеї, на�
роду, бо весь час голова зайнята думками про
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її творчості. Де індивідуальність не збережена,
пригнічена або зігнорована, там навчання не
відбувається. Школа, де порушено принцип
індивідуальності, не виховує, не освічує. При ко;
лективному навчанні учень ніколи не зали;
шається наодинці зі своїм учителем; учитель
ніколи не говорить одній особі, а тільки натовпу.

Усі діти з’єднані, але по суті – вони на самоті,
і те, що вони усамітнені, постійно не визнається.
А індивідуальність – це головне в людині, у ній
джерело всякої духовної творчості. А вона
завжди заснована на індивідуальності. Творить
людина, тобто приносить щось нове у світ,
завжди не загальним, що є у неї з іншими людь;
ми, а винятковим, що належить тільки їй.

ПРИНЦИП ЦІЛІСНОСТІ

Вимагає, щоб будь;яке враження, яке входить
в душу, не переривалося до того часу, доки воно
не закінчило взаємодію з нею, тому що лише за;
спокоєний, не зайнятий чимось іншим розум мо;
же сприймати плідно нові враження.

Відсутність розірваності в знаннях, у худож;
ньому почутті, у вольовому пориванні – ось ви;
мога цього принципу; він указує, що не можна
дуже дробити знання, відчуття.

Школа, де порушено принцип цілісності, – не
впливає, не виробляє будь;яких переконань, не
дає віри в будь;що. Принцип цілісності всією си;
лою повстає проти багатопредметного вивчення.
Краща школа не та, яка розширяє горизонтально
курси, добавляючи до одних предметів інші, –
краща та, котра їх звужує і в той же час поглиб;
лює. При цьому судженні протягом одного дня
предметом уваги треба зробити дві;три дис;
ципліни.

Завжди всі видатні люди виховувалися на од;
ному чому;небудь, предмет їх уваги був конкрет;
ний, вузький. Від цього саме увага їх не роз;
сіювалася і прониклива думка поглиблювалася.

З одного інтересу потім виникали нові, роз;
ширювалися, спліталися в нові поєднання. У
зрілих роках, часто навіть у старості, цей інтерес
розростався до всеосяжності: точні науки і філо;
софія, Біблія і політичні пристрасті – все це зна;
ходило зосередження в одній особі. Ось де
справді всебічний розвиток, неперервна освіта!

Усякий дар – винятковість. Навіть та бурса,
про яку писав нам Помяловський, правильно ро;
зуміла завдання школи щодо підтримки обдаро;
ваних дітей. З усіх предметів він був у основному
розряді, але у професора (так називали себе вчи;
телі семінарії) філософії, або догматичного бого;
слов’я, або словесності “він був записаний пер;
шим у список” – читаємо часто, якщо не завжди
в біографіях видатних людей. І бурса берегла та;
лант; вона не викидала “занесеного першим” хо;
ча б з одного предмета; вона здогадувалася, що
тут є те, з чого можна радіти, подумати. Бо і з

шматок хліба, про дрова, погані дороги, хво�
роби.

Їй селяни не вірили: вони завжди думали,
що вона одержує дуже велику заробітну плату
і що з тих грошей, які вона збирала з учнів на
дрова і на сторожа, більшу частину залишала
для себе. Попечитель думав, як усі мужики, і
сам дещо наживався з дров, і за своє попечи�
тельство одержував з мужиків жалування, та�
ємно від начальства” [14].

Згідно зі статистикою середній заробіток
учителя початкової школи складав 360 крб. на
рік. Крім того, йому давали квартирні гроші (70
крб.), безплатну шкільну прислугу, дармовий
або дешевий стіл у школі, допомогу до Різдва.
Але все одно бездефіцитний бюджет виходив
тільки в половини вчителів, і вони підробляли:
давали додаткові уроки, вели курси для дорос;
лих, займалися літературною роботою. До речі,
заробітну плату сто років тому затримували, як і
тепер.

Звичайно, були і є країни, такі ж “темні”, де
вчитель знаходився у становищі раба, але всюди
це розумілося як нещастя, однак не було країни,
де б невігластво мало б такий міцний і достатній
фундамент під собою.

Згадаймо чеховського Бєлікова (гімназійний
учитель грецької мови), який тримав у страхові
всю гімназію п’ятнадцять років. “Страшно те, –
пише А.Чехов, – що вчителі, народ усе мисля;
чий, глибоко порядний, читають і Щедріна, і
Тургенєва, але терпіли і боялися його” [14]. Без;
правність становища вчителя В.Розанов засвід;
чує так: “Учитель � это немножко “раб”, конеч�
но, “ученый”, и все�таки не смеющий возвы�
ситься до сравнения в положении с отцом де�
тей, к которым приставлен, и который есть
для него немножко “господин”. Христианское
понятие, по которому свет просвещения есть
высшее земное дело, есть украшающее и
возвышающее человека занятие, � нам со�
вершенно чуждо. Оно нам чуждо во всех про�
явлениях, в науке, литературе, но впереди
всего в школе. Пора нашему просвещению
снять “знак раба”, который оно носит на себе,
и стать в уровень, плечом к плечу с другими
ведомствами. И это нужно сделать не в цент�
ре, но распространить это понятие духа на
непосредственно стоящую у дела волну, т.е.
на просвещение вообще и в частности на уча�
щие силы”[9].

Три принципи освіти порушено в школі, і
від цього результати її сумнівні, такі гіркі для
учнів – такий висновок зробив В. Розанов у
своєму філософському творі.

ПРИНЦИП ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ

Вимагає, щоб в учня була збережена ін;
дивідуальність – найдорогоцінніше в людині і в
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єдиного предмета не просто встигати – для цього
потрібен розум і навіть зовсім не менший, а
більший , ніж “так собі” встигати з десятка наук.

ПРИНЦИП ЄДНОСТІ ТИПУ ВРАЖЕНЬ          

Враження повинні йти з джерела однієї істо;
ричної культури, де всі вони розвивалися (фак;
ти, відомості, переконання). Треба залишити
спроби з’єднати християнство з класичною древ;
ністю або житіє святих з алгеброю, думаючи, що
все це також зручно суміщається в душі дитини,
як підручник алгебри і Закон Божий в її ранці.

Школа протягом навчання наполегливо, на;
сильно “розсіює” учня. А оскільки погрози спо;
нукають його підкорятися й мовчки переносити
це певним способом та в певних пропорціях, то
він стає взагалі невизначено “розсіяний”: він ро;
биться тупим, поверховим; протягом усього жит;
тя він уже не зможе зосередитися на чому;не;
будь.

Зерно треба сіяти не поспіхом, рідко; кожне
зерно має навколо себе багатство родючої землі,
і сили її не розділяються на живлення купи зе;
рен.

Невраховування цих, здається, простих істин
призводить до застою в навчанні та вихованні.
Протягом багатьох років усі ніби приходять до
згоди, що школи недосконалі, що потрібно багато
і багато перетворень, що зміни повинні грунтува;
тися на поліпшенні становища учнів. Але знову і
знову кожна школа започатковується на зразок
попередньої, повторюючи одні й ті ж помилки.

Свого часу В.Сухомлинський зауважив, що
джерело багатьох бід шкільного навчання якраз
у тому, що день у день, з місяця в місяць, з року у
рік повторюються одні й ті самі недоліки, про
них без кінця говорять, але справа не поліп;
шується. При цьому і директор школи, й інспек;
тор, і вчитель іноді бачать тільки результат, а ко;
рені недоліків упускаються, не аналізуються, не
робляться спроби спочатку усунути причину не;
доліків, а потім вивчити результат.

І сучасна освіта, яка не спирається на філо;
софськи обгрунтоване вчення про людину, її
місце в природі, історії й культурі, неминуче на;
ближає нас до сутінків, що згущаються. Століття
мало що змінили в освіті. Звичайно, можна запе;
речити, сказавши про те, що, наприклад, у ХІХ
столітті було зроблено чи не найбільше вина;
ходів у науці, техніці – і в цьому велика заслуга
школи: телефон (1820), електромотор (1829), ра;
діо (1867), автомобіль (1868), літак (1897)...[8].

Але дуже ймовірно припустити, що багато до;
сягнень відбувалося всупереч, а не завдяки існу;
ючій системі навчання. Зрозуміти це допоможе
уривок з нарису “Бегуны и спасенные бурсы”
М.Г.Помяловського: “Он возненавидел вколо;
ченную в него науку, и она поместилась в его го;
лове, как непрошенный гость; значит, в существе
дела, он продолжал отрицать ее, – разница в том,

что прежде он не понимал, что такое отрицал, а
теперь, выучив урок, как злейшего врага своего,
который без воли его владел его мозгами, и по;
степенно, с каждым днем, открывал в учебниках
множество чепухи и безобразия; это развило в
нем анализ и критицизм, и впоследствии, отве;
чая бойко урок, он в то же время думал про себя:
“Этакую, святые отцы, я дичь несу”.

Карась после долгих личных исследований
вполне убедился, что бурсацкая наука, изучае;
мая иначе, может погубить человека и что при
его методе она послужит материалом, поработав
над которым, как над уродливым явлением, мож;
но, не заразившись чепухой, развить в себе мыс;
лительные способности, анализ, остроумие и да;
же опытность житейскую...

Вот чем и объясняется то странное обстоя;
тельство, каким это образом из бурсы выходит
так много дельных и даровитых людей... Как,
обыкновенно спрашивают, они не погибли, не
ошалели и не оглупели, как сохранились они?
Очень просто: в душе их относительно местной
науки глубоко укоренился нуль... ”[7].

НАМ ПОРА “ВИЛАЗИТИ З3ПІД СТРІХИ”

Чи зробимо висновки із педагогічної минув;
шини, чи знову давні проблеми заберемо в май;
бутнє?

Виступаючи на ювілейному засіданні (в 1997
році), присвяченому 60;річчю заснування Мос;
ковського інституту підвищення кваліфікації
працівників освіти, ректор цього навчального за;
кладу А. Семенов відзначив: “Людство пережи;
ває future shock – шок від майбутнього. Світ
змінився стрімко. А освіта – система інерційна:
ми вчимо фізику та хімію ХІХ століття...” [11].

Залишилася авторитарна педагогіка, недо;
торканна класно;урочна система. Педагогічні
стосунки будуються за авторитарними, недемо;
кратичними принципами. Школа здійснює ка;
ральну функцію щодо учнів – порушників на;
вчального і виховного процесу. А їх за умов
функціонування класно;урочної системи виста;
чає. Дитина відсторонена від змісту власної
освіти. Вона не захоплена навчанням, грає в ньо;
му пасивну роль.

Учитель немає ніякого відношення до того
змісту, який йому пропонується викладати на
уроці: хтось за нього відібрав, розробив, прийняв,
затвердив і звелів викладати. Ні вчитель, ні
учень не мають права визначати те, що вчити і
чого навчатися. Наслідок – знання з’являється
як відповідь на запитання, яких учень ніколи не
задавав, – так, як і сто років тому.

Навчальний процес переобтяжений інфор;
мацією. Знання подаються в готовому вигляді,
так, що учням зовсім не треба вчитися їх здобу;
вати, а лише засвоювати готові істини.
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Опора шкільного навчання – головним чи;
ном на пам’ять. Природне бажання дітей домис;
лювати, пропонувати свої варіанти стримують
вимоги: “не вигадуй” ,”це треба знати точно”.

Педагог так і залишився основним “орачем”
на уроці, часто витрачаючи значні сили при дуже
незначних результатах. Він витрачає свою душу і
серце. Він “гробить” своє здоров’я і здоров’я
учнів, бо важко вигадати що;небудь руйнівніше
для дитячого організму, ніж сидіння за партою
протягом багатьох років, у приміщенні, де не ви;
стачає свіжого повітря, де більше ніж достатньо
стресів та страху. Як і в давнину школа поділена
на два ворогуючих табори – табір учителів і
учнів.

Учителеві не вистачає часу для виконання
програми. Він вічно в цейтноті, вічно поспішає,
тоді як його учням байдуже – встигне він чи ні.
Коли врахувати, що біля 60 відсотків сільських
педагогів кожен день готуються до 4;5 уроків, то
стає очевидним його перевантаження. А в ре;
зультаті – пригніченість, відчуття професійної
неповноцінності, що породжує погане самопо;
чуття.

А учні щось подібне відчувають протягом
усіх років навчання. Калейдоскопічна технологія
навчання подає кожен день дрібні порції, уривки
знань із багатьох предметів, засвоїти кожен із
них украй важко або зовсім неможливо. На ти;
пових уроках учень самостійно майже не пра;
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цює. Працює вчитель, хоча вважається, що весь
клас працює, коли слухає пояснення нового ма;
теріалу. В незнанні учня часто звинувачують
учителя – він у всьому винен.

Голова Міжнародної комісії ЮНЕСКО
Ж.Делор у доповіді для Міжнародної комісії
ЮНЕСКО [1996] у справах освіти для двадцять
першого століття зазначає, що сьогодні надто ба;
гато вимог висувається до вчителя. Підвищенн;
ня рівня цих вимог відбувається на фоні дедалі
активнішої інтервенції з боку навколишньої дій;
сності, посиленої появою найновітніших засобів
інформації та комунікації. Все це вимагає зусиль,
уваги, зосередженості.

Об’єктивно чи ні, але вчителі почувають себе
самотніми. І не тільки тому, що їхня діяльність
має індивідуальний характер, а тому, що очіку;
вані результати навчально;виховного процесу
часто несправедливо критикують. Понад усе во;
ни бажають, щоб поважали їхню людську гід;
ність [3].

Останні роки змінили характеристику вчите;
ля, на жаль, не на краще. Матеріальна скрута, не;
увага суспільства відразу позначилася на іміджі
вчителя. Він зникає із списку цікавих професій
[5].

Непоодинокі факти порушення прав дітей
при прийомі їх у дошкільні і навчальні заклади,
прихований відсів, “вимивання” дітей із погано
забезпечених сімей із школи, різноманітні види
“селекції” учнів, у тому числі й за ознаками ма;
теріального становища сім’ї. У такій ситуації не
слід забувати, що основоположний принцип гу;
маністичної педагогіки – сприяти розвитку кож;
ної особистості.

Варто прислухатися до думки кваліфікова;
них експертів асоціації Євроталанту – Комітету
європейських країн з освіти інтелектуально роз;
винутих, обдарованих і талановитих дітей та
юнаків, які не допускають і думки про мож;
ливість виділення обдарованих чи талановитих
дітей в окремі класи чи, тим більше, школи,
оскільки це було б порушенням конституційного
принципу організації освіти в демократичних
державах – принципу рівних прав та можливос;
тей для одержання всіма громадянами якісної
середньої освіти згідно з можливостями, нахила;
ми, інтересами. Загальна освіта в демократично;
му суспільстві має забезпечувати рівні стартові
можливості всіх громадян. Цей принцип далеко
не новий для США, Тайваню, Південної Кореї,
Франції, однак у нас невідомий навіть у теоре;
тичному плані [2].

Стосовно цього авторитетна комісія ЮНЕС;
КО зазначає, що “освіта є колективним надбан;
ням, яке повинно бути доступним усім. За будь;
яких обставин принцип рівноправності шансів
повинен домінувати в здійснюваному виборі ос;
вітянської політики” [3]. Це загальна тенденція
освітньої політики всіх країн світу. Про це, зок;
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рема, чітко говориться в американській програмі
“Національні цілі освіти”.

Ми ж у черговий раз прагнемо бездумно
скопіювати чужий досвід, від котрого господарі
вже давно відмовилися.

Мають місце такі деструктивні процеси, як
запровадження в школах ряду регіонів і областей
навчальних планів, у яких відсутні або ж істотно
скорочено багато базових предметів, а взамін їх
часто під тиском політичних, громадських,
релігійних організацій, у тому числі й за;
рубіжних, уведено дисципліни, значення яких
для загальної освіти більш ніж сумнівне; введен;
ня ранньої спеціалізації, звичайно, раціональне в
умовах нестабільної економіки, але це робиться
ціною звуження кругозору, світосприймання.
Відбувається гальмування різнобічного розвит;
ку, створення “одновимірної” людини, насампе;
ред утиснутої у вузькі професійні рамки.

Усе це створює реальну загрозу для розвитку
єдиного освітнього простору України, бо навчан;
ня та виховання дітей усе більшою мірою стає
суверенним правом регіонів, областей, народів,
які населяють Україну.

“Бар’єри” вимог, які виникають при переході
учня з одного навчального закладу в інший,
унаслідок їх варіативності, все частіше ставлять
дітей та їхніх батьків у критичні ситуації немож;
ливості продовження навчання в іншій школі,
навіть якщо вона знаходиться на протилежному
боці вулиці.

Зміст освіти і навчальні плани шкіл будують;
ся таким чином, що ніде, крім даної школи, дити;
на навчатися не зможе. Цілком реальним стає й
ефект “хуторянського” чи “містечкового” атеста;
ту. І це в той період, коли світове педагогічне то;
вариство майже два десятиріччя працює за кон;
цепцією “глобальної освіти”, яка передбачає ба;
чити себе у взаємозв’язку з іншими народами,
формувати не тільки українця, а й громадянина
світу.

То ж коли, нарешті, здолаємо своє хуторянст;
во на міжнародному рівні та почнемо “потихень;
ку вилазити з;під стріхи” [12] ?
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В этом году мы открываем Школу Соловейчика и приглашаем всех
учителей принять в ней участие!

Каждый год, осенью, наша газета проводит Соловейчиковские чтения. Каждый год в
Москву приезжают сотни людей, хорошо знавших Симона Львовича. Или наоборот ;
никогда его не видевших, но всю жизнь воспитывающих детей по его книгам. Они
делятся воспоминаниями и размышлениями о педагогике сотрудничества, о том, какой
должна быть школа и как сделать детство ребенка счастливым. 

Сегодня бедность школы и ужасное положение учителя как будто заслонили от нас то,
что всегда было основой педагогики, ; неистребимое стремление к поиску, творчеству,
стремление выразить себя. И тем не менее мы видим, что учительское творчество не
убывает. 

Как это объяснить? Чтобы не скатиться в полную безысходность, ощущать себя
человеком, учитель находит последнее прибежище ; творчество. Мы видим это по тому,
что количество заявок на конкурс "Авторская школа" не уменьшается и на "Эврику"
людей приезжает не меньше, чем десять и пятнадцать лет назад. Поток страждущих
нового растет, но в то же время пробиться этому новому и свежему в педагогике так же
трудно, если не труднее, чем раньше.

...А когда;то, лет двадцать назад, у Симона Львовича была мечта: собрать в одной
школе всех учителей;новаторов. Представляете себе школу, в которой работали бы и
Шаталов, и Амонашвили, и Лысенкова, и все;все;все, о ком писал Соловейчик, о ком
знали миллионы? Предполагалось, что Симон Львович будет директором. Он бы взял на
себя управление талантами, такое управление школой, чтобы жизнь детей и взрослых
строилась по законам творчества, на основе педагогики идей, а не педагогики требований.
Такая ставилась трудная задача. Уже и здание для этой школы нашли, и даже квартиры
многим обещали выделить, но в последний момент сорвалось. То ли идея испугала, то ли
личность директора кого;то не устроила... И школы Соловейчика не случилось. 

А если задуматься: возможно ли это в принципе? Чтобы из разных мест съехались
талантливые учителя и преподавали в одной школе. Это ведь не так просто многим
талантливым людям сотрудничать в одной школе или, например, в одной газете, или в
любом другом коллективе. Гораздо труднее, чем поодиночке. Конечно, быть одинокой
звездой трудно: и завистники, и непонимание. Но в то же время, когда ты один, то и
правда одна ; твоя. А вот как сделать так, чтобы многие ; талантливые, но разные,
непохожие и даже в чем;то несогласные друг с другом ; сотрудничали? Ведь это же наша
цель: сотрудничать с детьми, опираясь на их талант и своеобразие. Не с классом в целом,
а непосредственно с каждым ребенком. Лучшая модель такой школы сотрудничества ;
коллектив ярких звезд.

И мы решили, что наступило время, когда Соловейчиковские чтения могут быть не
только мемориальными, чтобы их участники не только вспоминали и делились
размышлениями. Мы решили предложить вам создать Школу Соловейчика. Пусть
ненадолго, пусть всего на два дня. Но это будет самая настоящая школа последователей
педагогики сотрудничества, школа, построенная на идеях Соловейчика. 

Набор учителей в Школу Соловейчика

Школа будет работать два дня, 1 и 2 октября, в рамках Соловейчиковских чтений.
Образовательная программа ; главные, на наш взгляд, идеи педагогики сотрудничества.
Даже не идеи ; темы. Нам хотелось создать список из самых современных идей
педагогики нашего века. Оказалось, что наиболее яркие и прогрессивные идеи
современной школы ; это так или иначе идеи сотрудничества. Оказалось, что принцип
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сотрудничества ; это не методические приемы, не технологии и даже не образовательная
система. Сотрудничество ; это мировоззрение современного общества, принцип, на
котором строятся развитие, мир и благополучие людей, а не просто методика
преподавания предмета. Это модель общества и отношений людей в нем, а не модель
выпускника. 

В итоге набралось сорок тем, идей современного образования, в основе которых
педагогика сотрудничества. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех ; учителей и директоров, ученых и родителей, и
даже старшеклассников. Присылайте нам свои разработки любой темы. Это может быть
сценарий урока, план учебного занятия или беседа ; все, что может стать основой
организованного вами действия. Разработка, описание того, как бы вы провели свое
занятие в Школе Соловейчика, не должна превышать трех страниц. Каждая заявка будет
подробно рассмотрена, и в сентябре мы пришлем приглашения тем, кто будет участвовать
в Соловейчиковских чтениях в качестве учителя Школы Соловейчика. 

Что из этого получится?

Должна получиться школа. Ведь школа ; это не здание, это прежде всего дух. Школа
Соловейчика сегодня живет в его книгах и в его газете. Сделаем шаг вперед ; станем
учениками и учителями самим себе. Не только для того, чтобы учить по Соловейчику, но
и для того, чтобы учиться сотрудничеству.

Сорок тем педагогики сотрудничества в Школе Соловейчика

Идея сотрудничества
Идея свободы
Идея демократии
Идея развития
Идея свободного воспитания

(воспитания к свободе)
Идея живого знания
Идея самоопределения
Идея свободного выбора
Идея коллективного творчества
Идея обучения детей без отбора
Идея возраста
Идея учебной деятельности
Идея диалектического обучения
Идея глобального образования
Идея педагогической поддержки
Идея новых информационных

технологий
Идея домашнего обучения
Идея совместной цели
Идея оценки
Идея укрупненных единиц
Идея учения с увлечением
Идея опорного сигнала
Идея опережения

Идея погружения

Идея разновозрастного коллектива

Идея школы диалога культур

Идея школы;клуба

Идея школы;парка

Идея школы;комплекса

Идея школы Щетинина

Идея школы Монтессори

Идея школы Френе

Идея Вальдорфской школы

Идея школы Толстого

Идея школы Амонашвили

Идея авторской школы

Идея вероятностного обучения

Идея школы Саммерхилл

Идея школы Дьюи

Идея общенациональной школы
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Вы, наверное, заметили, что некоторые идеи пересекаются. Оказалось, что найти
совершенно обособленное педагогическое направление невозможно. Все взаимосвязано,
все проникает друг в друга. И это нормально, так и должно быть. Но тем не менее каждое
из этих направлений получило свое имя и под этим именем вошло в нашу
педагогическую жизнь. 

Мы хотели, чтобы вы узнали в нашем списке то, чем занимаетесь сами, те идеи,
которые вы претворяете в жизнь. Пишите и присылайте заявки. Мы ждем.

Заявки на участие в Соловейчиковских чтениях с пометкой  "Школа Соловейчика"
просим присылать до 30 июня 1999 г. по адресу:

121165, Москва, ул. Киевская, 24, 
редакция газеты "Первое сентября"
или по факсу (095) 249;31;84
или по электронной почте: gazeta@1september.ru

Анкета 
участника Соловейчиковских чтений,
которую вы можете вырезать и, заполнив, прислать в редакцию:
Фамилия, 
имя, 
отчество
Адрес
Где вы работаете, кем, общий стаж
В качестве кого вы хотите принять 
участие в чтениях: ученик, учитель
Тема, по которой вы решили участвовать в чтениях
Вид учебного занятия, которое вы намерены организовать
Девиз вашего занятия
Ваше мнение

Мы будем благодарны, если Вы найдете время высказать свое мнение о данной статье,
свое впечатление от нее. Спасибо.

"Первое сентября"

СТРИВАЙ,  ТИ  ЗАБУВ  СХОДИТИ  НА  ЯРМАРОК!СТРИВАЙ,  ТИ  ЗАБУВ  СХОДИТИ  НА  ЯРМАРОК!

Чи доїде читач “Постметодики” до Москви – це питання, 
а от взяти участь у VI обласному ярмарку педагогічних технологій 
“Творчі сходинки освітян Полтавщини” наш учитель зможе напевне.

Ярмарок відбудеться 19–20 серпня 1999 року на базі 
загальноосвітньої школи №38 м. Полтави.

У програмі ярмарку – виставки методичних надбань відділів освіти й навчальних
закладів, педагогічні майстерні, консультаційні пункти;павільйони ПОІПОПП,
зустрічі з книготорговцями й авторами, круглі столи, виступи художньої
самодіяльності…

Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
запрошує всіх бажаючих реалізувати свій творчий потенціал, вписати власну сторінку 
в Енциклопедію полтавського педагогічного досвіду. 

Умови підготовки та участі у ярмарку – традиційні.

ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ — ПОСПІШАЙ  НА ЯРМАРОК!ПІЗНАЙ САМОГО СЕБЕ — ПОСПІШАЙ  НА ЯРМАРОК!
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Педагогiчна дiяльнiсть – це дiяльнiсть рiзно;
планова, яка вимагає вiд педагога рiзноманiтних
знань, умiнь, навичок, професiйних й особис;
тiсних якостей. Так, педагог;майстер має доско;
нало володiти педагогiчною технiкою та бути
людиною творчою, йому потрiбнi неабиякi ор;
ганiзаторськi якості i комунiкативнi вмiння, на;
вички прийняття рiшень у екстремальних ситу;
ацiях та бачення шляхiв реалiзацiї рiшень,
умiння оцiнювати конкретну ситуацiю й добира;
ти вiдповiднi форми і методи педагогiчного
впливу тощо. Серед цiєї низки вимог, якi можна
продовжувати ще досить довго, особливе мiсце
займають прогностичнi вмiння вчителя.

На перший погляд може скластися враження,
що вчителевi прогностичнi вмiння потрiбнi мен;
шою мiрою, нiж, наприклад, директоровi школи,
який повинен виробляти стратегiю розвитку
школи на багато рокiв уперед. Але це враження
помилкове. Вчителевi винятково важливо во;
лодiти прогностичними вмiннями – i володiти
досконало. Це очевидно, оскiльки у шкiльному
вiцi, так би мовити, закладається вся програма
розвитку особистостi. Вiд того, наскiльки вмiє
вчитель передбачати, залежить цей розвиток
нинi i в майбутньому. Отже, звернення до про;
блеми прогностичних умiнь учителя цiлком пра;
вомiрне.

Здатнiсть передбачати – це одна з головних
функцiй людської свідомості. Передбачення яв;
ляє собою такий напрям розумової дiяльностi,
коли свiдомiсть дослiджує у виглядi ідеальної
моделi положення чи явища, якi ще не iснують
або ще не доступнi досвiду та перевiрцi. Фактич;
но всю педагогiчну дiяльнiсть будують на педа;
гогiчному передбаченнi. Перш нiж почати урок,
виховний захiд чи бесiду з батьками, вчитель
завжди передбачає, моделює бажаний результат.
Не секрет, що для багатьох учителiв, навiть з
досвiдом педагогiчної дiяльностi, важко визначи;
ти мету, розробити план та програму, узгодити
складовi навчально;виховного процесу (мету,
змiст, форми, методи). Всi цi утруднення перебу;
вають у полi прогностичних умiнь i допомагають
педагоговi, можливо, саме у розвитку цих умінь.

Що таке педагогiчне прогнозування та якi
вмiння для нього потрiбнi? Педагогiчне прогно;
зування – це спецiально органiзований комплекс
наукових дослiджень, спрямований на отриман;
ня випереджувальної iнформацiї про розвиток
педагогiчних об’єктiв з метою оптимiзацiї змiсту,
методiв, засобiв та органiзацiйних форм навчаль;
но;виховного процесу. Педагогiчне прогнозуван;
ня є формою конкретизацiї бiльш широкого по;
няття – передбачення, що об’єднує всi пiдходи до
майбутнього, всi види суджень про майбутнє i
будь;якi засоби одержання iнформацiї про май;

бутнє. Мiфи, утопiї, фантастика, ворожiння – це
теж своєрiдне передбачення, але, на вiдмiну вiд
прогнозу, воно будується на суб’єктивно бажа;
них, але об’єктивно неможливих умовах, пере;
важно змальовує майбутнє, однак не розкриває
шлях його досягнення або уникнення.

Майбутнє нiколи не буває повною мiрою пе;
редбачуваним, оскiльки залежить не тiльки вiд
сучасних, а й від майбутнiх умов, що формують;
ся або сформованi, вiд внутрiшнiх особливостей
явища чи об’єкта, вiд зовнiшнiх факторiв (про;
гностичного фону) – полiтичних, економiчних,
соцiальних тощо, при яких вони iснують. Адже
функцiї прогностичного педагогiчного пошуку
полягають не в тому, щоб з вичерпною повнотою
i точнiстю завбачити здiйснення тих або iнших
подiй. Його функцiї в тому, щоб отримати до;
помiжну випереджувальну iнформацiю про мож;
ливi (вiрогiднi) перспективи змiн у розвитку пе;
дагогiчних об’єктiв, динамiку прогностичного
фону, засоби отримання бажаних результатiв.
Така iнформацiя дає змогу педагоговi не лише
побачити можливi у вiддаленому майбутньому
змiни в органiзацiї, структурi, змiстi навчання i
виховання учнiв, а й цiлеспрямовано йти до пе;
редбачуваних умов оптимальної навчально;ви;
ховної дiяльностi, вносити необхiднi корективи у
повсякденну практику.

Оцiнка вчителем педагогiчних явищ з точки
зору перспектив їх розвитку у бажаному напрямi
пов’язана з такими специфiчними дiями:

цiлеспрямуванням – установленням iдеаль;
но передбаченого бажаного майбутнього резуль;
тату дiяльностi, що вiдбувається. Мета – iдеаль;
но передбачений майбутнiй результат дiяльностi;

плануванням – проекцiєю у майбутнє педа;
гогiчної дiяльностi для досягнення мети, пере;
творення iнформацiї про майбутнє у директиви
для цiлеспрямованої дiяльностi. План – це рi;
шення стосовно ранiше визначеної системи за;
ходiв, яке передбачає порядок, послiдовнiсть та
строки виконання їх для досягнення мети за
певних обставин;

програмуванням – установленням послiдо;
вностi конкретних заходiв для реалiзацiї планiв.
Програма – це рiшення відносно певної частини,
пiдсистеми заходiв, необхiдних для реалiзацiї то;
го чи iншого конкретного аспекту плану;

проектуванням – створенням конкретних
образiв майбутнього, конкретних деталей роз;
роблених програм (моделей). Проект – це рiшен;
ня щодо конкретного заходу, необхiдне для ре;
алiзацiї того або iншого аспекту програми;

управлiнням, що iнтегрує чотири попе;
реднi дiї тому, що в їх основi лежить рiшення.
Рiшення – це iдеально передбачена майбутня
дiя для досягнення мети.

Цi специфiчнi дiї педагога обумовленi прогно;
стичними вмiннями, а саме: уявляти процес
можливого розвитку педагогiчних явищ; мисле;
но експериментувати; формулювати педагогiчнi
гiпотези; здiйснювати ретроспективний аналiз
для видiлення можKивих закономiрностей роз;

РОЗВИТОК ПРОГНОСТИЧНИХ
УМIНЬ УЧИТЕЛЯ 

Н.Г.Протасова

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ
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бiльший ступiнь теоретичного заглиблення. Це
обумовлено бiльшими можливостями району
порiвняно зi школою по залученню до проведен;
ня занять науковцiв, вiдомих педагогiв;прак;
тикiв, використання результатiв комплексних
перевiрок, атестацiї педкадрiв, допомiжного ма;
терiалу тощо. На шкiльному рiвнi доцiльно про;
понувати для вивчення бiльш предметні теми,
що пов’язанi з конкретним учнiвським колекти;
вом, особливостями конкретного педагога, умов
його дiяльностi й iн. Наприклад, на засiданнях
шкiльного методичного об’єднання можна роз;
глянути такi теми:

“Прогнозування ефективностi уроку”:
1)  виявлення мети уроку;
2) ретроспективний аналiз труднощiв у за;

своєннi учнями матерiалу уроку, типових поми;
лок школярiв пiд час засвоєння теми;

З) визначення перспектив розвитку теми у
наступнi роки навчання учня в школi;

4) формулювання припущень щодо участi й
активностi учнiв на певних етапах уроку, ступе;
ня засвоєння або незасвоєння учнями навчаль;
ного матерiалу та причин цього;

5) використання прогнозної iнформацiї у ко;
рекцiї плану і змiсту уроку, форм i методiв його
проведення.

“Прогнозування розвитку особистостi уч/
ня”:

1) виявлення цiлей виховної роботи;
2) вивчення рiвня вихованостi учня (спосте;

реження, дiагностування, опитування, спiвбесiди
тощо);

З) корекцiя мети та завдань виховання вiд;
повiдно до iндивiдуальних особливостей учнiв;

4) вивчення впливу оточення учня на розви;
ток його особистостi (сім’я, друзi, iнтереси, до;
звiлля та iн.);

5) формування перспектив розвитку осо;
бистiсних якостей учня в умовах, що склалися;

6) пропозицiї щодо змiни iснуючих умов на;
вчання та виховання учнiв (вибiр вiдповiдних
форм, методiв виховання, посилення уваги
батькiв, тренера й інших до розвитку певних якос;
тей учнів тощо). 

“Прогнозування мiжособистiсних взаємин
учнiв у класi”:

1) аналiз стану розвитку учнiвського колекти;
ву класу;

2) визначення типiв мiжособистiсних взаємин
учнiв класу;

З) формулювання припущень щодо статусу
кожного учня в системi мiжособистiсних вза;
ємин, емоцiйних симпатiй кожного;

4) формування можливого складу мiкрогруп
у майбутньому та становище в них лiдерiв.

Ще бiльш конкретними мають бути пробле;
ми, якi доцiльно винести для iндивiдуальних
консультацiй учителiв і для самостiйного опра;
цювання. Педагогам можна запропонувати об;
говорити або самостiйно проаналiзувати такi
питання:

витку педагогiчних явищ; екстраполювати педа;
гогiчнi знання, тобто поширювати встановленi
тенденцiї та закономiрностi на новi галузi, уявля;
ти їх дiю в iнших умовах.

Аналiз педагогiчної практики свiдчить, що
прогностичнi вмiння можуть розвиватися як у
процесi спецiальної пiдготовки у ВНЗ або закла;
дах пiслядипломної освiти, так i в процесi безпо;
середньої педагогiчної дiяльностi. Тому нашi
практичнi поради можуть бути кориснi методич;
ному працiвниковi, керiвниковi шкiльного мето;
дичного об’єднання, учителевi у процесi само;
освiти.

Так, для вивчення на районному ме;
тодичному семiнарi можна запропонувати такi
теми:

“Поняття про педагогiчне передбачення”:
1) сутнiсть педагогiчного передбачення та

прогнозування; 
2) об’єкти педагогiчного передбачення та про;

гнозування; 
З) методи педагогiчного прогнозування.
“Оволодiння основами педагогiчного прогно/

зу”:
1) система психолого;педагогiчних знань учи;

теля; 
2) знання навчального предмета; 
З) знання вiкових та iндивiдуальних особли;

востей учнiв; 
4) використання досвiду педагогiчної дiяль;

ностi вчителя.
“Вивчення прогнозного фону та умов, що

впливають на прогноз”:
1) макросередовище і його вплив на навчаль;

но;виховний процес школи, класу, учня;
2) мiкросередовище i його вплив на форму;

вання особистостi учня;
З) педагогiчнi рiшення й механiзм прийняття їх;
4) особистi якостi вчителя i їх вплив на опти;

мальнiсть педагогiчних рiшень.
“Педагогiчне передбачення та прогнозуван/

ня в дiяльностi педагога”:
1) цiлеспрямування в роботi вчителя; 
2) планування педагогiчної дiяльностi; 
З) варіанти педагогiчної гiпотези та моделi; 
4) вивчення результатiв та наслiдкiв педа;

гогiчної дiяльностi.
“Використання випереджувальної iнфор/

мацiї педагогом”:
1) добiр змiсту, методiв навчання та вихован;

ня учнiв на основi випереджувальної iнформацiї;
2) органiзацiя дiяльностi педагога з урахуван;

ням прогнозної iнформацiї;
З) органiзацiя дiяльностi учнiв на основi про;

гнозних даних;
4) прогностичнi вмiння та навички учнiв.

Шляхи їх формування й розвитку.
Для вивчення на районному рiвнi пропону;

ються теми бiльш загальнi, що передбачають

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
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1. Якi наслiдки можуть мати
прийнятi Вами рiшення для розвит;
ку взаємин з класом, конкретним
учнем, батьками учнiв, колегами?

2. Проаналiзуйте, наскiльки ре;
альнi результати уроку вiдповiда;
ють ранiше передбаченим, тобто
встановленiй метi.

3. Знайдiть причини зниження
(або пiдвищення) ефективностi Ва;
шої педагогiчної дiяльностi.

4. Спробуйте визначити взаємо;
зв’язок мiж причиною, приводом та
наслiдками у Вашiй педагогiчнiй дi;
яльностi.

5. Збудуйте модель iдеальних
мiжособистісних взаємин у класно;
му (педагогiчному) колективi. Чого
для цього бракує?

Дуже багато можливостей для
розвитку прогностичних умiнь пе;
дагогiв має спостереження за прак;
тичною дiяльнiстю колег, вiдвiду;
вання урокiв, виховних заходiв, оз;
найомлення з новаторським педа;
гогiчним досвiдом. Навiть якщо це
спостереження й ознайомлення
проводиться не спецiально для роз;
витку прогностичних умiнь педа;
гогiв, а має iншу основну мету, вар;
то звернути увагу педагогiв на такi
питання:

1) визначення головної iдеї досвiду;
2) визначення умов, що забезпечу;

ють успiх реалiзацiї iдеї досвiду;
3) установлення зв’язку мети i

результатiв дiяльностi педагога;
4) виявлення шляхiв дальшого

розвитку iдеї досвiду;
5) зіставлення алгоритму дiяль;

ностi, запропонованого у досвiдi з
власним алгоритмом дiяльностi;

6) аналiз наявностi умов для ре;
алiзацiї iдеї досвiду у Вашій школі,
класі;

7) виявлення специфіки Вашої
школи, класу, а також перешкод, що
заважають втіленню ідеї запропо;
нованого досвіду;

8) пошук можливих аналогiй у
власнiй дiяльностi, дiяльностi ко;
лег, вiдомих педагогiв.

Пiд час аналiзу вiдвiданого уро;
ку чи виховного заходу корисно за;
пропонувати педагогам, окрiм iн;
ших завдань, визначити можливi
шляхи усунення певних недолiкiв,
викласти власне бачення на розв’я;
зання певної проблеми, на напрями
пiдвищення результативностi
дiяльностi педагога в умовах, що
склалися, спробувати мислено пе;
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ренести цю ситуацiю на умови
власної дiяльностi.

У процесi навчання педагогiв i
при його органiзацiї методичним
працiвникам, керiвникам шкiльних
методичних об’єднань обов’язково
слiд пам’ятати про особливостi
їхнiх учнiв. А учнями стають самi
педагоги, дорослi люди з певним
життєвим i професiйним досвiдом.
Однiєю з важливiших особливос;
тей навчання цiєї категорiї учнiв є
те, що для дорослої людини на;
вчання – це не основний вид дiяль;
ностi, а отже, важливий не навчаль;
ний предмет, а можливостi застосу;
вання отриманих знань, умiнь, на;
вичок для вирiшення своїх кон;
кретних проблем. Тому вироблення
та розвиток прогностичних умiнь
педагогiв не повиннi стати са;
моцiллю або якоюсь абстракцiєю.
Вчитель має побачити, зрозумiти
де, коли i як цi вмiння можуть бути
застосованi, якi проблеми своєї пе;
дагогiчної дiяльностi вони допомо;
жуть розв’язати. Запропонована на;
ми тематика занять не повинна
втiлитися у нудний переказ теоре;
тичних положень. Ефективнiсть
проведення занять із педагогами за;
лежить вiд адекватного вибору
форм i методiв їх органiзацiї та про;
ведення. Як показує ДОСВІД, най;
результативнiшими для освiти до;
рослих є форми й методи, в основi
яких лежить проблемнiсть, ситуа;
тивнiсть, дiалоговiсть.

Отже, крiм лекцiйних занять,
доцiльно практикувати дiловi та
рольовi iгри, обговорення проблем;
них ситуацiй, тематичнi дискусiї,
зустрiчi за “круглим столом”. На та;
ких заняттях педагоги мають отри;
мати можливість вільного спiлку;
вання, обмiну думками, а цьому
сприятиме атмосфера поваги, доб;
розичливостi, толерантностi до iна;
комислення тощо.

На завершення слiд сказати, що
прогностичнi вмiння – це важлива
складова педагогiчної майстер;
ностi, формування й розвиток яких
вiдбувається протягом усієї педа;
гогiчної кар’єри фахiвця i залежить
вiд iндивiдуальних особливостей та
досвiду педагога. Отже, врахування
i використання цих факторiв у про;
цесi методичної роботи з педагога;
ми дасть змогу сподiватися на успiх
розпочатої справи.



42

ПЕДАГОГІКА ІСТИНИ, КРАСИ, ДОБРА ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА

Ірина Юрас

РЕТРОМЕТОДИКА

У 1999 р. виповнюється 125 років від дня
смерті Памфіла Даниловича Юркевича
(1826;1874), уродженця Полтавщини, філо;
софа і педагога, оригінального на теренах гу;
манізації людської особистості засобами
освіти й виховання творця “філософії сер;
ця”. Сьогодні його ім’я та духовна спадщина
повертаються до нас із більш ніж столітньо;
го забуття.

35 із 48 відпущених йому долею років
П.Д. Юркевич жив і творив в Україні. Філо;
софія та педагогіка мислителя укорінені в
українському національному грунті.

ПОЛТАВСЬКІ ОБРІЇ 
ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА

Самим фактом свого народження, дитин;
ством та юністю, роками навчання П.Юрке;
вич пов’язаний із Полтавським краєм. Роди;
на Юркевичів мала глибокі етнічні корені в
українському козацтві. Дід і батько Памфіла
були свяшеннослужителями православних
парафій у самому серці України ; колишній
Гетьманщині.

Памфіл Данилович Юркевич народився
16 лютого 1826 року у багатодітній родині
священика Миколаївської церкви містечка
Ліплявого Золотоніського повіту Полтавсь;

кої губернії [1] (нині Черкаська обл.). З ди;
тинства майбутній учений формувався в ат;
мосфері обрядово;релігійних традицій рідної
домівки, українського козацького села. Бать;
ко ; Данило Юркевич, людина культурна,
освічена, розумна, випускник Полтавської
духовної семінарії 20;х рр. 19 ст. ; зміг добре
підготувати сина для подальшого навчання у
Переяславському духовному повітовому
училищі (1837;1841 рр.). Тут П.Юркевич
вивчав російську і церковнослов’янську гра;
матику, арифметику, церковний устав і
співи, катехізис, давні мови, священну і
світську історію, географію. Першими ; після
батька ; вчителями П.Юркевича були молоді
полтавці, викладачі училища Я.Карлович,
І.Могилевський, А.Італинський [2].

У 1841 р. 15;річний П.Юркевич, ідучи
второваним батьківським шляхом, вступає
до Полтавської духовної семінарії. Саме тут
Памфіл захопився математичними науками,
які викладали молодий професор І.Кисе;
левський та вчитель П.Успенський. Матема;
тиці, заняття якою він не полишав і пізніше,
Юркевич зобов’язаний глибиною аналізу,
бездоганною логікою мислення, що просте;
жуються в його педагогічних працях. За роки
навчання Памфіл під керівництвом настав;
ника М.Пантелєєва досконало оволодів
німецькою мовою. Це дозволило йому у по;

This article elucidates scantily explored prob�
lems of pedagogical legacy of a prominent
Ukrainian thinker, philosopher and teacher (XIX
century), author of the famous “philosophy of
heart” P. Yourkevich, whose name and science
work was forgotten for hundred years because
of ideological reasons. A lot of emphasis is put
on the analyses of spiritual and humanistic
potential of his pedagogical theory.

Стаття висвітлює малодосліджені пробле�
ми спадщини видатного українського мисли�
теля, філософа і педагога другої половини XIX
століття, автора відомої “Філософії серця”
П.Юркевича, чиє ім’я та наукова діяльність з
ідеологічних причин виявилися забутими май�
же на сто років. Основний акцент зроблено на
аналізі духовно�гуманістичного потенціалу йо�
го педагогічної теорії.
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дальшому читати в оригіналі праці німець;
ких учених І.Канта, Й.Фіхте, Г.; В.; Ф.Геге;
ля, Ф.Шеллінга, Я.Беме, Й.Гербарта та ін.,
чиї філософські та педагогічні ідеї були дуже
популярні в Росії IX ст. Блискуче знав Юр;
кевич і французьку мову, заняття з якої про;
водив Н.Ізвольський. Філософські науки за
часів навчання у семінарії майбутнього філо;
софа викладали П.Бобін та О.Піскарьов.

Звичайно, за своїм змістом тогочасна ду;
ховна освіта не була і не могла бути ук;
раїнською, національною. Семінаристи одер;
жували знання про російську, а не україн;
ську історію, культуру, літературу. Викладо;
вою мовою у семінарії була російська.

Та все ж у роки навчання П.Юркевич мав
нагоду ознайомитися із спадщиною укра;
їнських освітніх і громадських діячів Л.Бара;
новича, Ф.Прокоповича, С.Яворського, К.Ста;
вровецького, І.Максимовича, П.Могили у
семінарській бібліотеці, яка у 1847 р. нарахо;
вувала близько 1500 книг [3]. У богословсь;
ких трактатах вітчизняних філософів,
просвітителів проводилися ідеї навчання
рідною мовою, виховання на традиціях ук;
раїнської культури.

Зросійщенню дітей духовенства, що на;
вчалися у семінарії, перешкоджав також той
духовний зв’язок з українським довкіллям,
який не переривався у роки семінарської на;
уки. Вакації, котрі припадали на церковно;
релігійні свята, семінаристи проводили у ро;
динах, серед народної стихії. У бурсах –
семінарських інтернатах – вони говорили
рідною мовою, співали українських пісень.
Тому тут плекався український дух. У цьому
розумінні духовні семінарії на українських
землях були “справжніми розсадниками ук;
раїнства” [4].

“ОКРАСА КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ”

У 1847;1851 рр. П.Юркевич навчався у
Київській духовній академії, завдання якої
полягало у підготовці обдарованих людей до
вищих посад духовної ієрархії, підвищенні
рівня освіченості духовенства і яка давала не
тільки спеціальні богословські знання, а й
енциклопедичну гуманітарну освіту. Про це
свідчить аналіз змісту духовної освіти, що
був окреслений такими навчальними пред;
метами, як учення про Святе Письмо, бого;
слов’я, філософія, церковна і світська історія,
давні та нові іноземні мови [5]. У Централь;
ному державному історичному архіві Укра;

їни (м.Київ) нам вдалося віднайти програми
навчальних курсів, котрі читалися студентам
вищого відділення академії, конспекти
лекцій, які слухав студент XV курсу П.Юр;
кевич [6].

За часів навчання П.Д.Юркевича в ака;
демії був сформований викладацький колек;
тив. Професори П.Авсенєв та С.Гогоцький
викладали філософські науки, К.Муретов
(Димитрій) – богословські науки, В.Чехович
– фізико;математичні, А.Граников та О.Мі;
нервін – історичні, В.Трейєров – словесні
науки. Авторитетом у студентів користува;
лися І.Руднєв (Іоаннікій), Д.Подгуоський,
Н.Фаворов, Н.Щеголєв.

Про освіченість і культурність професорсь;
ко;викладацького складу Київської духовної
академії та вищих Ієрархів духовенства, що
нею опікувалися, прагнення підготувати сво;
їх вихованців до широкої культурологічної й
просвітницької діяльності, а не тільки дати
професійну духовну освіту свідчить пропо;
зиція київського митрополита Філарета вве;
сти в академічний навчальний план новий
предмет – педагогіку [7]. Програму курсу
розробив тодішній ректор академії Димитрій
(К.І.Муретов). Аналіз її змісту говорить про
глибоке розуміння укладачем сутності педа;
гогіки, її предмета, ролі виховання у житті
суспільства і церкви, намагання виявити
специфіку релігійної освіти та виховання. На
жаль, курс педагогіки був уведений у коло
предметів академічного духовного навчання
лише у 1867 р.

Хоча вірогідно, що із програмою, а також
посібниками з педагогіки, які в ній назива;
ються, П.Юркевич ознайомився ще у свої
студентські роки.

Після закінчення академії, у вересні 1851
р., П.Д.Юркевич був призначений на посаду
наставника КДА по класу філософських на;
ук. Збереглася авторська програма “Київ;
ської академії вчителя” Памфіла Юркевича з
курсу історії філософії, котрий він читав у
1851;1852 навчальному році [8].

Десять років роботи у КДА перетворили
початкуючого викладача на поважного про;
фесора, блискучого лектора, визначного мо;
рального авторитета у середовищі студентст;
ва. Його успіх як викладача описав І.Нечуй;
Левицький у творі “Хмари”, де Юркевич ви;
ведений під ім’ям Василя Дашковича [9]. За
цей час П.Юркевич став магістром і бакалав;
ром академії (1852 р.), одержав звання екст;
раординарного (1858 р.) та ординарного про;
фесора (1861 р.). У 1854;1856 рр. виконував
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голосу набула лише його журнальна по;
леміка з М.Чернишевським із приводу робо;
ти останнього “Антропологічний принцип у
філософії”.

Помер П.Юркевич 4 жовтня 1874 р. у віці
48 років і був похований на цвинтарі Дани;
ловського монастиря у Москві. Одну із про;
мов на його могилі виголосив невідомий
сільський священик з України, шкільний то;
вариш П.Юркевича. Поховання до наших
часів не збереглося.

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ П.ЮРКЕВИЧА

Педагогічна теорія П.Юркевича є ор;
ганічним продовженням його філософсько;
антропологічного вчення. У своїх філо;
софських поглядах мисленник відтворив ук;
раїнські духовні традиції, кардіоцентризм,
екзистенціальність, антропоцентризм ук;
раїнської світоглядної ментальності. Це вия;
вилося в акцентації унікальності духовного
єства людини, визнанні особистості вищою
цінністю буття, розгляді “серця” як основи
духовного життя людини.

Проблема людини – центральна пробле;
ма філософії Юркевича. В усіх творах він
розвиває своє розуміння людини як вільної
відповідальної особистості.

Квінтесенцією його антропології є “філо�
софія серця” — оригінальна філософська
система, в центрі якої знаходиться вчення
про “серце” як символ внутрішнього світу
людських переживань. Ідеї П.Юркевича про;
довжують і розвивають погляди Г.Сковоро;
ди на “серце” як “дійсну людину в людині”,
осереддя людського духу, центр духовного
життя.

У праці “Серце і його значення в духов;
ному житті людини, згідно з ученням слова
Божого” філософ стверджує, що мислення
не вичерпує всієї повноти духовного життя.
Людина пізнає оточуючий світ за допомогою
розуму. Але пізнати красу і таємничість сві;
ту, “безкінечну повноту змісту” можна тіль;
ки серцем як центром усіх “пізнавальних
дій”. За П.Д.Юркевичем, розум — вершина, а
серце — коріння духовного життя.

Філософ сформулював надзвичайно важ;
ливу для педагогічної науки і практики дум;
ку про те, що знання тільки тоді засвоюють;
ся людиною, коли вони зігріті її почуттями,
переживаннями, “падуть на її серце”. Лише
такі знання можуть стати діяльною силою

обов’язки помічника інспектора КДА, а з
1857 р. викладав, крім філософських наук,
ще й німецьку мову [10].

За період роботи в академії Юркевич ви;
дав ряд філософських праць: “Ідея” (1859),
“Серце і його значення в духовному житті
людини, згідно з ученням слова Божого”
(1860), “З науки про людський дух” (1860).
Характеризуючи цей етап наукової та викла;
дацької діяльності П.Юркевича, В.О.Клю;
чевський назвав його “окрасою Київської
академії” [11].

МОСКОВСЬКИЙ ПЕРІОД 
ДІЯЛЬНОСТІ П.ЮРКЕВИЧА

У 1861 р. у Московському університеті
була поновлена кафедра філософії, і Юрке;
вич виявився в Росії єдиним достатньо філо;
софськи підготовленим, щоб зайняти без по;
переднього закордонного відрядження уні;
верситетську кафедру.

Віднині доля вченого пов’язана з Моск;
вою. Він читає в університеті курси історії
філософії, логіки, психології. З 1864 р. Юр;
кевич працює на кафедрі педагогіки. За його
пропозицією Рада Московського університе;
ту робить педагогіку обов’язковим предме;
том для тих студентів, які по закінченні на;
вчання будуть займатися педагогічною
діяльністю. Юркевич викладає цю науку
студентам усіх курсів і майже всіх факуль;
тетів. Один з учнів Юркевича згадує: “Його
лекції з педагогіки були чудові... Виклад
лекцій з педагогіки був, незважаючи на серй;
озність, надзвичайно дохідливим” [12]. Крім
того, вчений працює в учительській семінарії
військового відомства. Відомий російський
філософ В.С.Соловйов, учень П.Юркевича,
писав, що педагогіка була одним із найулюб;
леніших захоплень його вчителя [13].

Педагогічний журнал “Гімназія” в кінці
80;х років 19 ст. назвав П.Юркевича “вели;
ким педагогом;теоретиком” [14].

Останні роки життя вчений присвятив роз;
робленню педагогічних проблем. Вийшли
друком його книги і статті: “Читання про ви;
ховання” (1865), “Курс загальної педагогіки з
додатками” (1869), “Загальні підстави методи;
ки” (1865), “План і сили для початкової шко;
ли” (1870), “Ідеї та факти з історії педагогіки”
(1870), “Майбуття звукової методи” (1872).

Наукова і викладацька діяльність П.Юр;
кевича не була належним чином оцінена
московською громадськістю. Широкого роз;
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духовного світу людини. Для педагогіки
важливий висновок про те, що процес фор;
мування людської особистості тісно пов’яза;
ний із становленням системи ставлень до дій;
сності.

Із “серцем” Юркевич пов’язує унікаль;
ність, неповторність розвитку кожної людсь;
кої особистості. Завдяки серцю уявлення,
почуття і вчинки людини набувають осо;
бистісного спрямування та індивідуального
забарвлення. Не тільки людська індивіду;
альність, а й моральна діяльність визна;
чається найтоншими порухами серця. “Сер;
це” — основа діяльності душі й морального
вчинку. Не може людина бути розумною без
переконань і моральною без героїзму — гото;
вою йти назустріч усім тим силам, які стають
на перешкоді її духовного та морального роз;
витку.

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ П.ЮРКЕВИЧА

Педагогічна теорія П.Юркевича є ор;
ганічною частиною його плану влаштування
людського суспільства на засадах Істини, До;
бра, Краси, Гармонії.

Учений переконаний у перетворюючій
силі виховання у житті суспільства. Для
нього виховання є такою духовною силою,
яка робить можливим як існування людства,
так і його вдосконалення. Підготовка вчи;
телів, які несуть освіту народові, збуджують
у ньому розумову енергію й моральні почут;
тя обов’язку та патріотизму, має у суспіль;
стві вагу більшу, ніж будь;які досягнення
техніки [15].

Вихованню педагог надає державного
значення, вважаючи, що ніщо так беззапе;
речно не визначає ступінь освіченості су;
спільства і держави, як удосконалення моло;
дого покоління. Виховання та освіта – умова
розвитку держави. “Держава підтримує своє
існування й історичне значення спочатку
арміями; потім вона усвідомлює могутню си;
лу капіталу й опікується розвитком народно;
го добробуту; нарешті, вона переконується,
що до цих умов її сили та значення має долу;
чатися ще одна умова, до того ж найваж;
ливіша і нічим іншим незамінна: умова ця є
народна освіта” [8].

Виховання здійснюється родиною, шко;
лою, церквою, суспільством. На першому
місці – родина, оскільки вона завжди була і
залишається природним середовищем пере;
бування дитини: “дитя відроджується до

життя морального під впливом сімейного
духу”.

Думки мислителя щодо унікальності
кожної людини, її саморозвитку відзнача;
ються своєрідністю і випереджають час. Лю;
дина своїм духом, вважає педагог, справді
відображує діяльність і такі форми самови;
явлення родини й суспільства, як поняття,
припущення, прагнення, почування тощо. У
той же час феномен особистості не підлягає
діям зовнішніх сил. Тому, згідно з Юркеви;
чем, людина ніколи не може бути ні вияв;
ленням, ні органом суспільного чи родинно;
го духу. Доля кожної людини унікальна.
Слова людини, її думки, справи зароджують;
ся не в суспільній чи родинній душевній суб;
станції, а тільки в її особистім, розвиненім й
уособленім духовнім житті, за яке людина
сама і відповідає. Ці висновки Юркевича
логічно ведуть до усвідомлення справжнього
значення самовиховання у житті людини.

Перше питання будь;якої педагогічної те;
орії – питання про мету виховання, вихов�
ний ідеал – Юркевич розв’язує з позиції гу;
маністично спрямованої християнської педа;
гогіки.

Мету виховання педагога він визначає на
основі врахування “трьох начал вихованця”:
особливостей духу вихованця; необхідності
виконання ним обов’язку у відношенні до
церкви, родини, держави; його майбутнього
покликання. Тобто “виховання повинно ма;
ти мету, яку сам вихованець мав би, якби він
був досвідченим” [17].

Тому Юркевич уточнює мету виховання:
виховай людину так, щоб у зрілому віці вона
знала добро, любила добро, мала сили чинити
добро, – тобто людину розумну, моральну і
творчу [18]. Отже, мета виховання обгрунто;
вана П. Юркевичем з позиції загально�
людських, християнських цінностей.

Педагог заперечує освітньо;виховний іде;
ал, який нехтує духом певної народності і
релігії. Педагогічна спроба створити таку
людину подібна до спроб садівника, який,
вирощуючи яблука, груші та вишні, нама;
гається виростити ще й плід узагалі [19].

П. Юркевич називає збереження єдності
народності та загальнолюдського у вихо;
ванні завданням “найбільшої значущості”.
Мисленник показує шлях до розв’язання
цього завдання з позицій “філософії серця”.
Він застерігає педагогів від марних спроб
зробити вихованця причетним до свого
національного світу, тільки розвиваючи його
розум: “здається, таким чином з’являлися у
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мосферою свободи” [24]. Поняття виховання
духу і формування вільної людини не;
роздільні. В усіх своїх педагогічних творах
філософ незмінно підкреслює: “Де дух, там і
свобода” [25] й називає цю тезу “керуючим
правилом для вихователя” [26].

Думка про необхідність релігійного ви�
ховання, потребу виховати у дитини глибо;
ку віру проходить лейтмотивом через усю
наукову спадщину філософа і педагога. На;
креслити у серці вихованця невикоріненну
віру в Добро й у Бога – так визначає Юрке;
вич одне з головних завдань виховання [27].

Виходячи з ідеї гармонії Істини, Краси,
Добра, П.Юркевич надавав виняткового зна;
чення взаємодії, узгодженості всіх сторін
виховання. Душа, вважає педагог, має три ос;
новні здібності: перша – здібність пізнання,
друга – здібність почування, третя –
здібність волі. Ці три здібності відповідають
покликанню до істини, до краси, до добра.
Юркевич називає їх Розум, Серце, Воля [28].
Узгодженість цих сфер людської особистості
Юркевич виражає формулою “знання розу�
му, натхнення серця й енергія волі” [29].

П. Юркевич не тільки розробив оригіна;
льну теорію виховання, а й здійснив поміт;
ний внесок у подальший розвиток дидакти;
ки.

Педагогічне осмислення “філософії сер;
ця” дозволило П. Юркевичу написати: “Вчи;
тель має справу не з розумовим апаратом ви;
хованця, а з його живою особистістю. Учень
має голову і серце, розум і волю” [30]. Звідси
– важливий для педагогіки висновок: на;
вчання не тільки розвиває розум учня, воно
повинно виховувати.

З точки зору сучасної педагогіки цікавим
є розуміння Юркевичем сутності процесу
навчання. Неодноразово педагог підкреслює
двосторонній характер цього процесу, ак�
тивну роль учня в оволодінні навчальним
матеріалом, “відомостями” (за висловом
Юркевича), необхідність взаємодії учня і
вчителя у процесі навчання.

Юркевич звертає увагу на те, що у про;
цесі навчання відбувається активна вза�
ємодія учнів, формуються їх міжособистісні
відносини. “Навчання, – зазначає вчений, –
здійснюється не в порожньому просторі, во;
но стосується істот, які не віддалені, як ато;
ми, одне від одного, ані від дійсних життєвих
союзів. Школа – це “союз живий та одухо;
творений”, в якому учні “навчають і навча;
ються, збагачуються і збагачують знання,

нас до цих пір космополіти” [20]. Щоб юнак
міг уходити у дійсний світ, переносити його
у себе, відчувати його, зріднитися з ним, по;
трібно пробуджувати, перш за все, “світло
серця”, почуття, уяву виховання. Із контекс;
ту зрозуміло, що під “дійсним світом” Юрке;
вич у даному випадку розуміє національне
життя певного народу.

Учений робить висновок про національну
зумовленість людського світосприймання,
яке, в свою чергу, пов’язано із системою
освіти і виховання. Разом з тим, існують за;
гальнолюдські цінності, що засвоюються че;
рез виховання й освіту, – народність, релігія,
моральність. 

П.Юркевич досяг найвищих для свого ча;
су узагальнень у питанні єдності виховання
та навчання у формуванні особистості. Цей
принцип є логічним продовженням його
“філософії серця”, ідеї гармонії Розуму,
Серця, Волі. Між розумом і волею, головою
і серцем, мудрістю і любов’ю, знаннями і ха;
рактером існує взаємозв’язок, але одне лише
знання доброго й справедливого ще не ро;
бить людину доброю та справедливою. Тому
необхідна єдність виховання і навчання:
“Виховання надає вихованцеві найкращих
якостей, навчання – правильних відомо;
стей” [21]. Взаємозв’язок виховання та на;
вчання тоді досягне найбільшої ефектив;
ності, коли навчання буде залежати від вихо;
вання, від морального спрямування, від тур;
боти про чистоту серця, про зміцнення й уш;
ляхетнення характеру.

Виховання як зовнішній вплив на дитину
неможливе. Подібне виховання педагог ото;
тожнює з дресурою, яка підміняє доцільний
педагогічниий вплив масою педагогічних ре;
цептів. На думку Юркевича, така педагогіка
заперечує людяність у вихованця, оскільки
дитина сама у своїй внутрішній свідомості
розрізняє добро і зло. Тому важливо не те,
що робить вихователь, а те, що робить сам
вихованець.

Як прихильник ідеї християнської гуман;
ності, “яка визнає невикоріненну силу добра
у серці людини” [22], педагог вірить у пере;
творюючу силу “виховуючої любові до лю;
дини” [23] у формуванні людської особис;
тості. Обов’язок вихователя – поважати Лю;
дину в людині, плекати неповторність,
унікальність особистості.

У баченні Юркевича школа постає інсти;
туцією, яка плекає вільний дух особистості:
“Народи освічені і вільні вміють робити
школу місцем, яке оточує їх моральною ат;
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сприймають істину і служать істині, допома;
гаючи іншим засвоювати її” [31].

Ідея виховуючого навчання – одна з голо;
вних у дидактичній концепції П. Юркевича.
Вірогідно, що поштовхом до подальшого
розвитку ціє ідеї служили для вченого праці
німецького педагога Й. Гербарта, з якими він
був добре обізнаний. Й. Гербарт уперше ввів
у педагогічну лексику термін “виховуюче
навчання”, яким користується і П.Юркевич.

Педагогічний ідеал П. Юркевича – освіта,
яка сприймається вихованцем “як радість і
благо” [32]. Весь шкільний дух має збуджу;
вати любов і потяг до знань, до навчальної
праці: “школа повинна бути місцем, яке є
люб’язним і священним для дітей і яке ото;
чує їх моральною атмосферою свободи, ра;
дості та благоговіння” [33].

Для християнского мисленника П. Юрке;
вича дуже важливим видається необхідність
передачі учням у процесі навчання мораль�
но�релігійних ідей. Кожна наука, кожна
шкільна дисципліна перетвориться лише на
посібник до певного ремесла, “поки вона не
буде давати помічати або відчувати, що за
зовнішнім, явленим світом є світ вищий,
духовний – світла та істини” [34].

П.Юркевич висунув ідею релігійності на;
вчання. Під нею він розумів не просте на;
вчання учнів віри, релігійних обрядів і ка;
нонів, а формування емоційно забарвленого
морально;естетичного ставлення до “істини,
добра і досконалості”, які є за своїм справ;
жнім духом “Богопізнання і служіння Бо;
гові” [35].

У справі навчання й виховання ідей
П.Юркевич особливо велику роль відводив
учителеві, вважаючи його посаду найпо;
чеснішою серед інших. Значущість педа;
гогічної діяльності Юркевич виводив із бо;
жественного одкровення, яке “ставить вище
всіх звань звання царя, священика й учите;
ля” [36].

Дві суттєві якості вирізняють моральну
особистість учителя: авторитет і любов. Без
цих якостей всі виховні заходи пов’язані з
тиском та насильством, вони не зустрічають
з боку дітей добровільного послуху, а це оз;
начає, що вони втрачають своє виховане зна;
чення [37].

Слід визнати, що Памфіл Данилович
Юркевич – найповнішою мірою сучасний
філософ і педагог. Йому належить заслуга
привнесення у педагогічну думку нових ідей,
які були сприйняті не тільки вітчизняною, а
й зарубіжною педагогічною теорією та прак;

тикою. “Філософія серця” доводить, що аб;
солютизація розумного начала в людині, за;
перечення значущості її внутрішнього світу,
намагання зробити його наскрізь прозорим
для педагогіки неминуче ведуть до фор;
малізму й догматизму у вихованні. П. Юрке;
вич осмислив педагогіку як науку про вихо;
вання; усвідомив справжнє значення само;
виховання у житті людини; сформулював за;
кон розвитку вільної особистості. Цілі, прин;
ципи, зміст, методи навчання і виховання об;
грунтовані вченим з позицій загальнолюдсь;
ких, християнських цінностей, які існують
поза часом.

Неприйнятий, недостатньо оцінений сво;
їми сучасниками, він близький і зрозумілий
нам сьогодні.
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12 грудня 1918 року в
Полтаві на кошти дворянст;
ва був відкритий перший се;
ред губернських міст і шос;
тий у Російській імперії се;
редній навчальний заклад
для жінок – Інститут шля;
хетних дівчат.

Як виникла ідея створен;
ня подібних навчальних за;
кладів?

Трагічна історична доля
українського народу в ца;
рині освіти та культури...
Хоч і мав він глибинну тягу
до знань, освіченості й на;
вчання, створивши в XV;
XVII століттях на противагу
католицькій освіті братські
школи в багатьох містах Ук;
раїни, тримовний ліцей в
Острозі, Києво;Могилянсь;
кий колегіум (1632 р.), низ;
ку козацьких полкових шкіл
Гетьманщини, однак судило;
ся йому, через відсутність
власної державності, у на;
ступних, XVIII;XIX століт;
тях із рук інших держав
приймати крихітні плоди
європейського Просвітниц;
тва, служити на теренах ін;
ших мов, інших культур...

Катерина II і ті, хто за її
дорученням відав шкільни;
ми справами, прагнули вва;
жати себе дітьми “епохи
Просвітництва”. Звідси й
листування з Вольтером, за;
хоплення ідеями “природно;
го виховання” Ж.;Ж.Руссо.
На погляд всемогутньої во;
лодарки імперії, якщо з мо;
лодих років людину пра;
вильно виховувати, то вихо;
вані дворяни не будуть
надмірно жорстокими до
своїх селян; купці, промис;
ловці і ремісники старанно
працюватимуть. Повністю

віддані престолу, не схильні
до “шкідливих роздумів”, во;
ни створили б суспільство,
управляти яким освіченому
монархові було б приємно та
спокійно.

З цією метою в 60;70;і
роки XYIII століття була
здійснена спроба створити
цілу систему освітньо;ви;
ховних закладів у
Російській імперії. Теоре;
тичне розроблення і прак;
тичне втілення задуманого
Катерина II доручила Іва;
нові Івановичу Бецькому.

І.І.Бецькой (1704;1795),
позашлюбний син князя
І.Ю.Трубецького. Автор “Ге;
нерального учреждения о
воспитании обоего пола
юношества” (1764). На педа;
гогічні погляди Бецького
вплинули ідеї Я.А.Коменсь;
кого, Дж.Локка.

Головний педагогічний
задум І.І.Бецького полягав у

ІНСТИТУТ ШЛџџЯџХЕТНИХ ДІВЧАТ У ПОЛТАВІ  

Н.К.Кочерга 

вихованні “нової породи лю;
дей” – майбутніх батьків і
матерів, які з раннього віку
знаходились би у закритих
виховних навчальних закла;
дах, починаючи з 5;6 років та
закінчуючи 18;20 роками.
Бецькой визначив перелік
доброчинностей, які слід
формувати у вихованців за;
критих освітніх закладів:
християнське благочестя,
добрі наміри, працьовитість,
увічливість, співчуття до
бідних, знання основ домаш;
ньої економії, охайність. Се;
ред цих пунктів особливо на;
голошувалось на форму;
ванні у вихованців “грунтов;
ного розуміння правил, їх
стану властивих”. Іншими
словами, підкреслювався
становий принцип. Так, із
1764 року у Російській
імперії з’явились: училище
при Академії мистецтв, ви;
ховні будинки, виховне това;
риство для двохсот шляхет;
них дівчат, кадетські корпу;
си.

Для всіх цих навчальних
закладів І.І.Бецьким були
розроблені й видані статути,
в яких містилося немало гу;
манних і передових для того
часу педагогічних ідей. Се;
ред них – заборона фізично;
го покарання, пошук найоб;
дарованіших та їх розвиток,
вплив педагогів на вихован;
ців особистим прикладом то;
що.

Отже, в 1764 році в Санкт;
Петербурзі при Воскресенсь;
кому монастирі (у про;
сторіччі – Смольному) ство;
рюється виховне товариство
двохсот шляхетних дівчат,
яке поклало початок жіночій
освіті в Росії. Згідно із шта;

А.Рослен. І.І.Бецькой. Ермітаж



російського письменника
Льва Толстого на створення
образу Андрія Волконського
у романі “Війна і мир”. Дру;
жина князя Варвара
Олексіївна Рєпніна, уродже;
на Розумовська, була донь;
кою міністра освіти Олексія
Розумовського та внучкою
останнього гетьмана Лівобе;
режної України Кирила Ро;
зумовського. Вишукана світ;
ська дама, яка мала прия;
тельські стосунки з імперат;
рицею, брала безпосередню
участь у відкритті Смольно;
го інституту шляхетних дів;
чат, не могла обійти увагою
факт існування в Полтаві
приватного пансіону.

Таким чином, історичні
передумови створення осе;
редка культури і мистецтва
на рідній Полтавщині (хоч і
за наказом Катерини II) на;
дали можливість національ;
но свідомій українській інте;
лігенції втілити в життя ба;
жання виховувати нове осві;
чене покоління, внести свій
вклад в організацію навчаль;
но;виховного процесу укра;
їнської молоді.
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державної імперії зокрема.
Не заглиблюючись в історію,
підкреслимо, що і перетво;
рення в 1802 році Полтави у
губернське місто, і стрімка
забудова центру Полтави з
1804 року в стилі російсько;
го класицизму свідчила про
підготовку до ювілею тріум;
фу російської армії. Меш;
канці Полтави також хотіли
повторити Санкт;Петербург
“у мініатюрі”. В 1808 році
дружина найбагатшого по;
міщика Полтави С.М.Кочу;
бея (нащадка князя В.Л.Ко;
чубея) Параска Яківна на
власні кошти відкрила при;
ватний пансіон для збідн;
ілих дворянських дівчаток у
флігелі свого великого де;

рев’яного будинку із
колонними портика;
ми, господарськими
будівлями та роз;
кішним садом, який

переходив у городи та сіно;
коси. Садиба С.М.Кочубея,
розташована на горі, завер;
шала вулицю Петрівську.

У 1816 році у Полтавську
та Чернігівську губернії при;
значається новий генерал;
губернатор – легендарний
учасник атаки кавалергардів
під Аустерліцем, герой
Вітчизняної війни 1812 року
князь М.Г.Рєпнін;Волконсь;
кий, яскрава особистість
якого надихнула великого

РЕТРОМЕТОДИКА

том та статутом цього на;
вчального закладу 200 вихо;
ванок дворянського поход;
ження поділялись на чотири
вікових групи: 6;9 років –
перша група, 9;12 років –
друга група, 12;15 років –
третя група, 15;18 років –
четверта група. Дівчат кож;
ної вікової групи одягали у
формені плаття різних коль;
орів – коричневі, голубі, сі;
руваті й білі. Прийом у кож;
ну вікову групу здійснював;
ся один раз на три роки і
нерідко продовжувався про;
тягом року. Дворянство не
поспішало відривати від до;
му на довгих 12 років своїх
дітей. Тому пізніше у стату;
ти будуть уводитися певні
послаблення при засвідченні
дворянського походження,
пильніше придивлятимуться
до долі дівчат і юнаків із
збіднілих дворянських родів.

У всі губернії, провінції
та міста був розісланий указ
імператриці “Про виховання
шляхетних дівчат у Санкт;
Петербурзі при Воскре;

сенському монастирі”. Ду;
мається, що і Полтава не ста;
ла винятком.

Чому саме в Полтаві ви;
никає перший серед губерн;
ських міст середній навчаль;
ний заклад для жінок – Ін;
ститут шляхетних дівчат?

Відповідь на це питання
слід шукати у характеристи;
ці особливого місця і ролі
Полтави як у світовій історії
військового мистецтва вза;
галі, так і Російської само;

Інститут шляхетних дівчат. 
Фото поч. 20 ст.

Полтавський державний технічний університет 
ім. Ю. Кондратюка. Сучасне фото
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“Шкільні обрії” ; таку назву мав конкурс
юних кореспондентів Полтавщини, який
провели у квітні;червні 1998 року відділ
національного виховання ПОІПОПП та ре;
дакція обласної газети “Приватна справа”.

Більше ніж 250 листів із замітками на
шкільну тематику надійшло до редакції га;
зети й в інститут від учнів і учителів, що пе;
ревершило всі сподівання організа;
торів.

Дерзали талановиті й просто
зухвалі, несміливі й розваж;
ливі. Перед читачами облас;
ної газети розкрився дуже
цікавий світ, у якому живе
та мріє наша юнь, через
розповіді про своїх дру;
зів, учителів, школу, про
захоплення і вподобан;
ня, шкільні пригоди й
таємниці, перше кохан;
ня, про свої великі від;
криття, роздуми про
зміст життя і сьогоден;
ня. Від творів віяло чис;
тотою, безпосередністю
та величезною роботою
думки.

Визначено 28 призерів
у чотирьох вікових кате;
горіях. Найкращі й найо;
ригінальніші доробки відзна;
чено призами. Неоціненну до;
помогу у створенні призового
фонду надала небайдужа і щедра ду;
шею людина – завідуюча відділом наці;
онального виховання ПОІПОПП Л.Г.Тара;
совська. Більшість книжок для призерів та
переможців – з її особистої бібліотеки.

Переможцями конкурсу стали: Христи;
на Гриценко (ЗОШ № 38 м.Полтави), Алі;
на Бугаєць (Опришківська ЗОШ Глобинсь;
кого району), Дмитро Золотухін
(національний ліцей № 1 м.Полтави). Не
можна не відзначити вчителів, котрі підго;
тували і надіслали на конкурс твори своїх
вихованців. Серед них – учитель ук;
раїнської мови та літератури виховно;тру;
дової колонії м.Кременчука Б.М. Кулик.
Найкращим визнано Юрія Станіславовича

Кулініча, вчителя початкових класів ЗОШ
№ 38 м.Полтави.

Конкурс показав, що у широкого кола
учнів є велика жага щирим прозовим і по;
етичним словом донести до людей свої дум;
ки, прагнення, переживання.

Треба лише, щоб зміст і форма рівною
мірою були предметом піклування в учнів

та вчителів, бо поєднання істини з
красою, глибини внутрішнього

змісту з принадністю форми є
ознакою справжньої доскона;

лості.
Маємо надію, що такого

роду конкурси допоможуть
учням повірити в себе, у
свій хист чи й обдаро;
ваність та неповторність,
а може, і знайти свою зо;
рю.

Тому 23 жовтня 1998
року відділ національ;
ного виховання
ПОІПОПП оголосив но;
вий літературний кон;
курс для школярів “Ми
гордимось, що ми з Пол;

тави, і нам ця гордість до
лиця”, присвячений 825;

річчю рідного міста. Кращі
творчі доробки будуть над;

руковані в обласних газетах,
зокрема в “Полтавській думці”

та “Вечірній Полтаві”.
Запрошуємо юних нащадків ко;

зацьких літописців надсилати в ПОІПОПП
свої оповідання, розповіді, поетичні твори
про рідне місто, звитяжну й драматичну йо;
го минувшину, про неспокійне сьогодення,
про славних земляків, друзів, рідних, учи;
телів, усіх, хто своєю повсякденною працею
звеличує Україну, хто своїм життям і твор;
чістю невіддільний від Полтавщини.

А вашій увазі, шановні читачі, пропо;
нуємо декілька кращих робіт, що надійшли
на конкурс “Шкільні обрії”.

ПЛЕКАЄМО МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ, ЛІТЕРАТОРІВ

О.В. Савельєва

ХРОНІКА
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ГІРКА КАША

Іван С., 10 клас ВТК м.Кременчука

З “пальми”, що знаходилась на четвертому поверсі
карантину, чітко пролунала команда: “Шикуватися на
обід!” Начальник довів загін до їдальні, від якої пахло
хлоркою і ще, здається, вареним пшоном. Ми зайшли
всередину, зайняли свої постійні місця за столиками й, по
черзі підходячи до роздачі, брали свою пайку. І ось знову,
як і раніше, день у день, я, взявши пайку, скуштував дві
ложки пшона. Мені чомусь пригадалося, як колись, ще у
восьмому класі, ми разом з учителькою ходили на 9
Травня до лісу, в провалля, варити на відкритому вогні в
казані пшоняну кашу, смачну, наваристу, з яйцями та ту'
шонкою, – не те, що тут, у ВТК.

Пам’ятаю, як, посмакувавши кашею, ми займалися
хто чим хотів. Дівчата разом з учителькою Жанною Во'
лодимирівною збирали різні квіти й цікаві рослини, плели
вінки та співали пісень. Хлопцям було не до цього. Спо'
чатку ми лазили у проваллі, з якого раніше брали глину і
залишили круту стіну, в якій поробили нори та поселились
дикі ластівки. Потім заходили далеко в ліс, валили сухі
дерева, що вже ледве стояли, і грали у “війну”. Я майже
постійно був “нашим”. І ось ми зайшли глибоко в ліс, де
натрапили на могилку невідомого солдата. Вона була ого'
роджена старим, майже зовсім трухлявим штахетником,
більша частина якого лежала на землі, а сама могилка гус'
то заросла лободою та високою кропивою. Мені подума'
лось: невже вона так би й загубилася тут, серед густого
бур’яну, якби ми не натрапили на неї? Колись, у дні
війни, може, цей солдат теж варив на вогнищі у казані, як
і ми сьогодні, кашу. Воював і загинув за нас, щоб ми мог'
ли жити вільно і радіти разом з усіма весняному сонцю.

Обібравши бур’ян з могилки і навколо неї, поправив'
ши штахет, ми привели на це місце Жанну Володимирівну
та дівчат. Вони допомогли нам прибрати могилку ще кра'
ще, ніж ми прибрали. Біля пам’ятника дівчата поклали
квіти, які збирали ще там, на галявині біля провалля.
Сівши поблизу могилки, ми уважно вслухалися в слова,
які говорила вчителька. Вона розповідала, які героїчні були
в ті воєнні часи люди, від малого до великого...

Мені ж так соромно стало за свій вчинок, який я
скоїв. Моя мати постійно була зайнята, і їй було не до ме'
не, вона шукала, де тільки можна було заробити, гроші на
життя. І без материнського нагляду я накоїв лиха й потра'
пив до колонії. Тепер сиджу тут на обіді та, дивлячись на
їжу, згадую ту шкільну кашу, той ліс, і думається мені:
“Хто ж тепер буде навідуватись до загубленої могилки?
Хто прибере бур’ян і підіпре, де треба, огорожу?” Коли
звільнюсь, то обов’язково піду до тієї могилки. Сяду біля
пам’ятника й, згадуючи шкільні роки та пригоди, що ста'
лися за цей час, навіть і не знаю, чи заплачу, чи, може,
засміюсь. Але знаю напевне, що шкільні обрії залишаться
в моїх спогадах назавжди.

“Приватна справа”, № 22 (100) від 28 травня 1998 р.

ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ

Денис Д., 7 клас ВТК м. Кременчука

І ось я знову біля моря. На цей раз я прийшов до ньо'
го не для того, щоб помилуватися прибоєм, а тому, що
мені потрібна була його порада. Я з малих літ ріс без
батька, і море мені його заміняло. На цей раз я був у ве'
ликому відчаї. Я не знав, де мені шукати вихід, і тому
прийшов сюди. Я завжди приходжу до моря, коли мені
сумно або радісно. Я знаю тут усе – від маленької мушлі
до блакитного неба і моря. А обрій, де вони зливаються в
одну лінію, завжди мене вабив. І сьогодні я тут тому, що
програв уперше у своєму житті змагання з класичної бо'
ротьби. Мені стало дуже погано тому, що я мріяв про пе'
ремогу. Я прийшов шукати поради й знайшов її тут. Коли
я уважніше оглянув берег, то помітив одну деталь. На
пісочку борсалась тваринка, а точніше – краб. Він був
зовсім маленький і ніяк не міг заповзти у море. При
кожній спробі це зробити хвиля відкидала його назад. Але
він знову й знову ліз у морську стихію. І йому це все ж та'
ки вдалося. І тоді я подумав: якщо така маленька тварин'
ка може так наполегливо досягати своєї мети, то невже я,
людина, слабша за неї? І тієї миті в мені щось перемінилося.
Я став іншим. Маленька морська істота змінила мене...

Через деякий час знову пройшов чемпіонат серед
юніорів з класичної боротьби. Я зайняв четверте місце.
Це була перемога, перемога над собою. І я пішов до моря,
але вже не за порадою, а подякувати йому за те, що воно
підтримало мене у скрутну хвилину. Особливо я був вдяч'
ний тому маленькому крабові, який навчив мене бути
сильним і наполегливим. На жаль, його цього разу не бу'
ло на березі. Він жив своїм морським життям. Я подумки
уявив його знову маленьким, навіть мізерним в порівнянні
з височенними морськими хвилями. Де ти тепер, мій ма'
ленький “вчителю”? Я вдячний тобі за мудру науку. Ща'
сти тобі!

“Приватна справа”, № 22 (100) від 28 травня 1998
р.

ХРОНІКА

Джон Алкорн. Плакат про відриття
виставки оформлення інтер‘єру.

КРАЩі ТВОРИ КОНКУРСУ “ШКіЛЬНі ОБРії”
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БЕРЕГИНЯ РОДУ ЛЮДСЬКОГО

Олександр Микитенко, 6 клас 

Святилівської ЗОШ Глобинського району 

“Бабуся, бабуня, бабусенька, бабця”. Вслухаймося
в ці слова. Вони ласкаві, м’які. Їх хочеться писати з ве'
ликої літери. Батьки та матері приділяють увагу роботі,
собі, дітям, а бабуся – вона все внучкам та внукам.
Навчить усього, що вміє сама, ласкою привчає до доб'
ра і праці, бо в ній досвід кількох поколінь, бо в неї до'
бре, любляче серце. Це жива історія, джерело великої
стійкості та доброти. З бабусею ми щасливі і багаті, з
нею стає світліше й тепліше в хаті, її ласки вистачає на
всіх. Кожному учневі запам’яталися слова нашого
класного керівника: “Дорогі діти! Зупиніться на мить в
час швидкоплинного сьогодення, підійдіть до бабусі,
зазирніть у її очі, приголубте, відшукайте добрі слова
або просто помовчіть разом. Бабусі, крім вашої теплоти
й турботи, більше нам нічого не треба”.

І пригадався мені День народження моїх бабусь. Цьо'
го року в обох моїх бабусь були ювілеї. Одній бабусі у
січні виповнилося 60, а другій у лютому – 70. Я дуже
люблю своїх бабусь. Разом з мамою та молодшим братом
ми готувалися старанно до свят. Мама склала вірші'по'
святи одній бабусі Ніні і другій бабусі Ніні, вони обидві
мають одне ім’я!

Розповім я про 70'ліття старшої бабусі, яка має чет'
веро дітей. Усі вони приїхали привітати свою маму з
ювілеєм. Разом з ними прибули і всі семеро онуків.

За святково прибраним столом сиділа велика роди'
на. А в центрі перед красивим тортом – наша бабуся.
Вона була така весела від присутності всіх своїх дітей,
які виросли добрими й порядними людьми, від вогників
на свічках, від віршів і пісень, що лунали на її честь. Ба'
буся була щаслива від урочистості і доброти, що пану'
вала на цьому прекрасному святі. А ми всі насолоджу'
валися тим, що можемо це дати найдорожчій людині,
яка прожила нелегке життя, виховала своїх дітей, багато
любові та тепла свого серця вклала в нас, онуків.

А як спочатку було важко їй, корінній москвичці,
прижитися у віддаленому українському селі, навчитися
робити всю нелегку роботу сільської жінки.

Живі квіти в лютому, тепло наших сердець зробили
День народження моєї бабусі незабутнім святом.

А в пам’яті зринають слова, сказані моїми одноклас'
никами на нашій сімейній класній годині:

“Бабусі, Ви совість і честь! 

Залишайтесь такими, Якими Ви єсть! 

І будете завжди для всього народу 

Ви – берегинями роду людського”.

“Приватна справа”, № 24 (102) від 11 червня 1998 р.

ЗА ЩО Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ШКОЛУ

Аліна Бугаєць, 6 клас 

Опришківської ЗОШ Глобинського району

Надворі терпко пахне весною. Травень... Скінчи'
лася пора кульбаб та черемхи, відцвітають бузок і
тюльпани, засвітили свої ліхтарики каштани, й велична
споруда потонула у їх зелені. Це наша школа. Стоїть
собі двоповерхова будівля край дороги, виблискує ве'
ликими вікнами, манить просторими класами, а мали'
новий дзвін шкільного дзвоника кожного ранку спо'
віщає про те, що настав новий робочий день для малих
трударів'школярів.

У моєму розумінні день – це ніби якийсь здоровань,
що вмістив у собі багато справ, поїздок, гараздів та про'
галин, усмішок, сліз і ще багато'багато цікавого. Ось
він, відпочивши за ніч, піднімається і стає до роботи. А
робота його – відлік часу. Так народжується ранок.
Заводяться трактори, виїжджають із гаражів машини;
попоравши домашнє господарство, спішать на роботу
люди. Незважаючи на всі ці клопоти, поважно йдуть до
школи учні. І їх не можна не помітити, адже для них це
теж трудовий день, який починається вранці, а
закінчується тоді, коли загадковий здоровань'день
пройде половину свого шляху. І кожен такий школярик з
портфелем приховує у собі щось незвичайне, таємниче.

Школа... Це слово об’єднало у собі стільки всього
цікавого, приємного, доброго і незабутнього. Почувши
його ще дитиною, ти не забудеш до самої старості.

Я добре пам’ятаю своє перше знайомство із шко'
лою. Мене, маленьку дівчинку з великим бантом, при'
вела до школи мама. Зараз я вже можу передати ті по'
чуття, які виникли в мене. Це була цікавість, переплете'
на зі страхом. Саме так я почувалась, побачивши вели'
чезне подвір’я, на якому зібрались учні і вчителі, батьки
і гості. Ті, кого привели за руку, так, як і мене, озира'
лися довкола, намагаючись за лічені хвилини зрозуміти,
що ж це таке – школа? І я, прикриваючись букетом
квітів, стежила, як святкувала школа кінець навчально'
го року. Саме в цей час, наприкінці весни, шкільне
подвір’я випускає у доросле самостійне життя випуск'
ників, а восени для першокласників відчиняє школа свої
широкі двері. І лише через кілька років я зрозуміла, чо'
му дехто крадькома змахнув сльозу, а дехто, не сором'
лячись, плакав. Тоді для мене це було незрозумілим і
трепетним. Я з хвилюванням пригортала до грудей те
перше, що дала мені школа, першу мою книжку – Бук'
вар. Пізніше ми будемо щиро дивуватись, а іноді й
сміятися з того, як незграбно беруть діти до рук цю пе'
репустку у Країну Знань. Але зараз я можу пояснити
ці почуття і зрозуміти кожного з цих хлопчиків та дівча'
ток. Ти вперше прийшов до школи, а вона вже виявляє
до тебе таку довіру – вручає цей підручник, цей доро'
говказ, і навіть не питає у тебе: “А чи зможеш? Чи впо'
раєшся?” І саме ця щира віра в тебе змушує пригортати
до грудей перший найдорожчий подарунок...

У житті є безліч дивних речей. І хоча тобі ще далеко
до дорослих проблем, але школа – це не тільки друзі,
хороші вчителі, але й пізнання нового. Так, були і в мене
перші прикрощі, перші сльози, перші образи. І здавалося
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тоді мені, що зрадила мене ця будівля, що немає вже
любові до неї, ні до всього того, що таїть вона в собі. Та
ж ні. Все це минало: біль проходив, сльози висихали. А
школа, рідна моя школа, залишалася такою, якою я її
вперше пізнала: гарною, привітною, доброю.

Скільки цікавого дізналися ми в твоїх класах,
школо!

Скільки цінних порад у житті ми почули саме в твоїх
стінах, школо!

Скільки нових друзів ти подарувала нам, а скільки
нових зустрічей і розлучень!..

Раніше я чомусь дивувалася, як може моя старша
сестра, що вже давно закінчила школу, так часто згаду'
вати і розпитувати мене про неї, про вчителів. Невже
все, що пов’язане зі школою, хвилює її до цього часу?
Життя – це ніби калейдоскоп, і там завжди знайдеться
місце школі, однокласникам, учителям. Школу не мож'
на забути, як не можна забути своїх батьків, свою мову,
свою Батьківщину...

Школо рідна, відчиняєш двері 

Ти у серці кожного із нас, 

Щоб ввійшли туди любов і чесність, 

Ти живеш турботою весь час. 

Йдуть до тебе завжди учні – 

Це вже інженери, лікарі. 

І складають шану своїй школі, 

Що навчила жити на землі.

Я люблю свою школу за те, що про неї можна скла'
дати вірші. Я люблю її за те, що вона дає мені знання,
вчить бути чесною, доброю, справедливою.

“Приватна справа”, № 24 (102) від 11 червня 1998 р.

ЛЮБЛЮ  ЖИТТЯ

Лілія Грінченко, 9 клас 

Калайдинцівської ЗОШ Лубенського району

Люблю життя, що сповнене надій, 

Люблю цей світ, в якому народилась, 

До нього я лечу на крилах мрій. 

Це щастя, мов у ньому я приснилась.

За що ж бо, я не знаю, не любить 

Те сонце ясне, зоряну блакить, 

Тих друзів, що підтримують мене, 

Хай і не вічне, хай колись мине.

Люблю життя, в якому я живу, 

Де бачу в росах золотих траву, 

І всі навколо радісні ідуть – 

Ось в цьому щастя і найвища суть.

Живіть же, люди, і любіть життя 

Отак чудово, так – без каяття, 

Де атмосфера чесності, тепла, 

Й між вами завжди б злагода була.

“Приватна справа”, № 26 (104) від 25 червня 1998 р.

СОНЕЧКОВА МАМА

Олена Галіна, учениця ЗОШ № 38 м.Полтави

Вмиває кішка Кошенят, 

Вмиває кізка Козенят. 

Мене водою з милом 

Щоранку мама миє. 

І чистим сонечко встає 

Щодня з'за небокраю... 

І в нього, мабуть, мама є. 

Бо хто ж його вмиває?

“Приватна справа”, № 19 (97) від 7 травня 1998 р.

НАЙБРЕХЛИВІША ІСТОРІЯ

Поліна Меджидова, 8 років, 

учениця ЗОШ № 38 м.Полтави

Я хочу розповісти вам одну нецікаву історію. А було
це так. Ще діти нашого класу не провчилися й тижня в
другому навчальному році, як розпочалися канікули. Всі
діти були дуже незадоволені, а особливо я, бо я ж нена'
виджу канікули! Та все ж довелося відпочивати. 

На канікулах я завжди сиджу вдома і ніколи не гу'
ляю. Але цього разу мама, тато і моя двоюрідна сестрич'
ка Вероніка примусили мене поїхати на прогулянку до
лісу. Погода була погана: яскраво світило сонце, небо
було чисте. Отож доїхали ми до невеличкого ліска. А
там грибів повно'повнісінько. Вони самі стали стрибати
до нас у кошики. Та тут раптом, як із'під землі, з’явився
їжачок. Вигляд у нього був дуже суворий. 

– Ви навіщо мої гриби збираєте? Хіба вам мало цу'
керок, що на деревах ростуть? 

Ми переглянулись. І справді, на деревах росли цу'
керки: на кленах – шоколадні, на березах – молочні
іриски, а на дубах навіть халва виросла. Ото вже ми з
Веронікою засмутилися. Бо тато й мама примусили нас
трусити і збирати ті цукерки. Ми ж так не любимо їсти
солодощі! Так назбирали ми п’ять кошиків цукерок і не'
охоче понесли їх із лісу додому. Ось як не пощастило
мені того разу. А ви як вважаєте?

“Приватна справа”, № 19 (97) від 7 травня 1998 р.
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згодом – міністра освіти Української Народ;
ної Республіки.

Іван Стешенко (1873–1918) – педагог,
письменник, громадський та політичний ді;
яч. Він добре розумів, що створення укра;
їнської школи неможливе без національно
свідомих учителів, відповідних навчальних
планів, підручників. За його активної участі
для вчителів середніх шкіл були відкриті
курси українознавства, а також засновано
Товариство шкільної освіти з підготовки під;
ручників для українських шкіл. Розпочавши
реформування освіти, Стешенко зробив ва;
гомий внесок у процеси українізації, подо;
лання негативних тенденцій у свідомості гро;
мадян щодо відтворення національної куль;
тури.

У конференції взяли участь громадські,
культурні діячі, науковці області.

350 – РІЧЧЯ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ

25 червня 1998 р. відбулася регіональна
науково;практична конференція “Визволь�
на війна українського народу в середині
XVII ст. 350�й річниці присвячується”. Ор;
ганізатори її управління освіти Полтавської
обласної державної адміністрації, Полтавсь;
кий обласний інститут післядипломної осві;
ти педагогічних працівників, Полтавський
державний педагогічний інститут імені
В.Г.Короленка.

В історії кожного народу є видатні події,
які кардинально вплинули на його долю. Для
українців саме такою є визвольна епопея під
проводом Богдана Хмельницького, 350;
річчя від початку якої відзначається в цьому
році.

У роботі конференції взяли участь та вис;
тупили Олексій Нестуля, заступник голови
Полтавської обласної державної адміністра;
ції; Микола Лахижа, заступник завідуючого
відділом держадміністрації з питань внутрі;
шньої політики й інформаційно;аналітично;
го забезпечення; Ольга Магдик, методист
ПОІПОПП; Олександр Єрмак, кандидат
історичних наук, доцент кафедри гуманітар;
них дисциплін, зав. кафедрою допоміжних

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ –
ШКОЛАМ ПОЛТАВЩИНИ

19 травня 1998 р. на базі Полтавського об;
ласного інституту післядипломної освіти пе;
дагогічних працівників та загальноосвітньої
школи I;III ступенів № 5 м.Полтави відбув;
ся обласний семінар завідуючих районними
(міськими) відділами освіти й районними
(міськими) методичними кабінетами “Про
роботу відділів освіти і методичних
кабінетів із забезпечення процесу інфор�
матизації освітнього простору області”.

Учасники семінару заслухали виступи
директора інституту післядипломної освіти
педагогічних працівників П.І.Матвієнка, за;
відуючого Миргородським районним
відділом освіти О.В.Волошка, завідуючого
Миргородським методкабінетом В.В. Во;
долівова, заступника директора Кремен;
чуцького педагогічного училища В.В. Ша;
котько.

Про шляхи використання нових інфор;
маційних технологій у навчально;виховно;
му процесі та управлінській діяльності й
особливості роботи в мережі INTERNET
розповів заступник директора інституту
післядипломної освіти педагогічних
працівників С.Ф. Клепко. Відбулася жвава
дискусія.

Учасники семінару прийняли рекоменда;
ції, що мають на меті прискорити процес уп;
ровадження нових інформаційних техно;
логій у навчально;виховний процес та уп;
равлінську діяльність.

ПАМ’ЯТІ ІВАНА СТЕШЕНКА

У ПОІПОПП 24 червня 1998 р. відбулася
наукова конференція “Іван Матвійович
Стешенко і розвиток національної
освітньої системи”, присвячена 125;й
річниці від дня народження нашого земляка,
активного учасника національного відрод;
ження кінця ХІХ – початку ХХ століття,
першого генерального секретаря освіти, а

НАУКОВЕ ЖИТТЯ ПОІПОПП
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історичних дисциплін ПДПІ; Алла Киридон,
зав.кафедрою історії України ПДПІ, канди;
дат історичних наук; Ірина Діптан, доцент
кафедри історії України; Віктор Стрельни;
ков, кандидат педагогічних наук, доцент ка;
федри педтехнологій ПОІПОПП.

ДНІ ВІДЧИНЕНИХ ДВЕРЕЙ

З 18 по 20 серпня в ПОІПОПП тривали
дні відчинених дверей. Такий захід прово;
дився вперше.

На відміну від педагогічних нарад, конфе;
ренцій, на яких переважно говорять про ор;
ганізаційні, фінансові проблеми шкіл, цього
разу працівники інституту мали дещо іншу
мету – надати методичну допомогу вчителям
перед новим навчальним роком, підтримати
їх у непростих умовах праці, надихнути на
творчість.

Великий інтерес викликали виставки пе;
дагогічної науково;методичної літератури,
підручників, журналів, матеріалів кращого
педагогічного досвіду вчителів Полтавщини,
нових видань ПОІПОПП. Працювали також
спеціальні секції.

СПАДЩИНА В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
НАЛЕЖИТЬ МАЙБУТНЬОМУ

16 вересня відбулася міжнародна науко�
во�практична конференція, присвячена
80�річчю від дня народження В.О.Сухо�
млинського. У Полтавському державному
педагогічному інституті ім. В.Г.Короленка,
де в 1936;1938 рр. навчався видатний педа;
гог, з доповідями виступили заступник го;
лови облдержадміністрації, кандидат педа;
гогічних наук Петро Шемет, директор Ін;
ституту педагогіки і психології професійної
освіти, доктор філософських наук, академік
АПН України Іван Зязюн, директор Укра;
їнського коледжу ім. В.О.Сухомлинського,
член;кореспондент АПН України, кандидат
педагогічних наук Василина Хайруліна й
інші науковці.

На конференції розглядалися питання:
“Ідеї педагогічної спадщини В.О.Сухо;
млинського у діяльності навчально;вихов;
них закладів нового типу”, “Естетичні погля;

ди В.О.Сухомлинського”, “Естетичний само;
розвиток особистості” та багато інших.

На думку Алли Бойко, члена;кореспон;
дента АПН України, проректора з наукової
роботи ПДПІ, спадщина нашого видатного
земляка належить майбутньому. Вона все ще
недостатньо осмислена і неповною мірою ви;
користовується в сучасній педагогіці.

ЧИТАННЯ СТАЮТЬ ТРАДИЦІЙНИМИ

24;25 вересня 1998 р. в ПОІПОПП відбу;
лись традиційні Всеукраїнські читання з
педагогіки, математики і природознавст�
ва, присвячені пам’яті академіка М.В.Ост�
роградського. У читаннях брали участь ви;
кладачі ВНЗ Полтави, шкільні вчителі мате;
матики, фізики, біології, хімії, географії.

Зі вступним словом виступив П.І.Матві;
єнко, директор ПОІПОПП. Основну до;
повідь “Педагогічна спадщина М.В.Остро;
градського і національна освіта на Полтав;
щині” зробив начальник управління освіти
Полтавської обласної державної адміністра;
ції І.В.Охріменко.

Цікавими були виступи В.Р.Ільченко,
члена;кореспондента АПН України, профе;
сора, зав. лабораторією інтеграції змісту
шкільної освіти; О.С.Мельниченка, професо;
ра, зав. кафедрою математичного аналізу
ПДПІ; Е.Б.Яворського, професора кафедри
математики ПДПІ; М.В.Гриньової, доктора
педагогічних наук, доцента, декана природ;
ничого факультету ПДПІ; С.Ф.Клепка, кан;
дидата філософських наук, доцента, заступ;
ника директора ПОІПОПП. 

Прес/центр ПОІПОПП
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ВІД РЕДАКЦІЇ

Cтаття присвячена
низці неточностей, які
допускають (довільно
чи мимоволі) сучасні
макаренкознавці.
Вони на перший
погляд дрібні, але їх
так багато, що це
може вплинути на
достовірність
біографії Макаренка
або його педагогіки. 

В.Ф.Моргун

довникові А.С. Макаренка, його
вихованцеві С.О.Калабаліну. Він
прекрасно знав причину смерті
свого духовного батька. Автори ж
вигадали, наче С.О.Калабалін по;
ширював у Болгарії чутки, ніби
А.С.Макаренка зарізав його вихо;
ванець. Дружина Семена Кала;
баліна Галина Костянтинівна в
листі до автора цих рядків написа;
ла, що в Болгарії вона невідступно
була поруч із своїм чоловіком і не
чула, щоб він комусь розповідав
таку дурницю, бо це кидає тінь не
тільки на Макаренка, але й на йо;
го вихованців.

Дуже дивно, що автори не взя;
ли версію В.Г.Проценка (стаття
“Утро заката”, опублікована в
журналі “Народное образование”,
1964, № 4, с.98;100). Коли я запи;
тав Проценка, що йому розповіда;
ла дружина Антона Семеновича
про останній ранок у житті чо;
ловіка, Віктор Гаврилович
відповів: “Вона сказала, що пер;
шого квітня була в Москві і не
знає, як усе сталося”. Тому на с.99
Проценко пише: “Макаренко
відсилає Галину Стахіївну до Мо;
скви, а сам знову сідає за сце;
нарій”. Зрозуміло, що при хворо;
му серці Антон Семенович пере;
втомився, вночі майже не спав, ба;
жаючи вранці відвезти рукопис до
видавництва, та не доїхав; у вагоні
він помирає.

Не взяли до уваги атори статті й
широко відому версію про те, що
Макаренко допоміг якійсь паса;
жирці підняти речі у вагон, і це ста;
ло причиною серцевого нападу. За;
те вони повірили чуткам, наче
А.С.Макаренко став жертвою свого
вихованця. Викладене вище під;
тверджує, що домисли роблять вед;
межу послугу макаренкознавству.

Переповідаючи статтю Г.Хіллі;
га та М.Окси, С.Сухорський у пу;

Чим далі ми відходимо від
подій минулого, тим більше мож;
ливостей їх фальсифікувати. Не
тільки через плин часу, а тому, що
навіть ненавмисні помилки і не;
точності вчасно не були виправ;
лені. Якщо навмисна фаль;
сифікація Ю.Азаровим поглядів
А.С.Макаренка отримала гідну
відсіч макаренкознавців, то значна
частина людей, які не читають Ма;
каренка, а користуються лише чут;
ками, мимоволі поширюють різні
вигадки про життя і творчість ви;
датного педагога XX століття.

На жаль, цьому сприяють і де;
які публікації шанованих мака;
ренкознавців. Так, Г.Хілліг і
М.Окса написали статтю “Сім
смертей Антона Макаренка” (Бре;
мен, 1988), яка була опублікована
також у кількох газетах колишньо;
го СРСР. У ній допущено помил;
ки як у підході до теми, так і у ви;
кладі самих версій. По;перше, зра;
зу ж після смерті А.С.Макаренка
на станції Голіцино був складений
акт, у якому чітко сказано, що
смерть настала внаслідок присту;
пу хвороби серця. Навіщо ж спо;
творювати факти? По;друге, якщо
збирати різні версії про покійного,
то ставитися до них слід так, щоб
не заподіяти шкоди його пам’яті.

Автори ж зробили навпаки: во;
ни досить;таки суб’єктивно дібра;
ли версії (та ще й сумнівного по;
ходження). Дійшло навіть до
фальсифікації. Вони стверджу;
ють, наче дружина А.С.Макаренка
– Галина Стахіївна – приховувала
факт існування акта про смерть.
Це не відповідає дійсності. У 1951
році вона передала педагогічно;
меморіальному музею А.С.Мака;
ренка три склографічних негативи
і фотовідбитки акта. З цим актом
ознайомилося багато макаренкоз;
навців. У 1966 році в музеї я давав
його читати талановитому послі;

ЩО Є ІСТИНА В СУЧАСНОМУ
МАКАРЕНКОЗНАВСТВІ?

П.Г. Лисенко 
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блікації “Сім смертей А.С.Макаренка” (“Ра;
дянська освіта”, 31 березня 1989 року), в свою
чергу, допустив ряд неточностей. Передусім
вони допущені у наведеному тексті акта про
смерть Макаренка. Наприклад, в акті сказано:
“...который почувствовал себя плохо и прилег
на скамейку”, а Сухорський пише: “...который
чувствовал себя плохо и присел на скамейку”.
Далі Сухорський зазначає, що в акті перечис;
лені п’ятдесят виявлених документів і речей.
Насправді ж, документів і речей було значно
більше, а в п’ятдесяти пунктах акта вони були
перераховані. В акті говориться: “Тело Мака;
ренко направлено п.134 в Москву. Опись обна;
руженных вещей составлена в присутствии...”
Автор публікації подає це так: “Тело Макарен;
ко будет отправлено поездом № 134 в Москву.
Просмотр обнаруженных вещей сделано в
присутствии...” Так неуважно не можна зніма;
ти копії з документів. Особливо недбало поста;
вився С.Сухорський до прізвищ: прізвище
лінійного уповноваженого Видріна, який
склав акт, зовсім не згадано, а прізвище свідка
Чибізова написано з помилкою. В цій же статті
автор перекручує прізвище вихованця А.С.Ма;
каренка Тубіна (пише – Турбін).

Наведемо і приклад співавторства М. Окси
з Ф. Науменком. В “Учительской газете” (12
вересня 1989 р.) вони опублікували статтю
“Донос, или Почему закрыли коммуну имени
Ф.Дзержинского”, в котрій ознайомили чи;
тачів із сфабрикованим на А.С.Макаренка ма;
теріалом, показали зміст “документів” та як во;
ни складалися в період масових репресій. Це
допомагає читачам уявити умови, в яких дово;
дилося працювати багатьом подвижникам. Од;
нак прикро, що автори статті допустили ряд
перекручень, які дезорієнтують читачів.

По;перше, навряд чи є підстави категорично
стверджувати, що комуна закрита через вороже
ставлення Бермана до Макаренка. Відповідаю;
чи на запитання “Чи будуть існувати далі кому;
ни?”, яке йому було поставлено в науково;
практичному інституті спецшкіл та дитбуд;
ників НКО РРФСР 20 жовтня 1938 року (за
два місяці до закриття комуни ім. Ф.Дзер;
жинського), А.С. Макаренко заявив: “Зараз усі
комуни згортаються, бо безпритульних стало
менше. Мої комунари майже всі вийшли з ко;
муни... Молодші теж поступово виходять, і ко;
муна згортається, оскільки в ній зараз немає
постійної потреби” (Пед. твори, т.8, с.189;187).

Далі автори пишуть, що А.С.Макаренко пе;
реїхав до Москви в 1936 році. Це не відповідає
дійсності. В нашому музеї є довідка № 19/5, ви;
дана 16 березня 1937 року в Києві, де гово;

риться: “Выдана сия писателю, члену Союза
советских писателей Украины тов. А.С. Мака;
ренко в том, что он уезжает в гор. Москву на
постоянную работу и с учёта в Союзе писате;
лей снят”. Це підтверджують дані семитомни;
ка і восьмитомника творів А.С.Макаренка. Ав;
тори називають одну з причин урятування Ма;
каренка від отримувачів доносу – вступ його в
члени Спілки письменників. Але фотокопія
членського квитка, яка зберігається в нашому
музеї, свідчить, що він став членом Спілки за
два роки до появи доносу. Потім автори ствер;
джують, що Антон Семенович подарував “ком;
мунару П.Стрелянко” музичний інструмент –
трубу. Проте відомо, що А.С.Макаренко не
підміняв органи самоврядування, а дарувала
рада командирів. По;друге, той, хто прочитає
дарчий напис на трубі, яка зберігається в на;
шому музеї, знайде й інші помилки авторів:
прізвище комунара не Стрелянко, а Стреля;
ний, і трубу йому подаровано через десять днів
після того, як А.С.Макаренко переїхав до
Києва.

Наступна помилка Ф. Науменка допущена
в його тезах реферату на Міжнародному мака;
ренківському симпозіумі (Марбург, 1989, с. 51).
Він писав: “Отрицательное отношение к систе;
ме воспитания А.С.Макаренко она (Н.К.Крупська
– П.Л.) испытывала до конца своей жизни”.
Помилка полягає в тому, що за два роки до
смерті Крупська змінила свій погляд на спад;
щину А.С.Макаренка. Якщо перший негатив;
ний відгук про його систему вона написала в
кінці 20;их років під впливом нарису Остроме;
нецької, то в 1936 році, прочитавши “Педа;
гогічну поему”, вона написала: “Вопрос о по;
становке труда в детдоме нельзя брать вне ос;
вещения вопроса об учебе и всей жизни детдо;
ма. Такие произведения, как “Болшевская ком;
муна” и “Педагогическая поэма”, красноречиво
говорят об этом” (Сочинения. М., 1959, т.4, с.
583). Така висока оцінка зовсім суперечить
твердженню Науменка. Хоча в листі до мене
він визнав свою помилку, але ж спростування
в пресі не було, що вводить читачів в оману.

Не спростував у пресі і Б.Волков (зав. від;
ділом науки “Учительской газеты”) свого при;
пущення про те, начебто Н.К. Крупська й
А.С.Макаренко зустрічалися в Москві в 1930
році на 1;ому Всеросійському з’їзді з
політехнічної освіти. Для підтвердження своєї
версії Б.Волков в “Учительской газете” (6
квітня 1989) опублікував фотографію. Але на;
справді, на фото є Крупська, та немає Мака;
ренка. І не міг він там бути, бо в цей час він був
у кримському поході з комунарами, про що во;



Чимало помилок у різних виданнях, зокре;
ма в журналі “Народное образование”. Так, у
№ 5 (1987), на с.83, у статті П.Джуринської
“Вихованці А.С.Макаренка на фронтах Вели;
кої Вітчизняної війни” допущено багато пере;
кручень у подіях, прізвищах, спеціальностях.
Вона пише про Петра Мазуренка, Михайла
Дорошенка, Володимира Козиря, Наума Кап;
луновського, Михайла Півня як про льотчиків,
хоча вони ними не були: перший служив у
підрозділах зв’язку, а останні були авіатехніка;
ми. Також не був льотчиком Лев Салько, а тим
більше він ніколи не служив у одному полку з
Віктором Богдановичем. Перший орденоно;
сець серед комунарів – Леонід Конісевич – був
нагороджений не орденом Червоного Прапора
(як пише автор), а орденом “Знак пошани”. Ав;
тор назвала полковниками Івана Яценка,
Сергія Мизяка, Ігоря Орлова, Василя Клюш;
ника, хоча жоден з них не був полковником.
Перший і другий були підполковниками, тре;
тій – майором, четвертий – інженером;підпол;
ковником. Олександр Чевелій ніколи не вою;
вав на Півночі. Кадир Баймуратов не був вихо;
ванцем А.С.Макаренка. Серед вихованок Анто;
на Семеновича не було голів колгоспу, але ав;
тор пише про якусь Марію – без прізвища.

У цьому ж часописі (березень;квітень 1992
року, с.108;109) журналіст Л.Чубаров у статті
“Место рождения Ассоциации – Полтава” до;
пустив чимало перекручень у прізвищах, на;
звах, подіях. Так, польського макаренкознавця
Библюка називає Билюком, Едварда – Річард;
сом (США), замість Лібор Пєха (Чехія) вжи;
ває – Хілліг Пеха. А в своїй статті “Їх виховав
А.С.Макаренко” (журнал “Воспитание школь;
ников”, № 2, 1983), характеризуючи вихо;
ванців А.С.Макаренка, довільно називає факти
про перших орденоносців: Наума Каплуновсь;
кого називає другим вихованцем, “нагородже;
ним бойовим орденом”. По;перше, до війни на;
городженими були Леонід Конісевич (1936 р.)
та Олександр Орисенко (1939, на другий день
після смерті А.С.Макаренка). По;друге, вони
були нагороджені не бойовими орденами, а ор;
деном “Знак пошани”, а Л.Чубаров “нагоро;
див” ще й Н.Каплуновського, що не відповідає
дійсності. А в статті “Леонид Конисевич и его
друзья”, вміщеній у книзі Л. Конісевича “Нас
воспитал Макаренко”, він продовжив свою
“традицію” перекручення твердячи, що В.Бог;
данович був морським льотчиком, С.Калабалін
закінчив ВНЗ та ін.

Отже, треба уважно слідкувати за досто;
вірністю публікацій, щоб не дезінформувати
наступні покоління.

ни засвідчують письмово. До речі, на фото
учасників цього походу Антон Семенович –
стрижений під машинку, а на фото в “Учитель;
ской газете” – людина, яку Б.Волков називав
Макаренком, – з довгим темним волоссям. На;
решті, як Б.Волков міг переконувати читачів у
своїй правоті, коли Макаренка не було і в спи;
сках делегатів цього з’їзду? Про небажання
визнати свою помилку свідчить ще й такий
факт.

Я надіслав Б.Волкову свою статтю “Він зу;
стрічався з Крупською” (“Зоря Полтавщини”,
1984, 20 травня), в якій розповідаю про справ;
жній випадок знайомства двох педагогів, коли
А.С.Макаренко восени 1922 року навчався в
Москві, в Центральному інституті організа;
торів народної освіти. За свідченням учениці
А.С. Макаренка К.М.Безрук та його колеги по
Крюківському училищу А.П.Сугак, Антон Се;
менович ділився своїм враженням від прочита;
ної Крупською лекції. Б.Волков не повернув
мені мою статтю про зустріч цих педагогів і не
відповів на мого листа.

Відсутність спростувань у пресі ускладнює
процес пошуків істини, бо проходить час, ідуть
з життя люди, які могли б просто, без труд;
нощів, виправити помилки. Чому, наприклад,
не ліквідувати своїх неточностей редколегії
восьмитомного зібрання творів А.С.Макаренка
(М., Педагогика, 1983;1986)? Зокрема, в за;
ключній статті “О педагогическом наследии
А.С.Макаренко” (т.8, с. 187;191) говориться,
що в 1901 році сім’я Макаренка переїхала до
Крюкова, але фактично це було повернення
сім’ї, бо в Білопілля вона переїхала з Крюкова.
Тут же автори пишуть,що влітку 1935 року
А.С.Макаренко був переведений до Києва на
посаду заступника начальника відділу трудо;
вих колоній НКВС УРСР, хоча він був не за;
ступником, а помічником начальника відділу.

Кілька помилок у підтекстовках до фото: 
а) у т.3, під фото одного з головних будин;

ків колонії написано, що це фото публікується
вперше, але вперше воно опубліковане в аль;
бомі “А.С.Макаренко в документах, фотогра;
фіях, ілюстраціях” (Київ, Рад. школа, с.17); 

б) у т. 5 під фото сім’ї Макаренків (1894) сестра
Антона, Олександра, приписана до сім’ї тітки; 

в) у т.8 уміщено фото практикантки О.Д.Іва;
ненко (згодом – відомої письменниці), але під
фотографією написано: “О.П.Ракович...” Це
зовсім інша особа.
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Українець Федір Моргун — 
людина року в Росії

Напередодні Нового року Російський
біографічний інститут пібив підсумки кон;
курсу “Людина 1998 року”. Цього звання
удостоєні такі відомі діячі російської по;
літики, як Є.М.Примаков, Г.М.Селєзньов,
Г.А.Зюганов, Є.С.Савченко, Ю.М.Лужков,
Г.0.Явлінський та інші.

У номінації “Підприємство. Еконо;
міка” відзначено і радника голови Бєлго;
родської адміністрації, доктора сільськогос;
подарських наук Федора Трохимовича
Моргуна. Він одержав почесний титул “За
сільськогосподарське виробництво”.

У липні 1995 року Ф.Т.Моргун отри;
мав запрошення губернатора Бєлгородської
області Є.С.Савченка працювати в регіоні.
Є.С.Савченко, який добре розуміє еконо;
мічні, екологічні й соціальні переваги без;
відвального грунтозахисту, знайшов кошти
для випуску плоскорізів, чизелів, протие;
розійних культиваторів, дискових борон та
інших знарядь. Губернатор, керівництво об;
ласті, вчені і спеціалісти;практики, викори;
стовуючи ділову наполегливість Моргуна,
за три роки досягли того, що зараз без плуга
обробляється більше  ніж 70 відсотків
площ. Господарства, які забезпечені плос;
корізами, мають найвищі врожаї зернових,
цукрових буряків й інших культур. За до;
свідом приїздять багато вчених і спеціа;
лістів Курської, Воронезької, Брянської,
Саратовської, Самарської, Волгоградської
та інших областей.

За цей період Ф.Т.Моргун виступав з
доповідями на обласних науково;практич;
них конференціях, провів по декілька семі;
нарів у всіх районах області з участю спе;
ціалістів, бригадирів, учнів сільськогоспо;
дарських училищ, створив 7 серій популяр;
ного телефільму “Поле без плуга”. Ознайом;
лював із досвідом роботи бєлгородців і пол;
тавців на запрошення губернаторів, учених і
спеціалістів Курської, Орловської, Воро;
незської, Самарської, Саратовської, Брянсь;
кої, Курганської, Тамбовської областей, вис;
тупав перед викладачами та студентами
сільськогосподарської академії імені Тіміря;
зєва у Москві.

За останні роки вийшли у світ такі
книги Ф.Т.Моргуна, як “Відставка колгос;
пам. А навіщо?” (2 видання), “Кінець сві;
ту... Або” (4 видання), “Безсмертна душа
України” (2 видання), “Задовго до салютів,
або Правда про генерала Кирпоноса” (2 ви;
дання), “Борозна” (2 видання), багато газет;
них і журнальних статей.

До уваги працівників органів освіти

Інноваційні авторські курси 
із проблем  

педагогіки і психології
життєтворчості

Інноваційні авторські курси спрямовані
на реалізацію у навчально;виховному про;
цесі ідей життєтворчості особистості, які
визначатимуть стратегію розвитку освіти у
XXI столітті. Вони базуються на ґґґґҐгрун;
товних методологічних засадах, формуючих
експериментах, які проводились у навчаль;
них закладах України протягом 1991;1999
років.  

Теми авторських курсів:
1. Розвиток школи у контексті педа/

гогіки і психології життєтворчості.
За основу покладено ідеї, викладені у

книгах "Школа життєтворчості особис;
тості" (Київ, 1995); "Психологія і педагогіка
життєтворчості"  (Київ, 1996); "Мистецтво
життєтворчості особистості" (Київ, 1997, в
2т.); "Життєві кризи особистості" (Київ,
1998, в 2 т.). 

2. Імідж сучасної школи.

Ефективні технології створення пози;
тивного образу школи, впровадження засад
"паблик рилейшнз". За основу покладено
ідеї, викладені в книгах "Імідж сучасної
школи" (Київ, 1997), "Імідж школи на по;
розі XXI століття" (Київ, 1998, у 2 кн.).  

3. Реабілітаційна педагогіка: цінності і
пріоритети.  

За основу покладено ідеї, викладені у кни;
гах "Школа життєтворчості особистості" (Ки;
їв, 1995), "Реабілітаційна педагогіка на рубежі
XXI століття" (Київ, 1998, у 2ч.), "Життєві
кризи особистості" (Київ, 1998, у 2ч.).

Курси проводить старший науковий
співробітник Інституту педагогіки АПН
України, кандидат історичних наук Єрма/
ков Іван Гнатович.

Довідки за телефоном у Києві: 295353328.
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА І
ПРОБЛЕМИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ФІЛОСОФІЇ
//Матеріали II Харківських
Міжнародних Сковороди�
нівських читань “Націо�
нальна філософія: минуле –
сучасне – перспективи”,
присвячених 200�річчю від
дня смерті  Г.С. Сковороди. –
Харків, 1996. – 159 с.

Г.С. Сковорода – най;
видатніша постать у куль;
турному житті України
XVIII століття. За ним,
першим українським філо;
софом, письменником;про;
світителем, педагогом, міц;
но закріпилося нині визна;
чення мислителя світового
масштабу. Однак життя і
діяльність Сковороди при;
пали на такий період нашої
історії, коли його думки та
ідеї не могли бути належно
поширені й не викликали
такого резонансу, якого во;
ни заслуговують. Поши;
рення впливу ідей Сково;
роди в Україні та поза її
межами – мета Міжнарод;

них Сковородинівських
читань, що проходили в
1996 році в Харкові й були
присвячені 200;річчю від
дня смерті   філософа. Ви;
дання являє собою збірку
доповідей таких авторитет;
них вітчизняних та зару;
біжних фахівців із націо;
нальної філософської дум;
ки, як Вілен Горський, Та;
рас Закидальський, Роланд
Піч та ін. Збірка може бути
корисною всім, хто ціка;
виться національною філо;
софською культурою,
зв’язком минулого і сучас;
ного, роллю національної
філософії у духовному
відродженні країни.

ДО РЕДАКЦІЇ НАДІЙШЛИ НОВІ КНИГИ
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ:

Герасимчук А.А., Шейко С.В.
ФІЛОСОФІЯ
Курс лекцій для студентів
та аспірантів вищих нав�
чальних закладів. – Київ�
Полтава: Скайтек, 1998. –
188 с.

Філософи знають, що
філософію не можна  ви;
кладати традиційно і схе;
матично, як інші навчальні
предмети. Головне тут –
робота думки, пошук не;
традиційного підходу, гли;
бина осмислення,  тобто,
власне, те, що називають
“філософуванням” у будь;
якому розумінні цього сло;
ва. Навчальний посібник,
який автори пропонують
увазі читачів, має реалізу;
вати саме цей аспект мис;
тецтва викладання. Посіб;
ник є результатом багато;
річної праці двох досвідче;
них науковців і викладачів.
Основна увага зосереджує;
ться навколо вихідної
філософської парадигми
“Я і Світ” як предмета тео;
ретичного осмислення дій;

сності, яка повинна розкри;
ватись не через нав’язуван;
ня своїх чи чужих поглядів,
а через тлумачення змісту
філософської культури,
визначення індивідуально;
го вкладу кожного мисли;
теля в скарбницю світової
філософської думки.

Понад дві  третини змі;
сту матеріалу займає істо;
рико;філософська пробле;
матика, яка, на думку авто;
рів, є основою знання філо;
софії взагалі. Посібник по;
будовано як логічно;послі;
довну й цілісну розповідь,
до кожної теми підібрана
необхідна література та
список першоджерел.

Книга може бути корис;
ною студентам і аспірантам
вищих навчальних за;
кладів освіти України.

Серед забутих імен
Памфілові Даниловичу
Юркевичу належить особ;
ливе місце. В наш час, коли
духовна спадщина мисли;
теля була по;новому пере;
осмислена, його ім’я не схо;
дить зі сторінок наукових і
популярних видань. Але
віддати належне мислите;
лю – означає не лише попу;
ляризувати його особу, а й
наполегливо та конструк;
тивно працювати над твор;
чим доробком видатного
філософа й педагога. В цьо;
му напрямі зараз робиться
дуже мало. Жодного разу
не перевидавалися педаго;
гічні твори Юркевича, не;
достатньо опрацьовані його
філософські праці.

У пропонованій чита;
чам роботі вперше в ук;

раїнській історико;педа;
гогічній науці цілісно пред;
ставлена педагогічна спад;
щина Юркевича, уроджен;
ця Полтавщини, видатного
українського філософа й
педагога, творця христи;
янсько;платонічної ме;
тафізики і відомої “філо;
софії серця”. Автор грун;
товно аналізує кожну ланку
педагогічної теорії Юркеви;
ча, розкриває значення його
ідей для сучасної педа;
гогіки та школи. Видання
адресовано викладачам і
студентам педагогічних на;
вчальних закладів, слухачам
системи післядипломної
освіти, педагогічним пра;
цівникам, науковцям. 

Юрас І.
ПЕДАГОГІЧНА 
КОНЦЕПЦІЯџ 
ПАМФІЛА ДАНИЛОВИЧА
ЮРКЕВИЧА. – 
К.: Правда Ярославичів, 
1998. – 64 с.
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У виданні розкривають;
ся маловідомі та замовчу;
вані радянськими
дослідниками  сторінки
суспільно;політичної і пра;
возахисної діяльності ви;
датного письменника;гу;
маніста В.Г. Короленка в
умовах комуністичного ре;
жиму, показують неуперед;
жену оцінку ним драматич;
них подій, які відбувалися

протягом 1917– 1921 рр. у
Полтаві, в Україні, в Росії. 

Монографія розрахована
на учнів, студентів, учителів
та всіх, хто цікавиться істо;
рією рідного краю і грома;
дянською позицією В.Г. Ко;
роленка в останній період
його життя за часів радянсь;
кої влади в Полтаві.

Ревегук В., Кочерга Н.
В.Г.КОРОЛЕНКО 
В ПОЛТАВІ (191731921).
– Полтава: ТОВ “АСМІ”,
1998. – 54 с.

У збірнику порушується
в чомусь традиційна, але
надзвичайно актуалізована
сьогоденням молодої держа;
ви тема кореляції влади і на;
сильства ( важливих та бага;
товимірних соціальних
явищ сучасності. Крім за;
гальнотеоретичних положень,
у ній читач знайде й розду;
ми з приводу характерних
для українського сьогодення
владних і насильницьких
проявів, їх взаємозв’язку та
шляхів оптимізації суспіль;
ного життя. Автори, котрі

представлені на сторінках
збірки, здебільшого квалі;
фіковані спеціалісти з філо;
софії, соціології, психології,
історії, правознавства, що
безпосередньо причетні до
підготовки кадрів для влад;
них структур, які призначені
викорінювати насильство у
нашій державі, спираючись
на владу і закон. Збірник ад;
ресується студентам юри;
дичного, політологічного та
соціально;філософського
спрямування, а також широ;
кому читацькому загалові.

ВЛАДА І НАСИЛЬСТВО:
Збірка наукових статей/
За ред. д�ра філос. наук,
проф. О.М.Кривулі.  –
Харків: Ін�т внутр. справ,
1997. – 198 с. 

VORONOЇ’S IMPACT ON
MODERN SCIENCE.
Books I, II. Eds.: P. Engel
(Bern University, Switzer�
land) and H. Syta (Institute
of Mathematics, Nat. Acad.
Sci. of Ukraine) – Kyiv: In�
stitute of Mathematics,
1998. 

Це видання, безумовно,
унікальне і перше серед ви;
дань такого роду. Воно при;
свячене українському мате;
матикові Георгію Федосійо;
вичу Вороному (1868;
1908), чиє ім’я, майже не;
відоме у нас, знане й шано;
ване далеко за межами Ук;
раїни в усьому світі. Ге;
оргієві Вороному, уроджен;
цю Чернігівщини, судилося
стати людиною, яка сколих;
нула весь науковий світ
своїми винятковими мате;
матичними здібностями та
широтою теоретичних інте;
ресів. За своє коротке життя
дослідник устиг започатку;
вати кілька нових наукових
напрямів: аналітичну те;
орію чисел, алгебраїчну те;
орію чисел, геометрію чи;
сел. Його математичні по;
будови у багатовимірних
просторах виявилися зруч;
ним інструментом для су;
часних дослідників  у крис;
талографії, астрономії, аст;
рофізиці, радіаційній фізи;
ці, фізичній хімії, хімічній
інженерії, комп’ютерній гра;
фіці, електроніці, екології,
офтальмології, вивченні
проблем штучного інтелек;
ту, проблем розпізнання
образів тощо. В матема;
тичній літературі світу вже
понад двадцять років широ;
ко вживаються поняття
“діаграма Вороного”, “кліти;
на Вороного”, “розбиття
Вороного”, “мозаїка Воро;

ного”, в Англії поняття про
діаграми Вороного вводять
навіть у програму шкільної
освіти. Але знаний і винят;
ково популярний у світі
вчений залишається неві;
домим у нас. Привернути
увагу широкої громадсь;
кості до непересічної особи;
стості – мета даного видан;
ня. 

Книга виходить у двох
томах англійською мовою за
редакцією П.Енгела (Бернсь;
кий університет, Швейца;
рія) та Г. Ситої (Інститут
математики НАН України)
і включає ряд оглядових й
оригінальних наукових ста;
тей, написаних відомими у
світі фахівцями;математи;
ками, роботи яких безпосе;
редньо пов’язані з науко;
вим доробком Г. Вороного;
а також біографію вченого
й уривки з його щоденника
(російською мовою). Моно;
графія  містить у собі вели;
кий інформативний ма;
теріал і розрахована на ма;
тематиків, фахівців з при;
кладної математики,
комп’ютерної науки,
фізиків, біологів, астро;
номів, кристалографів, гео;
графів тощо. 
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ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

Зрозумiти сучаснiсть,
зрозумiти нашу епоху, її
значення можливо тiльки
на iсторичному тлi — у свi;
тлi минулого. Ця теза ціл;
ковито стосується освiти,
сучасна фiлософiя якої, ме;
та i змiст значною мiрою за;
лежать вiд iсторичного, на;
цiонально;полiтичного, со;
цiокультурного контекстiв.

Книга Степана Сворака
є вдалою спробою показати
процес розвитку освiти
певного перiоду у
с у с п i л ь н о ; п о л i т и ч н и х ,
нацiонально;культурних
вимiрах. У нiй автор;iсто;
рик, доцент Прикарпатсь;
кого унiверситету iм.В.Сте;
фаника, простежує особли;
востi становлення та
функцiонування радянсь;
кої освiтньої системи в за;
хiдних областях України у
першi повоєннi десяти;
рiччя. Вчений, спираючись
на аналiз факторiв соцiаль;
но;економiчного, полiтич;
ного i духовного характеру,
обгрунтовує iснування вiд;
мiнностi цих процесiв у за;
хiдноукраїнському i в схiд;
ноукраїнському регiонах.

Автор обстоює думку
про те, що у захiдних облас;
тях України, де відчувались
сильнi європейськi освi;
тянськi традицiї, мiсцеві
умови не сприяли виник;
ненню такої системи
освiти, як радянська. Тому
її запровадження у цих об;
ластях вiдбувалося так дра;
матично. Однiєю з  особли;
востей становлення
освiтньої системи у регiонi
у зазначений перiод було
протистояння  полiтичних
сил офiцiйної влади, з од;
ного боку, та Органiзацiї
українських нацiоналiстiв i
Української повстанської
армiї ; з iншого, у тому

числі й щодо спрямова;
ностi, змiсту i форм вихо;
вання й навчання. Наслiд;
ками протистояння стали
масовi жертви серед прора;
дянськи настроєних учи;
телiв i репресiї в середо;
вищi нацiонально свiдомих
педагогiв, а також вихован;
ня молодого поколiння з
подвiйними психологiчни;
ми стандартами та способом
мислення. На основi мате;
рiалiв таємних архiвiв
КП(б)У, якi введені у на;
уковий обiг уперше, С.Сво;
рак показує, як полiтичне
протистояння впливало на
реалiзацiю таких напрямiв
радянської освiтньої
полiтики, як русифiкацiя
системи освiти, створення
пiонерських i комсомольсь;
ких органiзацiй, секуляри;
зацiя навчально;виховного
процесу, примусова про;
фесiоналiзацiя молодi,
вирiшення кадрових пи;
тань.

У захiдному регiонi, у
дослiджуваний автором пе;
ріод, вiдбувся процес лiквi;
дацiї української
нацiональної школи, ви;
корiнення традицiй родин;
ного, релiгiйного та
патрiотичного виховання.
Проте це не було перемо;
гою радянської системи
освiти й виховання,
оскiльки в нiй самiй трива;
ла не завжди видима, але
вiдчутна боротьба за змiст
освiти, її нацiональне спря;
мування та цiннiснi орiєн;
тації, за душi української
молодi. Остаточної перемо;
ги у цiй боротьбi, як пере;
конливо доводить праця
С.Сворака, партрадянський
режим так i не здобув.

І.Юрас

Сворак С.
НАРОДНА ОСВІТА У
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОМУ
РЕГІОНІ: ІСТОРІЇ ТА ЕТ3
НОПОЛІТИКА 
(194431964 РР.). – К.:
Правда Ярославичів, – 1998.

Жук В.Н. 
ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ.
Нариси з історії України та
Полтавщини VII ст. до н.е. –
XIV ст. н.е.: 
Посібник для викладачів
ВНЗ, учителів, студентів
та учнів. – Полтава:  
“Полтава”, 1998. – 214 с.

Авторка книги – канди;
дат історичних наук, заслу;
жений працівник культури
України – присвячує своє
дослідження тривалому
процесові формування ук;
раїнської народності, ма;
ловідомим сторінкам нашої
історії, особливо періоду до
Київської Русі. Дослідниця
розповідає про перебуван;
ня українських земель, у
тому числі й території Пол;
тавщини, у сиву давнину в
складі Великої Скіфії, Сар;
матії,  під владою готів,
гунів, Аварського каганату,
Великої та Чорної Булгарії,
під ігом Золотої Орди, про
роль протоболгар й інших

етносів  у цьому історично;
му процесі; досліджує істо;
ричні корені різних пле;
мен, народів, які переходи;
ли через наші землі або
осідали на них,  їх взаємо;
зв’язки. Окремі нариси
присвячено питанням про
час заснування й перші згад;
ки про Полтаву, про Кия і
Київ тощо. На підставі
аналізу багатьох історич;
них джерел ряд трактовок,
міркувань у книзі вислов;
лено вперше. Посібник ад;
ресовано широкому колу
читачів: викладачам вищих
навчальних закладів, учи;
телям, студентам, учням
загальноосвітніх шкіл та ін.
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Із сивої давнини неповторна краса нiчного
неба приваблювала людський погляд.
Незважаючи на забобонний страх перед такими
грандiозними й вражаючими астрономiчними
явищами, якими є сонячнi i мiсячнi затемнення,
поява яскравих комет, випадання болiдiв та iн.,
людина поступово опановувала таємницi
свiтобудови i намагалася використовувати їх у
своїй дiяльностi.

I в наш бурхливий час природна людська
допитливiсть або практичний iнтерес спонукають
чи не кожного (вiд астронома;науковця до
астролога, вiд викладача астрономiї разом з
учнями до городника;любителя, котрий звiряє
термiни садiння рiзних культур iз фазами Мiсяця,
вiд аматора астрономiї до пересiчного
громадянина) час вiд часу звертати свiй погляд до
неба.

У цiй публiкацiї подається iнформацiя про
умови спостереження найяскравiших небесних
свiтил у Полтавi протягом 1999 року, що концен;
тровано представлена у виглядi графiчного астро;
номiчного календаря.

По горизонталi вiдкладаються дати 1999
року. Сiтка оцифрованих вертикальних лiнiй
(лiнiй дати) виконана з iнтервалом 7 днiв i
вiдмiчає дати, на якi припадає недiля, що дає
змогу легко встановлювати дати iнших днiв
тижня. По вертикальнiй осi календаря вiдкладено
поясний час. В осiнньо;зимовий перiод він
збігається з київським, у весняно;лiтнiй  для
переходу до шкали київського часу, яка
використовується у побутi, до знайдених
моментiв слiд додати 1 годину. 

На основному полi календаря, обмеже;
ному лiнiями заходу i сходу Сонця, проведенi
кривi сходу (суцiльнi) та заходу (штриховi) для 4
яскравих планет: Венери (V), Марса (М),
Юпiтера (J), Сатурна (S). По сутi, це – графiки
залежностi моментiв сходу й заходу планет та
Сонця вiд номера дати.

Для того, щоб за графiками визначити
умови видимостi планет, необхiдно знайти на
горизонтальнiй осi потрiбну дату i вiд неї верти;
кально провести лiнiю дати. Точки перетину лiнiї
дати з кривими графiків укажуть моменти сходу
та заходу Сонця й планет, а також кiнець вечiрнiх
i початок ранкових громадянських присмеркiв,
ділянки яких на графiку заштрихованi. 

Видимiсть планети умовно обмежують її
сходом або заходом та присмерками. Якщо лiнiя
дати пiсля перетину кривої заходу Сонця
перетинає лiнiю заходу планети, то дану планету
буде видно приблизно з моменту закiнчення
вечiрнiх присмеркiв до її заходу. Якщо спочатку
перетинається крива сходу планети, а потiм –
сходу Сонця, то видимiсть триває з моменту сходу
до ранкових присмеркiв. Якщо ж лiнiя дати
перетинає послiдовно кривi сходу i заходу тiєї
самої планети, то її можна спостерiгати вiд
моменту сходу до моменту заходу.  Наприклад, 11
квітня Венера буде над горизонтом у нiчний час
приблизно з 19 год.  до 22 год. , Марс із 19 год. 50
хв. до 4 год. 25 хв. наступного дня, Сатурн з 19 год.

Небо Полтавщини у
1999 роцi
П.М.Федiй

до 19 год. 35 хв. поясного часу. Оскiльки в квітні
на територiї України дiє лiтнiй час, то всi вказанi
моменти треба збiльшити на 1 годину. Юпітер цієї
ночі спостерігати не можна, в чому легко
переконатися, екстраполювавши криві його сходу
та заходу на вказану дату. 

Слiд мати на увазi, що поблизу горизонту
свiтило значно послаблюється атмосферою, тому
на практиці варто починати його спостереження
не ранiше ніж за пiвгодини – годину пiсля сходу i
завершувати теж трохи ранiше заходу. Для умов
видимостi важливе значення має також блиск
(яскравiсть) свiтила. Так, яскраву Венеру добре
видно навiть у сутiнках, а значно слабший Марс,
як правило, тiльки в повнiй темнотi.

При визначеннi дат, на якi припадають
основнi фази Мiсяця, лiнiю дати треба прово;
дити через центр позначки, якою вiдображена
потрiбна фаза.

Знайденi за допомогою даного кален;
даря моменти астрономiчних явищ можуть
вiдрiзнятися вiд реально спостережуваних у
рiзних пунктах Полтавської областi, як
правило, не бiльше нiж на 10 хвилин.

У цьому роцi астрономи не передбачають
проходження особливо яскравих комет (таких,
як, скажімо, комета Хейла;Боппа у 1997 р.) чи
випадання потужних метеорних дощів, як
минулорічні Леоніди, однак без  цікавих явищ
вони все ж не залишаться. 11 серпня 1999 року
відбудеться повне сонячне затемнення, яке
можна буде спостерігати в північно;східній
частині Північної Америки, Гренландії, Європі й
Азії, Північній Африці, Атлантичному та
Індійському океанах. В Україні затемнення буде
спостерігатись як часткове. У Полтаві часткове
сонячне затемнення почнеться  о 12 год. 55 хв. і
закінчиться о 15 год. 29 хв., максимальна фаза
становитиме 0.82  й припаде на 14 год.14 хв.
київського (літнього) часу. Нагадаємо, що спо;
стерігати сонячне затемнення необхідно з
темними світлофільтрами. Невиконання цієї ви;
моги може призвести до травмування очей.  

На завершення стисло наведемо цікаві
факти зі статті доктора фізико;математичних
наук В.Г.Кручиненка “Чи небезпечний астероїд
1997 XF11 для земної цивілізації?”  Згаданий
астероїд, відкритий на обсерваторії Кіт Пік
(штат Арізона) 6 грудня 1997р., зараховано до
списку 108 “потенційно небезпечних космічних
тіл”. Його радіус оцінено в 660;1100 м, а
наближена орбіта свідчила, що об’єкт
наблизиться до Землі 26 жовтня 2028 року на
мінімальну відстань, яка становить усього
0.00031 а.о., або 46 тис.км (приблизно у 8 разів
ближче від Місяця!). Ці дані спричинили цілу
зливу коментарів про вкрай небезпечний для
нашої цивілізації астероїд. Але після того, як цей
астероїд було знайдено на негативах 1990 року й
обчислено поліпшені елементи його орбіти,
з’ясувалося, що мінімальна відстань при
зближенні в наведену дату складатиме більше
ніж 500 тис. км, що вже не є  небезпечним для
Землі.



ННаа  11��йй  ссттоорр..  ооббккллааддииннккии::
Михайло Васильович Остроградський.

ННаа  22��йй  ссттоорр..  ооббккллааддииннккии::
1 — Голова Януса. Римська монета. 350
р. до н.е.
2 — Будівля Педагогічного інституту 
в Петербурзі.
3 — Михайло Васильович Остроградський.
4 — Сторінка з рукопису
М.В.Остроградського.
5 — М.В.Остроградський, 1840 р. 
Портрет роботи С.!Ш.Жіро.
6 — Будинок 1!ої чоловічої гімназії 
(тепер загальноосвітня школа 
№3 м.Полтави).
7 — Будинок, в якому народився 
М.В.Остроградський.
ННаа  33��йй  ссттоорр..  ооббккллааддииннккии::
Георгій Чапкенов. Жінка з птицею.

НАШІ АВТОРИ

ППррии  ппііддггооттооввцціі  ццььооггоо  ннооммеерраа  ввииккооррииссттооввууввааллооссяя  ооббллааддннаанннняя,,  ооттррииммааннее  ввіідд  
ММііжжннааррооддннооггоо  ФФооннддуу  ""ВВііддрроодджжеенннняя""
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Жук Вiра Никанорiвна, 
кандидат iсторичних наук, заслужений працiвник
культури України 

Зязюн Іван Андрійович, 
професор, доктор філософських наук, дійсний член
АПН України, директор Інституту педагогіки і
психології професійної освіти АПН України 

Кочерга Надія Костянтинівна, 
кандидат історичних наук, доцент, проректор
Полтавського державного технічного університету ім.
Юрія Кондратюка 

Лисенко Петро Георгійович, 
кандидат педагогічних наук, заслужений працівник
культури України, директор педагогічно!меморіального
музею 
А.С.Макаренка в м.Кременчуці

Моргун Володимир Федорович, 
кандидат психологічних наук, доцент, завідуючий
кафедрою психології ПДПI

Охріменко Іван Володимирович, 
доцент, начальник управління освіти Полтавської
облдержадміністрації 

Протасова Наталія Георгіївна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
професійної освіти Державної академії керівних кадрів
освіти АПН України

Савельєва Олена Володимирівна, 
методист ПОІПОПП

Сиротенко Григорій Олексійович, 
завідуючий відділом педагогічних технологій
ПОІПОПП

Федій Павло Михайлович, 
кандидат фізико!математичних наук, доцент кафедри
фізики ПДПІ

Юрас Ірина Іванівна, 
кандидат педагогічних наук, докторант Інституту
професійної освіти АПН України
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TTHHEE  YYEEAARR  OOFF  UUKKRRAAIINNIIAANN  PPEEDDAAGGOOGGIICCSS
HHAASS  NNOOTT  FFIINNIISSHHEEDD
Ostrogradsky Pedagogical Heritage and National Education in Poltava
Region
I.Okhrimenko

PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN
Man of the Year 1998
Philosophy of Kindness in Sykhomlynsky' Pedagogical System
I.Ziaziun

UUKKRRAAIINNIIAANN  ""KKOOLLOO""
Three Names of Poltava
N.Zhuk

CCHHRROONNIICCLLEE
Education and Region 
I.Okhrimenko

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS      
"School!Economy" Education Establishment In Post!Makarenko
Period: Oblivion or Revival?
V.Morgun
Education: Everlasting Twilight?
H.Syrotenko
Soloveichyk Readings
Teacher's Prognosistical Skills Development
N.Protasova

RREETTRROOMMEETTHHOODDSS
Pamfil Yurkevych' Truth, Beauty and Kindness Pedagogics
I.Yuras
Institution of Noble Girls in Poltava
N.Kocherga

CCHHRROONNIICCLLEE
To Nourish Our Journalists and Men of Letters
O.Savel'ieva
Scientific Life of PRIITE
O.Savel'ieva

RREEFFEERREENNCCEE
What is Truth in the Modern Makarenko Study?

P.Lysenko
Ukrainian Fedir Morgun is the Man of the Year in Russia
Attention! Competition "In the Steps of History"
The Sky over Poltava Region in 1999
P.Fedyi

RREEAADDIINNGG  RROOOOMM
Editorial Staff has Received the New Books for Teachers

C O N T E N T S



Графічний астрономічний календар на 1999 рік

Ціль на вершину  попадеш на середину
Ã. Ñêîâîðîäà

The golden aspiration achives the silver result  
H. Skovoroda

Ïîÿñíèé ÷àñ, ãîä.
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