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ЧЕРЕЗ ОСВІТУ – ДО КРАЩОЇ ДОЛІ НАЦІЇ



““ППООССТТММЕЕТТООДДИИЦЦІІ””  ��  2255!!??!!
Шановний читачу, у Вас у руках 24�26�й номер “ПМ”, заснованої у 1993р. З того часу

на 1635 сторінках часопису брали слово 93 учителів; 39 працівників органів управління
освіти, облдержадміністрації, Міністерства освіти, 14 дійсних членів і членів�кореспондентів
АПН України, 29 докторів педагогічних наук, 6 доктори філософських наук; 109 канди�
датів наук, 10 аспірантів і 6 поетів. На сторінках “ПМ” друкувалися зарубіжні автори, іно�
земні члени НАН і АПН України, учні. Сьому частину загального обсягу було присвячено
нормативним документам і управлінській інформації.

“ПМ” як журнал управління освіти і ПОІПОПП могла залишитися епізодичним явищем у системі методичної роботи і
поширення педагогічної інформації в Україні, якби не підтримка у 1996 р. з боку МВФ, яка змінила образ журналу; якби не
зацікавленість кредо і змістом журналу як творчого учительства, так і науковців.

“ПМ” створювалася як відомчий бюлетень, як збірка статей методистів, проте атмосфера становлення нової освіти в Ук�
раїні перетворила журнал у видання, в якому надається слово усім, хто знає, як здобути кращу освіченість для українців.

Однак, “ПМ” не вдається  здійснити усі плани і мрії членів редакційної колегії та читачів, авторів і критиків.

Перша критика “ПМ” була за перший її номер, коли було сказано, що у ній нічого не надруковано для учителя хімії.
“ПМ” не може замінити учителю його фаховий журнал і не вбачає в цьому свого призначення. Тому, коли нарешті було
надруковано ніби матеріал для учителів хімії (№17), то він, незважаючи на спеціалізацію статті (про технології викладання
предмету), був цікавий для усіх читачів. 

Другий раз відверто критикував “ПМ” учитель Пирогівської школи О.Матвієць, автор шкільного підручника з
англійської мови, переможець конкурсу МВФ. Ми прислухалися до його критики – у журналі з’явилися ілюстративні ма�
теріали, але залишилися у боргу перед ним – ніяк не розкажемо читачам про його цікавий підручник, за яким діти вивчають
англійську мову.

Але переважно “ПМ” критикують поза очі. За те, що вона порушує питання, яких не прийнято торкатися, за різно�
манітність поглядів у статтях, за те що, ці погляди різні, тобто не є поглядами критиків. Критикують за те, що в “ПМ”
нібито нічого немає для учителя. Плюралізм важко входить у наше життя, багато критиків ще вважають, що вони володіють
монополією на істину. Ми запрошуємо усіх висловитися, якою всі б хотіли бачити “ПМ”, а ще більше запрошуємо її твори�
ти...

Так, не завжди вдається “ПМ” дотримуватися обраних критеріїв відбору: актуальності для сучасної школи, доступ�
ності до читача, несподіваності, інтегративності, міждисциплінарності, елегантності, не завжди “ПМ” вдоволена
своїми матеріалами. Але вона не може бути кращою за свій час, за свого читача і автора, яких вона кличе на пошуки нового,
на позбавлення від стереотипів. “ПМ” знаходиться в лещатах сучасної соціокультурної ситуації в Україні. Один лише при�
клад.

Учитель неможливий без опори на науку, тому “ПМ” – єдине видання в Україні, яке замість гороскопів друкує астро�
номічні календарі, замість “порожніх” текстів закликає бути критичним до себе, організовувати свій “хаос і безлад”, своє
творче життєстверджуюче місце у суспільстві. Замість замилювання очей читачеві безпроблемною, на думку деяких екс�
пертів, “потрібною учителю”, інформацією, яку він повинен бездумно озвучувати у класах, “ПМ” прагне толерантно допо�
магати педагогу відшукувати у час загальної кризи шлях до самовдосокналення, повернути втрачений час і майбутнє, закли�
кає до самопізнання і “турботи про себе”, позбавитися амбіцій заради руху до вершин.

“ПМ” очікує свого читача, який, за словами поета І.Сельвінського, такий:

“ПМ” прагне бути непоказним, скромним відображенням совісті та мудрості українських учителів і батьків, їхньої
раціональності і прагматичності. Коли здебільшого неправильно збагнена гуманізація і гуманітаризація освіти нищівно вдари�
ла по шкільній математичній освіті, “ПМ” проголосила: “Математична освіта в небезпеці” (№ 8); і запитала: “Яке мис�
лення формує сучасна школа?”. Потім “ПМ” розповіла  “про небажання читати” і до чого призводить відсутність “філо�
софії в школі” (№ 13) та “економічної освіти”(№ 21) і видала свій проект конструктора педагогічних технологій (№

14). “ПМ” не обминає гострих кутів і звертає увагу читача на технологію творення недержавних організацій, і вказує, що
“історія в школі не тільки на уроках історії” (№ 15); проголошує, що “рік української педагогіки розпочався” (№ 21) і
що він “не завершується” (№ 23).

Цей номер має на меті показати форму, у якій “ПМ” хотіла б виходити щомісяця. Але цьому заважають дві обставини: у
читача не знайдеться стільки грошей для “ПМ”, яка з 1997 року існує лише за кошти передплатників і яких ледь вистачає на
поліграфічні послуги, а по�друге, чи знайдеться в Україні стільки постметодики на 12 номерів щороку? Змістовно ж прагне�
мо з’ясувати, як через освіту треба йти до кращої долі нації, який сучасний багаж для цього має педагогічна наука і методика,
зокрема українська. Шлях через освіту до кращої долі не простий, вимагає відвертості, вимагає постметодики. Тож
продовжуємо впевнено йти вперед.

РРееддааккццііййннаа  ккооллееггііяя  ““ППММ””

Літо 1999 року

Пафос пламени – мой читатель,
Мой читатель – формула стали,
Хоть по пальцам его считайте �
Он у времени на пъедестале!

Это мозг в напряжённом беске,
Будь он в самом ничтожном ранге:
Если юноша – Лобачевский,
Если девушка – просто ангел...
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По�друге, мене хвилює питання, як
ефективно використати всі технології, які
були відпрацьовані у минулому, не втратити
нічого вартісного у радянській системі
освіти.

Добре відомо, що її кращі традиції прямо
копіювалися у багатьох країнах світу.
Наприклад, розвалена система
продовженого дня (вона скорочена у десять
разів) потребує відновлення. Інший
приклад. Необхідно інтерес дітей до ігрових
автоматів спрямувати в освітнє русло.
Освітяни мають настійно вимагати
виробництва ігрових автоматів для потреб
змісту освіти, не допускати в систему освіти
автомати, сюжети яких не сприяють
розвитку наших дітей. Втрачена гарна
традиція створення добре відомі кімнати
ЖЕКу. Обласна державна адміністрація
вимагає від усіх, хто будує сьогодні житло,
виділяти у нових будинках приміщення для
різних форм позашкільної освіти.

Допомогти в тому, щоб не втратити наші
добре опрацьовані технології, покликаний
багатовіковий просвітницький та
освітянський досвід, набутий попередніми
поколіннями, прекрасні традиції, освячені
іменами видатних українських педагогів та

“ПМ”: Високошановний
Олександре Олександровичу!
Що Вас більше всього турбує в
системі освіти області?

Більше всього мене турбує питання, як
забезпечити фінансову, матеріально�техічну
підтримку вчителя, щоб він міг  якісно
виконувати свої обов’язки. Адже
український педагог – один із самих
кваліфікованих, сумлінних і відданих своїй
справі у світі. Це не чергова декларація –
це точний науковий висновок, зроблений
групою авторитетних експертів Всесвітнього
банку. Щоб не позбавитися цього
надбання, головним напрямком вкладення
коштів в освіту з бюджетів усіх рівнів
повинно стати підвищення соціальної
захищеності та професійної підготовки
учителя. В області наполегливо
відшукуються кошти на заробітну плату.
Так, у минулому році на освіту всього було
заплановано більше 106 млн. гривень, його
виконано на 132%, у цьому році – 114 млн.
гривень, його на сьогодні виконано вже на
68%, або 66,7 млн. гривень.

Незважаючи на всі труднощі, необхідно
чітко усвідомлювати: поки в Україні є
вчитель, будуть і школи, і освіта, і держава. 

3

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

ССЛЛООВВОО  ДДОО  ЧЧИИТТААЧЧАА

Серце краю – давня і вічно юна Полтава.
Місто творчого натхнення і краси.

Лтава – Олтава – Полтава... Ці назви
зберегли історичні джерела.
Вперше місто згадується під
1173 роком на сторінках
Іпатіївського списку "Повісті
минулих літ". Останні
археологічні дослідження,
здійснені науковцями Центру
охорони та досліджень
пам'яток археології
управління культури
Полтавської облдерж*
адміністрації, дали підставу
для встановлення
безперечного існування
міського центру, починаючи
з ІХ ст., що було схвалено
Національною Академією
наук України. У лютому 1999
р. Президентом України
Л.Д.Кучмою підписане Розпорядження "Про
відзначення 1100*річчя міста Полтави", що
стало офіційним визнанням 1100*літнього віку
міста. Сьогодні Полтавщина готується до
святкування цієї непересічної події. 

У зв'язку з цим редакція "Постметодики"
звернулася до голови  Полтавської обласної
державної адміністрації  О.О.Колеснікова з

проханням відповісти на декілька запитань
щодо освіти.

П О Л Т А В І  –  1 1 0 0 !П О Л Т А В І  –  1 1 0 0 !
Інтерв’ю



діячів освітньої ниви: Антона Макаренка і
Григорія Ващенка, Івана Стешенка і Василя
Сухомлинського.

По�третє, на мій погляд, ще не
усвідомлено повністю у нас, що директори
шкіл – це не лише організатори освіти.
Значне мiсце у їх роботі мають посiсти
економiчнi методи управлiння. Майже
неосвоєнi практикою  ще форми
господарської самостiйностi шкiл i пов'язанi
з ними питання власностi, фiнансового
планування i бюджетного нормування.
Наша  держава переживає нелегкi часи, i
реформування освiти невiддiльне вiд
економiчного i соцiального стану
суспiльства. Без системного,
випереджаючого управлiння, нових
економiчних пiдходiв до утримання освiти, її
подальший розвиток неможливий.
Зменшується вага звичних i вiдпрацьованих
функцiй – контролю, розподiлу ресурсiв,
прямого втручання в навчальний процес.
Найважливiшим стає умiння керувати
освiтою в нестабiльнiй ситуацiї,
забезпечення умов для розвитку кожної
ланки освiти, вихiд на багаторiвневi зв'язки,
вигiдне партнерство.

Я не розумію, чому до цих пір в
обласному інституті післядипломної освіти
педагогічних працівників не створена
кафедра менеджменту освіти, яка б і
перенавчила директорів шкіл, завідуючих
відділами, працівників відділів освіти за рік�
два, і досягла нової якості освіти в регіоні.

У цьому зв'язку треба критично
опрацювати Закон про освіту, прийнятий
Верховною Радою, про перехід на загальне
12�літнє навчання. Те що в ньому вже
перевірено життям – виконувати, але різні
новації, які справедливо піддаються
сумнівам і критиці педагогічною
громадськістю, впроваджувати лише після
ретельної експериментальної перевірки.

“ПМ”: Рідко згадується, що
середня вчительська зарплата
складає 132 гривні на місяць,
що за  перевірку зошитів
учителі(філологи і математики
одержують менше 1 коп. на
місяць за одного учня…

Мені добре відомо про складне
становище масової школи…  Проте за
класне керівництво з березня цього року
вже оплачується 15�23 гривні, а було 1,63
(початкова школа) і 2,40 (середня і

старша).
Місцеві органи, котрі повинні

фінансувати школу по статті 61 Закону про
освіту, свій обов'язок в області переважно
виконують. Обласна державна
адміністрація завдяки вексельним
розрахункам додала в цьому році
матеріальних ресурсів школам області на
суму 9,1 мільйонів гривень.

Велика різниця в матеріально�технічній
базі сільської і міської школи. Гожулівська
школа у Полтавському районі розвалена,
діти навчаються у підсобних приміщеннях.
А учні Кунцівської школи
Новосанжарського району в кінці другого
тисячоліття навчаються у приміщенні
промтоварного магазину.

Фінансові проблеми породжуються у
значній мірі проблемою наповнюваності
класів. Полтавська область входить у сімку
областей України з найнижчою
наповнюваністю класів. Це можна розуміти
і як досягнення нашої регіональної системи
освіти, але і як проблему. Так, навчання
одного учня у місті обходиться державі на
рік у 280 гривень, а на селі більше як у
чотири рази дорожче – 1200 гривень. Але
якість освіти у місті й на селі різна.

На економіку освіти потрібно подивитися
по�іншому. Економію коштів потрібно
відшукати в тому, щоб на витрачену гривню
давати учню більше знань високої якості,
більше знань, адресованих саме йому.
Найдорожче, найбільш марнотратне і
невиправдане у школі – це пусті, абсолютно
нікому не потрібні уроки, абсурдні теми,
непідготовлені курси. Коли ми говоримо про
"чорні дірки" фінансування нашої освіти, то
це – найболючіша її частина.

“ПМ”: Які ваші погляди на
диференціацію освіти, на
різницю між міською і сільською
школами, між   школою і
ліцеєм? 

Дійсно, ми є свідками загрозливого
процесу розшарування в системі освіти.    І
хоча сьогодні більш 8 тисяч дітей
навчаються в гімназіях і ліцеях, кількість
цих закладів обмежена, вони доступні
далеко не для усіх. Розрив у рівнях
середньої освіти виник не через те, що
занадто добре вчать у спеціальних школах, а
за рахунок падіння якості навчання в
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дітей, забезпечуючи кожному рівний доступ
до якісної освіти. За розмаїтістю освітніх
ідей, за відкриттям гімназій, ліцеїв, шкіл із
поглибленим викладанням предметів ми
часом стали втрачати найзвичайнішу школу,
найзвичайнішу, не відзначену особливими
здібностями дитину. Звичайно, негативні
процеси в галузі значною мірою
спровоковані вираженою кризою
фінансування. Але є причина й у самій
системі освіти.

Не кількість НЗНТ, а якість нам
потрібна. Вважаю необхідним переглянути
мережу НЗНТ в області і привести її у
відповідність до потреб.

“ПМ”: Освіта і наука в регіоні
тісно поєднані системи. Як ви
оцінюєте цю єдність у нас в
області?

Я маю свою особливу точку зору.
Школа сьогодні ще не готує
"професіоналів", а інколи навіть випускає
неуків. Гуманітаризація навчання необхідна,
але це зовсім не означає, що дітей потрібно
наповнювати лише гуманітарними
предметами. Не можна в століття генної
інженерії бути культурною людиною, не
знаючи основ математики, фізики, хімії. Але
ці предмети повинні бути доступно
викладені. Тому я з великою симпатією
ставлюся до курсу "Довкілля", а науковим
установам області я рекомендую  тісно
співпрацювати зі школою.

“ПМ”: Чи потребуєте Ви як
Голова Полтавської обласної
державної адміністрації
підтримки з боку вчителів? Якої?

Я хотів би, щоб дії педагогів
Полтавщини були спрямовані на створення
в області найкращої системи освіти в
Україні, на входження її у світовий простір
та налагодження зв'язків як із закордоном,
так і з колегами із різних регіонів України.
Збільшення позабюджетних асигнувань,
розвиток системи платних послуг – це
обов'язок органів управління, але й педагоги
повинні багато зробити для поліпшення
свого становища.

Кожному із нас час відвикнути від
думки, що в усьому винуватий "київський
князь" або "московський цар". Чому вчителі

масових школах, особливо сільських.
Причини криються не тільки в недостачі
грошей, а головним чином у неуважності
місцевої влади до шкіл, до освіти, бо вона
втратила свою пріоритетність. Є чиновники,
що не можуть або не хочуть навіть виділити
школі вугілля, щоб діти не мерзнули. Тим
часом, розшарування у середній освіті тепер
означає ще більше розшарування
суспільства в  майбутньому. Тому що за
людиною з атестатом, скажімо, сільської
школи, надовго закріплюється статус
"другого сорту". Що робити? Розробляти і
законодавчо стверджувати стандарти
освіти, а потім притримуватися їх.

Я вважаю, що навіть у найвіддаленішому
районі області у центрі уваги можуть бути
проблеми розвитку природних здібностей
дітей за умови взаємодії влади, КСП і
працівників освіти. Так, наприклад, їхніми
об'єднаними зусиллями в райцентрі
Двурічне Харківської області заснований
ліцей�інтернат гуманітарного і фізико�
математичного профілю, де сьогодні
одержують освіту 90 найбільше
обдарованих учнів із різних сіл району.
Фінансування ліцею здійснюють на паях
відразу десять місцевих колективних
сільськогосподарських підприємств. З
ініціативи районної держадміністрації нині
укладені договори про співробітництво
сільського ліцею з чотирма вузами Харкова,
що дозволять упровадити в навчальний
процес новітні технології. Цей приклад
гідний наслідування й у нас.

Освіта повинна бути якісною незалежно
від того, отримана вона в місті або в селі.
Створення національної інтелектуальної
еліти – наша загальна турбота. У нинішніх
важких умовах Президент України, уряд
країни роблять усе можливе для
забезпечення подальшої стабілізації
економіки, реформування всіх сфер нашого
життя, у тому числі освіти. Для подальшого
зміцнення України є єдино правильний
конструктивний шлях – шлях згоди і
злагоди політичних сил і усіх верств
населення.

Необхідно створювати нову систему
підготовки дітей, школа не повинна
розділяти дітей і відділяти лише особливо
обдарованих.

Вітчизняна система освіти стала втрачати
найпершу соціальну функцію – навчати
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і вчені не подбали про те, щоб не тільки
виробити у своїх учнів бажання увесь час
довідуватися нове, але і перетворити це
прагнення до знання в норму поводження, у
головне життєве правило? Чому саме вони
не використовували весь свій авторитет
вчителя і життєвий досвід, щоб ідея про
вічну цінність і пріоритет людського знання
ввійшла в плоть і кров наших учнів і
перетворилася в стиль життя? Хіба цей
життєвий стиль не важливіше визначеної
суми знань? 

Для цього, на мою думку, треба не лише
любити дітей, але й підходити серйозно до
справи освіти –  проводити моніторинг
рівня знань і рейтинг навчальних закладів
області, підвищувати кваліфікацію педагогів
на новому рівні, учителі мають бути у нас
магістрами наук, а директори шкіл –
кандидатами наук, одним словом,
професіоналами. Необхідно перетворити
олімпіади з основних предметів у свято
учнів і усієї громади області. З боку
держадміністрації ви завжди дістанете
підтримку.

Я б радив освітянам, обласному
управлінню освіти йти на експеримент
республіканського масштабу у регіональній
освіті: створити "піклувальну раду"
середньої освіти, встановити нові форми
взаємодії громади і школи, розбудовувати
нову архітектуру освітнього простору і
шкільних приміщень, в буквальному і
переносному змісті цього слова,
впроваджувати нові системи контролю за
знаннями, вступу до вузів, працювати над
регіоналізацією змісту освіти.

Проблема нашого педагогічного
інституту, про що вже давно говориться,
вирішити підготовку вчителя широкого
профілю, який би зміг викладати декілька
предметів, інтегративні курси, подібно тому,
як готують "сімейних лікарів". Такого
вчителя, який здатен викладати з першого
по восьмий клас майже усі предмети, на
Заході називають вальдорфським. Чому їх
не можна готувати у нас для сільської
школи? Ми можемо вирішити кадрові
проблеми на селі розпочавши підготовку
"вальдорфських учителів" і на базі
Полтавського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних
працівників. Для цього треба йти на
перетворення його у навчальний заклад IV

рівня акредитації, професіоналів мають
навчати фахівці ще вищого гатунку. 

Треба продумувати і організацію
домашнього шкільництва.

Для цього треба активніше шукати
людей, раціоналізувати управління,
здійснювати постановку і досягнення
цільових завдань у щоденній роботі.
Потрібна загальна комп'ютерна грамотність
працівників органів управління освіти і
школи, входження освіти в систему
Інтернету. Треба настійно впроваджувати
компютеризацію навчання. Районні відділи
освіти мають подбати про організацію
ремонтних підприємств, програмне
забезпечення, набори компакт�дисків з
різноманітними навчальними матеріалами.

Одним словом, необхідно творення
сучасної моделі полтавської школи,
формування педагогічних колективів, котрі
б володіли технологіями реорганізації
навчальних закладів. 

На закінчення розмови я через Ваш
журнал хотів би звернутися до вчителів,
викладачів вищих та професійно�навчальних
закладів і сердечно привітати Вас і всіх, для
кого освіта, наука, культура – це частка
життя, із Днем знань, початком нового
1999�2000�го навчального року! Вірю, що
життєві негаразди, які ми маємо, неодмінно
здолаємо, вони ні в якому разі не
затьмарять цього свята. Бажаю Вам
широкої дороги до вершин Знань! Зі
Святом! Сердечно вітаючи Вас,
вельмишановні освітяни, скажу: багатство
Полтавщини у її талановитих педагогах,
учителях, котрі щоденно, віддаючи свої
серця дітям, запалюють у їх допитливих
очах не просто вогник зацікавленості, а
невгасимий вогонь пізнання!

Розмову вів С.Клепко
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Методику як проміжну ланку між теорією і практикою, попри повсякденне

акцентування її значущості, досі багато хто взагалі не вважає формою наукового знання,

видаючи її швидше за якийсь неконцептуалізований набір прикладних мистецтв.

Наскільки ця погорда науки щодо методичного знання відповідає його дійсній природі

аналізує В.А.Рижко – доктор філософських наук, професор, директор Центру гу'

манітарної освіти НАН України – у даній статті, яка є фрагментом його книги “Кон�

цепція як форма наукового знання” (К.: Наукова думка, 1995).  У ній автор обстоює

думку, що методика – це не стільки набір конкретних практик, скільки система правил

і алгоритмів, які слугують упровадженню теоретичних конструктів у життєво�

практичну дійсність, а відтак, методика має всі права постати самостійною галуззю

наукового знання.

На перший погляд може здатися, що алгоритми і приписи методики настільки

розмаїті і розпорошені, що ніяке філософсько�теоретичне їх осягнення неможливе, а

отже, і непотрібне. Однак, на думку проф. В.А.Рижка, це не так. Філософсько'теоре'

тичне опанування сукупності методичних знань необхідне перш за все для фіксації не'

вловимих особистісних знань у певних текстово'знакових формах, щоб пригодитися

всім, хто його потребує. 

Якщо ми домагаємося корисної методики для своєї діяльності, то вона має постати

науково�теоретичною дисципліною, яка оперує поняттями, котрі становлять пер'

винний зміст будь'якої теорії. Тому проблема наукового визнання методики постає

головним чином як логіко�гносеологічна. Методику як сукупність праксеологічних алго'

ритмів структурують так звані операційні поняття, категорії, які представляють не

предмет у його приналежності до роду і видовій відмінності, а певні розумові чи прак�

тичні дії, після виконання яких ми отримуємо заплановане. 

На відміну від висловлювань “чистої” теорії, які абстрагуються від просторово'ча'

сових характеристик об’єктів, методично'операційні висловлювання завжди розгорта'

ються в конкретному просторі й часі. З іншого боку, вимога ефективності цих вислов'

лювань має бути вирішена на основі визнання їх рецептурного характеру. Це означає,

що ефективність операційних висловлювань і понять методики не просто визначається

культурно'історичним досвідом, а зумовлена сенсом людського існування, конкретними

життєво'практичними потребами людини даної епохи, тими чи іншими умовами її існу'

вання. 

Автор не претендує на остаточне розв’язання проблеми наукового статусу методики,

однак здійснена ним спроба її інституалізації є, безумовно, цінною з позицій захисту важли'

вого осереддя знань від закидів поборників “чистої” науки.

Немає науки чистої і прикладної, є наука та її практичне застосування.

МЕТОДИКА ВТІЛЕННЯ ЗНАНЬ У ДІЙСНІСТЬ: 
ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОСТІ
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Методичне знання 
як наукова дисципліна
Вивчення втілення знання в дійсність

не може обмежуватися питаннями
методології. Методологічні засади
необхідно вивчати, бо вони є плідними з
погляду стратегії науки і до того ж
становлять ідейно'теоретичну рефлексію,
сприяють поліпшенню взаємозв’язку між
різними дисциплінами тощо. Це досить
добре показано в багатьох працях [1; 12;
21]. Водночас одним із недоліків аналізу
питань втілення знання у дійсність є
недостатня увага до філософського
осмислення значення методики у цьому
процесі, загалом – проблеми ефективності
діяльності.

Звичайно, філософське дослідження
людської діяльності – це методологічна
рефлексія. Але поряд із цією рефлексією
важливим чинником є методика. У
широкому значенні слова методика
виступає сукупністю певних положень, за
допомогою котрих здійснюється
раціональна організація людської
діяльності у будь'якій сфері. Методика як
система знання функціонує у вигляді
зразків, норм, алгоритмів розв’язання
відповідних питань.

Значення методики для людської
діяльності важко переоцінити. Навіть у
такій сфері, як мистецтво, котре звично
вважається цариною свободи творчості
особистості, методика також має
винятково важливе значення. Це, зокрема,
засвідчують автори “Всесвітньої історії
мистецтв”. Вони пишуть: “Всесвітньо
відомі досягнення малярства за епохи
Відродження здебільшого завдячують,
окрім усього іншого, тому, що була
розроблена система способів, котра
надавала безпосередню емоційну
виразність мазкам пензля, самій фактурі
поверхні картини і володінню передачею
ефектів освітлення, опанування початками
світлоповітряної перспективи” [2].

Нині розроблення конкретних методик
здійснюється досить жваво. Маємо цікаві
результати (Ф. Цвіккі, Е. Метчетт,
У. Гордон, А.Осборн, Г.С.Альтшуллер,
Г.Я. Буш та ін.). Водночас можна

достеменно констатувати недооцінку
теоретичного осмислення проблем
методики. Є лише декілька праць, у яких
робляться спроби проаналізувати
теоретичні питання методичного знання [6;
11]. Особливо варта уваги перша праця, бо
вона цілком присвячена аналізові питань
методичного знання як наукового напряму.

Методика між теорією і 
практикою
Вивчення проблем методичного знання

у контексті наукової концепції як форми
знання має свій сенс у тому плані, що за
сучасних умов у теоретичному знанні
відбуваються подальші зрушення в напрямі
зростання абстрактності понятійного
апарату, його, так би мовити, “очищення”
від почуттєвості, злету опосередкованості в
науковому знанні. Усе це супроводжується
труднощами не лише сприйняття даних
теоретичних знань, а й втілення їх у
дійсність. Адже чим вищі абстракції, тим
більша ймовірність, що відсутні предметні
кореляти.

З логічного боку такі абстракції
формулюються як висловлювання з
квантором загальності без індивідних
змінних. А практичне застосування знань
передбачає знання, котре формулюється в
операційних термінах, є не дискретним, а
прескриптивним. З гносеологічного
погляду проблема переведення абстракцій
в операційні висловлювання має чинність
проблеми перетворення висловлювань
істинності у висловлювання ефективності.
Доречно зауважити, що досі логіка таких
операцій не вибудована, хоча це актуальне
й перспективне завдання. Його
філософські питання обговорюються
давно, але вони ведуться в основному
навколо операційних понять. Водночас
розв’язання проблеми починається лише
тоді, коли вона формулюється не
опосередковано, а безпосередньо. Дискусії
навколо операційних понять – це, власне,
не формулювання проблем логіки
ефективності, а пошуки, що здійснюються
ще на узбіччі даної проблеми.

Дещо інакше бачить зв’язок
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про філософську позицію. “Операційні
означення, – писав В.О.Лекторський, –
не є визначеннями в логічному сенсі цього
слова, а формулюванням емпіричних умов
застосування теоретичних понять, причому
одне і те саме поняття може отримувати
декілька емпіричних інтерпретацій шляхом
різних “операційних означень” [8, c.
53–54]. Ключ до розшифрування сенсу
операційних понять, вважає В.С.Стьопін,
“полягає в тім, що беруться до уваги
основні щаблі схематизації експерименту в
мові науки та розуміння того факту, що
об’єкт кожного верхнього щабля виступає
характеристикою кореляції об’єктів
відповідного йому нижчого прошарку
мови” [15, с. 178]. Але при цьому мається
на увазі, що у щойно зазначеному випадку
висловлювання теорії – це “опис не
реальних, а ідеалізованих ситуацій виміру,
котрі відповідають реальним ситуаціям
експерименту та вимірювання” [16, с.95].

Хоч і зазначалось, що нині не існує
вибудованої і теоретично обгрунтованої у
будь'яких випадках ідентифікованої логіки
ефективної діяльності, але водночас можна
говорити про існування значного прошарку
знань, котрі присвячені питанням
ефективної діяльності. Цими знаннями є
так звана методична література. Але
дотепер існує ще упередженість до цієї
літератури: гадається, що така
література нижчого гатунку і належно
не поціновується на терені наукових
досліджень. Насправді така
упередженість невиправдана. Спробуємо
спростувати цю заангажованість.

Логічний статус 
методичних знань 
Методичні знання за логічним статусом

– це певним чином організовані операційні
поняття, поняття'прескрипції. Їх мета –
створення системи висловлювань, котрі
описують поведінку суб’єкта з об’єктом на
шляху до досягнення очікуваного
результату... П.В.Канторович, скажімо,
вважав, що бездіяльність та консерватизм
у розв’язанні господарських питань
пов’язані певним чином з недооцінкою
нових методів в економіці, зокрема,
оптимізаційних рішень [7, с. 347]. Саме
“оптимізаційні рішення” і є структурно
методичними висловлюваннями.

У логічно'гносеологічному аспекті
методика – це своєрідна технологія

теоретичних питань із практичною
діяльністю Б.В. Марков. Як і
І.С. Нарський (а також А.Л.Нікіфоров,
В.Н. Карпович), Б.В.Марков вважає, що
питання зв’язку теоретичних понять із
практичною діяльністю треба поєднувати
не з операційними поняттями, а саме з
диспозиційними поняттями, бо через них
“розкривається зв’язок теоретичних
понять не просто з іншими поняттями, а з
експериментальними процедурами.
Наявність операційних визначень для
диспозиційних предикатів так само, як і
остенсивних визначень для термінів
спостереження, виводить нас за межі суто
лінгвістичних та вербальних визначень,
дозволяє контролювати значення термінів
на основі дій між елементами світу, котрі
реалізуються експериментально” [9].
Звичайно, це також філософська
рефлексія, а не логічна вибудова. Тут
варто було б визначити поняття
“диспозиції”, “операційні поняття” тощо.

Існують й інші спроби знайти шляхи,
що пролягають від знання до практичної
діяльності. Так, можна прочитати:
“Своєрідним методологічним інструментом
аналізу процесу переходу від мови власне
науки до мови діючої науки, тобто науки,
що включена у сферу практичної реалізації,
може стати поняття культурно'історичної
традиції. Культурно'історична традиція –
це форма, що визначає спосіб передачі
(трансляції) соціального досвіду. Це
всезагальний спосіб спілкування, котрий
властивий історичному типові культури
загалом і його соціокультурним елементам
зокрема. Культурна традиція пронизує й
об’єднує мову науки та буденну мову в
генетичному і функціональному планах”
[10, с. 135'136]. Знову ж таки ці
розмірковування мають сенс, але вони не
виходять за межі методологічного
розв’язку проблеми і потребують
подальшої конкретизації. Зрештою,
зазначені питання наштовхуються
передусім на проблему операційних понять.
А тому треба зупинитися бодай на
загальній їх характеристиці.

Поняття “операційність” немає рації
ототожнювати з будь'якою філософською
доктриною, в тім числі операціоналізмом
П.У.Бріджмена, котрий надто схилявся до
переоцінки суб’єктивного аспекту в
процедурі операційності. Це, зрозуміло,
аж ніяк не означає, що треба, як це
подекуди робилося, геть відкидати науковий
доробок П.У.Бріджмена. Йдеться лише
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наукової концепції, спосіб, за допомогою
якого теорія реалізовує своє концептуальне
єство, себто є чинником людської
діяльності (розумової чи предметної).
Власне, це раціоналізація людської
діяльності у тому значенні, що сенси
(концептуальність) у методиці
перекладаються на мову діяльності, або
практичного втілення знання. Цікава
деталь: якщо порівняти методичні знання
зі структурою знань, котрі розроблялися
(чи розробляються) представниками
конструктивістського напряму в
математиці, то без якихось зайвих
перебільшень можна говорити про певну їх
ідентичність. Зрозуміло, необхідно при
цьому мати на увазі, що існує істотна
різниця, бо конструктивісти користуються
витонченою мовою математики, а
методичні висловлювання (як вони дотепер
склалися) – це вибудови мовою
повсякденного спілкування чи мовою
відповідної наукової дисципліни.

Обмірковуючи дані питання,
звернемося до деяких ідей американського
вченого Д. Харвея. Зокрема, він писав:
“Методичні та логічні проблеми
переплітаються одні з одними. Філософи
науки і логіки часто нехтують методичними
труднощами... стверджують, що буцімто
більша частка методичних труднощів буде
подолана за рахунок розв’язання логічних
питань. Це, без сумніву, так, але який від
цього сенс ученому, котрий прагне
приймати рішення з методичних питань, на
які логіка не дає відповіді” [19, с. 148].
Міркування цілком слушне, але, мабуть,
автор не бере до уваги те, що логіку треба
розглядати не як єдину науку, а як
сукупність логічних учень. І не всі логічні
вчення виконують однакову роль щодо
різних сфер наукового знання. Та це не
принижує значення застереження
Д. Харвея стосовно того, що не варто
ототожнювати проблеми логіки та
методики, бо методика заслуговує на
автономність...

Власне, однією з істотних проблем
методичного знання є розв’язання питання
про переклад теоретичних висловлювань у
висловлювання, що описують практичні
операції. Деякі проблеми такого гатунку
знаходять місце у теорії моделей та теорії
інтерпретації загалом або при спробах
віднайти зв’язок між формальними
системами та певною сферою
предметності. Огляд деяких іноземних
джерел середини нинішнього століття

можна запозичити з цитованої праці
Д. Харвея. Зокрема, цей автор робить
заувагу, що текст виконує дві функції.
Перша – забезпечення перекладу
абстрактної мови теорії на мову емпіричних
спостережень; друга – визначення сфери
компетентності теорії, тобто тієї частки
предметності, до якої причетна теорія. 

Звичайно, не треба гадати, що всі
терміни теорії можна виразити мовою
емпіричних термінів. Завжди залишається
така частка, яка не підлягає безпосередній
емпіричній інтерпретації. Скажімо, логічні
сталі, категорійні структури, не означувані
в теорії поняття залишаються осторонь
емпіричної інтерпретації. Існують труднощі
й іншого виду. Річ у тім, що процедура
перекладу теоретичних термінів у
емпіричні – це водночас процес
перетворення висловлювань із квантором
загальності у висловлювання з квантором
існування, що насправді є введенням
часового та просторового параметрів, а
відтак і накладанням обмежень на
нескінченність висловлювань із квантором
загальності. Квантор існування також
обмежується окресленими межами, а не
чимось, що існує поза просторовими та
часовими параметрами. Отже, можна
сказати, що здійснюється фінізація
об’єктів та операцій над ними. Але ж
зрозуміло, що обмеження, котрі вводяться,
то не є чимось, що існує окремо від
зазначених процедур. Спроби якимось
чином нехтувати операційними рисами цих
висловлювань обертаються однобічністю
або оманою щодо реальних процедур
пізнання. Так, спроби редукції загальних
термінів теорії до термінів протокольних
суджень залишали осторонь низку проблем
пізнання і це завершилось тим, що
гносеологи вимушені були відмовитись від
таких операцій. Усі щойно висловлені
міркування торкаються гносеології та логіки
методичного знання, бо, так би мовити,
стосуються його морфології, і тому будемо
зважати на них при подальшому розгляді
питань... 

Водночас методичні розробки –
особлива сфера знання, наукові основи
котрої лише започатковуються. Це
пов’язано з тим, що, по'перше, впродовж
віків теоретичні знання передусім складали
прошарок знань, який мав скоріше
духовний, ніж практичний зміст, а нині в
лоно практики почали проникати
теоретичні досягнення, і тому вже обійтися
без старанно розроблених методичних
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згодом, за І.Кантом, загалом складають
“ідентифікатор науковості” (знамените “у
знанні стільки науковості, скільки в ньому
математики”).

Феномен злету ролі 
методичних знань
Феномен злету ролі рецептурних (читай:

методичних) знань сьогодні пояснюється,
звичайно, наслідками науково'технічного
прогресу з його розгалуженістю наукового
знання, втратою очевидності, а тому
потребою її надолужувати за допомогою
вилучення із знання його сенсового
прошарку – концепцій і, чи не головне,
потребою практичного застосування
теоретичних знань тощо. Водночас
рецептурні знання сучасності істотно
різняться від рецептурних знань минулого.
Ця відмінність полягає передусім у тому, що
якщо первісні рецептурні знання були біля
витоків створення наукових знань, то нині
рецептурні знання є наслідком розвитку
самого наукового знання. Причому не
всього, а його операційної частки, себто тієї,
котра репрезентує прагматичні властивості
знання.

Методика і культурно�
історичні умови
У цілому можна говорити не просто про

прагматичний аспект у сучасному знанні
(це було завжди в науковому знанні), а
про формування його специфічної гілки –
методичного знання, котре репрезентує
прагматичне єство пізнання (не
виключається наявність інших аспектів).
Принагідно зазначимо, що спостерігається
такий емпіричний факт: у кількісному
відношенні порівняно з іншими знаннями
методичні знання посідають значне (якщо
не переважаюче) місце, і обсяг їх постійно
зростає. Вони охоплюють практично всі
галузі знання, але особливе значення
мають для навчального процесу та
організації різних видів практичної
діяльності, зокрема у сфері використання
техніки...

П.С.Дишлевий і Л.В.Яценко, котрі
досліджували проблеми методичного
знання, вважають, що перетворення теорії
в ефективний засіб діяльності включає
кілька процедур, завершенням яких є
формулювання рекомендацій подальших
досліджень у цій предметній сфері, тобто

матеріалів практична діяльність
здебільшого неспроможна; по'друге, за
умови науково'технічного прогресу не
лише практична діяльність, а й навчання
вимагають подальшої раціоналізації, а це
досягається розробленням методичних
знань.

У літературі встановлено, що до
структури методичної розробки
входять: цільові установки методиста;
стратегічні постулати; евристичні
гіпотези та методичні (тактичні)
правила [6, с. 83]. Загалом можна
погодитися з таким поглядом, бо він
відображає структуру наявних методичних
розробок. Водночас зазначені елементи
необхідно ретельно проаналізувати.

Рецептурний характер 
методичних знань

За змістом методичні знання треба
зарахувати до так званих рецептурних
знань. Звично цим знанням при аналізі
відповідних структур не приділяється
уваги. За неписаною угодою гносеологи
рецептурні знання вважають донауковими і
гадають, що наче гносеологію і тим паче
епістемологію вони не цікавлять. То,
мовляв, приватна справа істориків науки.
Але така позиція далека від істини.
Рецептурні знання варті уваги хоча б через
те, що наукові знання зародились у формі
рецептурних знань. Про це, до речі,
свідчить шумерсько'вавилонська
математика. Навіть у Стародавній Греції
також можна віднайти рецептурні знання.
Але в первісний період рецептурний
характер наукових знань свідчить про
кволість наукового знання, його
недостатню розвиненість та відсутність
диференціації, вплетеність у практичну
діяльність. П.П.Гайденко появу
рецептурного знання пов’язує з
“традиційним суспільством”, у котрому
визначальну роль у духовному житті та
практичній діяльності відіграють звичаї,
вірування, усталені норми тощо. Вони,
власне, зорієнтовані на визнання “будь'
яких висловлювань свідомості” без
обгрунтування, без доведення та
систематичності [3, с. 132]. Це справді
так, можна лише додати, що хоча у
рецептурному знанні немає ознак,
притаманних науковому знанню, але вже в
ньому міститься кількісна міра відповідних
процедур, є “зародки математики”, які
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завершуються створенням методик [6,
с.63]. Аналіз переведення теоретичних
положень у методичні знання має
передусім прикладне значення. Ця
процедура дає змогу виявити
найефективніші шляхи застосування теорії.
Водночас він має і теоретичне значення, бо
змушує уточнювати, робити більш
однозначними теоретичні висловлювання.

З погляду логіко'гносеологічних
властивостей знання процедура
переведення теоретичних понять у
методичні висловлювання – це
перетворення теоретичних понять в
операційні поняття. В чому особливість
останніх?

Відомо, що операційні поняття стали
спеціальним предметом дослідження
такого філософського спрямування, як
операціоналізм. Його представники,
зокрема Бріджмен, звернули увагу
передусім на те, що наукові поняття
діляться на прагматичні і непрагматичні,
або теоретичні. Прагматичні поняття ще
інакше називаються операційними. Вони
належать до когорти так званих “закритих
понять”, тобто таких, котрі фіксують
значення лише щодо якихось чітко
окреслених умов. Інші поняття стосовно
“умов” – відкриті, вони мають сенс у
межах теоретичної системи [8, с.51'52].
Операційні поняття формулюють емпіричні
умови застосування теоретичних понять.
При цьому “одне і те саме теоретичне
поняття може мати декілька емпіричних
інтерпретацій завдяки різним операційним
означенням” [там само, с. 54]. На відміну
від операційних понять, як довели
В.С.Стьопін та Л.М.Томільчик,
теоретичні поняття – це логічні
конструкти, що віддзеркалюють способи
практичної дії людини з предметом
пізнання. Проте самі “логічні конструкти”
мають сенс тільки у певній теоретичній
системі, котра знову ж таки розгортається
на терені відповідної культури [17, с. 95].

Відтак утілення у практичну діяльність
теоретичних знань характеризується
складною структурою, котру схематично
можна виразити так: віддзеркалення схем
практичної діяльності – вираження їх у
відповідній мові – включення теоретичних
знань у лоно культури, людську практику.
Кожен елемент схеми пов’язаний з
перебудовою понять і репрезентуючих їх
абстрактних об’єктів. Так, скажімо, Ейлер
спочатку переформулював Ньютонову
механіку на основі аналітичних методів,

згодом ця механіка була перебудована в
механіку Ж.Л.Лагранжа і, нарешті, в
механіку Гамільтона'Якобі. Кожна з цих
перебудов передусім зумовлювалась
необхідністю пристосувати механіку
Ньютона до нової фізичної предметності, а
також прагненням розробити загальні
методи розв’язання задач [16, с. 280].

Справді, порівняно з предметом теорії
у методичному знанні фігурує вже нова
предметність, відмінна від предметності
теорії, на базі якої вибудовувалися
методичні знання. Інакше кажучи,
створюються нові умови існування
предметної сфери теорії. До речі, аналог
такому станові існує. У класичній науці
проблема “умов пізнання”, власне, не існує
або не варта уваги. Там здійснюється
несвідома елімінація суб’єкта і засобів
пізнання із сфери знання. Вважається, що
“об’єктивними” є знання, на котрі не
“впливають” ні суб’єкт, ні засоби його
діяльності. Це навіть віддзеркалилося у
самій мові, бо вважається, що
“об’єктивність” є синонімом “істинності”.
Та вже в некласичній, зокрема квантовій,
механіці проблема “умов пізнання” стає
актуальною. Вдумливий гносеолог
обов’язково звертає увагу на середовище,
в котрому здійснюється пізнавальний
процес. Це навіть вилилось в окрему течію
філософії науки – інструменталізм, який у
пізнанні відводить особливу роль
приладові. І це справді так, якщо йдеться
про пізнання в некласичній науці. Саме
тут, скажімо, в некласичній фізиці, прилад
та процедури конструювання – істотна
риса пізнавального процесу. Те саме
можна сказати і щодо методичного знання:
його властивості невід’ємні від “умов” їх
створення, тобто діяльності суб’єкта та
функціонування засобів, котрими
користується суб’єкт...

При аналізі теоретичних понять
важливо не нехтувати тим, що ці поняття
віддзеркалюють предметність не такою,
якою вона функціонує у відповідних
емпіричних станах, а в її ідеалізованому
вигляді, в істотних та необхідних зв’язках.
Це означає, що про теоретичні поняття
треба говорити як про особливий
“теоретичний світ”, за допомогою якого
виражаються логічно можливі ситуації [5,
с. 248; 20, с. 160]. Теоретичний світ
розкриває загальні властивості і
відношення, тому його висловлювання
адресуються не кожному окремому
випадку, а якійсь сукупності і навіть,
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природничонаукової теорії особливо
важливу роль. З одного боку, вони
послуговують зв’язкову між абстрактними
поняттями теорії і мовою спостережень, з
іншого – дозволяють уводити у структуру
теорій деякі наочні уявлення. Проте в
межах самих природничо'наукових теорій
поняття простору та часу, як правило, не
означуються. Вони вводяться або за
допомогою абстрактних математичних
структур (таких, як евклідова геометрія у
класичній механіці, неевклідова геометрія в
загальній теорії відносності тощо), або
шляхом відповідних операційних означень
протяжності та тривалості” [14, с. 3].
Звичайно, цитована думка висловлена у
зв’язку з дещо іншими проблемами, ніж ті,
що тут обговорюються, та вона змістовна і
заслуговує на увагу.

Просторово�часова семантика
методичних висловлювань
Але існують труднощі врахування

просторово'часових структур у методичних
висловлюваннях. Це зумовлено передусім
тим, що просторово'часові властивості
мисляться як абсолютні значення. Це є
відлунням ньютонівського розуміння
простору та часу, але не лише його. Адже,
справді, ньютонівська концепція має сенс у
певних межах. Вона нехтує тим, що
просторово'часові властивості є продуктом
відповідних матеріальних взаємодій, руху і
мають історичний характер. Уявлення про
них – це продукт культури, а не щось
абсолютне, що нічим не зумовлюється.
Слушно зауважив Д.Харвей: “Ніщо не
заважає нам вводити час у наші рівняння,
але при цьому треба пам’ятати, що час –
це параметр, котрий оцінюється з
урахуванням соціальних умов, а не просто
величина, що вимірюється годинником за
Грінвічем” [19, с. 402]. Далі автор звертає
увагу на те, що саме відкриття часу як
феномену (категорії) культури сталося за
Нового часу. Етапами цього відкриття
виступають: ідеї Г.Лейбніца про
поступальний, упорядкований розвиток;
учення Дж.Віко про еволюцію;
космологічні ідеї І.Канта; розмірковування
Дж.Хаттона про недопустимість понять
початку та кінця щодо геологічних
процесів; відкриття Ч.К.Лайєля в геології,
а також палеонтологічні знахідки й
антропологічні дослідження XVIII ст.; ідеї
Ч.Дарвіна про походження видів рослин і

точніше, цілісності...
У літературі слушно зазначається, що

переведення висловлювань
неформалізованих теорій як таких, що
містять якісні поняття, пов’язане з
чималими труднощами [4, с. 37'38].
Водночас формалізовані теорії, котрі
встановлюють кількісні залежності
абстрактних об’єктів, мають справу не з
тими самими труднощами, що характерні
для щойно зазначених теорій. Це означає,
що аби здійснити переведення
висловлювань теорії (першого чи другого
типу) в методичні висловлювання, що
складаються з операційних понять
(рецептів діяльності), важливо насамперед
добитись чіткості, однозначності понять.
При цьому не завжди треба будувати
добре формалізовану теорію (якщо взагалі
її доводиться будувати у даному разі), а
необхідно розбити висловлювання на
елементарні складові, значення яких
піддається чіткій фіксації (значення їх
прозорі, однозначно читаються);
переформулювати теоретичні поняття в
операційні, тобто висловлювання, які
описують не предикати, а кроки дії
суб’єкта з відповідним предметом...

Гносеологічні проблеми
конструктивістської логіки обговорювались
у літературі [13, с. 116; 18, с. 255], але це
робилося у контексті проблем
обгрунтування математики. Отримані у
цьому випадку результати мали
спеціальний зміст, бо адресовані
математичними об’єктам. Щодо
методичного знання, то ці результати
вимагають уточнення або й певного
перегляду. Зокрема, йдеться про те, що в
методичних висловлюваннях формулюють
кроки операцій не в абстрактній формі, а з
чітким окресленням часових та
просторових (метричних) характеристик
діяльності. Алгоритм, так би мовити, має
характер емпіричної моделі практичної дії
не в математичному, а в реальному
(фізичному чи біологічному) просторі й
часові.

Щойно описане можна виразити і так:
щоб теоретичні поняття перевести в
методичні висловлювання, здійснити
експлікацію практичного аспекту
теоретичних понять, необхідно не лише
провести редукцію загального до
одиничного, а й надати одиничному
просторово'часові властивості. Так,
А.В.Солдатов писав: “Поняття простору та
часу відіграють у структурі
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тварин; погляди Гегеля та Маркса на
соціальний розвиток [там само, с. 404].
Можна було б уточнити та розширити
щойно перераховані чинники уявлень про
простір і час, але сам підхід, безумовно, не
можна не підтримати.

Труднощі врахування часово'
просторових характеристик у методичних
висловлюваннях викликані передусім тим,
що в такому разі вже йдеться не просто
про певні рекомендації (рецепти) дії, а й
визначаються, окреслюються конкретні
кроки, порушувати які заборонено. Це вже
не лише методичні висловлювання, а
певний план діяльності, значення якого
особливо важливе, коли йдеться про
соціально'економічні процеси. 

Методика та модель
У зв’язку із з’ясуванням питання

співвідношення концепції і методичного
знання виникає проблема співвідношення
концепції та моделі, а також концепції та її
інтерпретації.

У літературі чимало приділялось уваги
аналізові відношення теорії й моделі.
Модель, котра є віддзеркаленням теорії у
предметних або мовних утвореннях, – це
своєрідне переведення теоретичних понять
у відповідні емпірично спостережувані
витвори. У цьому плані модель може
виконувати іконічну функцію щодо теорії
(її ще називають психологічною функцією,
тобто функцією, котра покликана зняти
обтяження сприйняття теорії). Модель
може виконувати нормативну функцію –
бути якимось еталоном характеристики
властивостей, що має теорія. Нарешті,
варто сказати і про пояснювальну та
конструктивну функцію моделі щодо теорії
[Харвей Д., 1974, с.135]. Водночас жодні
з перерахованих функцій моделі не
спроможні замінити методичні знання, бо
всі вони стосуються гносеологічного або
логічного, а не праксеологічного аспекту
теорії (будь'якого знання). Очевидно,
треба говорити про те, що модель теорії
може бути доброю милицею для методики,
а не справжніми її ногами. Модель може
пасувати методичному знанню на
перехідному проміжку від теорії до
методики, позаяк з допомогою неї
встановлюються значно чіткіші предикати
теорії. Але ж методика містить не лише
властивості теорії, що репрезентуються
моделлю. Вона передусім включає в себе
приписи для поведінки суб’єкта, його

операції з об’єктом. Методика, скоріше, є
реалізацією концепції, а не теорії, бо
безпосередньо зав’язана на проблеми
діяльності, розуміння, котрі завжди мають
соціокультурний зміст та зумовленість.
Проте методи моделювання можуть
використовуватися при складанні
відповідних методик як логічні засоби
ідентифікації понять методики.

Говорячи про використання моделей
при складанні методик, важливо врахувати
особливості апостеріорних та апріорних
моделей. Останні близькі до теоретичних
вибудов, і, щоб ними правильно
користуватися, важливо “відповідально
поставитися до питань точного означення
моделей, правомірностей висновків із них
та контролю за цими висновками” [там
само, с. 165]. Широке або й довільне
використання апріорних моделей може
зіштовхнути на узбіччя основного
спрямування пізнавального процесу. Але
при правильному їх використанні та ще
коли відсутні кращі можливості, то
вдаватись до моделей не лише корисно, а й
необхідно. Водночас при розробленні
методичних рекомендацій немає
необхідності робити узагальнюючіх
висновків. Висновки мають бути
модальними. Модальними будуть
висновки і з апостеріорних моделей (це
вже за визначенням), але апостеріорні
моделі значно ближчі (а інколи й
збігаються) до концепції, бо вони
вибудуються щодо певної емпіричної
ситуації. Важливо враховувати й те, що
створення емпіричної моделі концепції не
може бути жорстко пов’язано лише з
одним варіантом розв’язання проблеми.
Існує чимало варіантів. Загалом у
варіабельності моделей міститься потужне
джерело для пошуків найефективнішого
розв’язання питань. Але в усіх випадках
концепція є контекстом для методики, а
методика – текстом практичної діяльності,
технологією концепції.

Нарешті, ще одна заувага. Проблеми,
що розглянуті у цій статті, ще недостатньо
вивчені. Часто'густо методичні розробки
створюються суто інтуїтивно, без логічного
і гносеологічного осмислення. Сама
концепція також чітко не подається у
методичній літературі. А відтак існує
нагальна потреба поглиблено та всебічно
розглянути питання з погляду логіки,
гносеології, соціології, проблем наукового
пізнання та практичної діяльності. Тим
більше це важливо, що об’єктивно зростає
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свідомий чинник у людській діяльності.
План діяльності та пізнання стає стрижнем
раціоналізації сучасного життя (і особливо
– перспективи). Для його масштабної
реалізації інформаційне суспільство, котре
поступово входить у права, надає технічні
можливості. План же, розглянутий під
кутом зору його логіко'гносеологічної
вибудови, – це певний алгоритм, система
операційних понять, котрі в методиці
дістають розглянуту структуру людської
діяльності.

Література

1. Ворожцов  В.П., Москаленко А.Т. Методологические

установки  учёного. – Новосибирск, 1986. – 334 с. 

2. Всеобщая теория искусств. – М., 1962. – Т.3. – 531 с. 

3. Гайденко П.П.  Эволюция  понятия  науки.  –  М.,

1980. – 567 с.  

4. Геворкян  Г.А.  Замечания  о логико�гносеологическом

анализе знания // Филос. вопр. логич. анализа  знания. –

Ереван, 1969. – Вып.1 – С.37 – 38. 

5. Грязнов Б.С.  и  др.  Теория и её объект. –  М.,  1973. –

258 с.  

6. Дышлевый  П.С., ЯценкоЛ.В. Регуляция творческой

деятельности: (философско�методологические проблемы).

– Воронеж, 1986. – 211 с.

7. Канторович П.В. Взаимопроникновение наук в

современном управлении народным хозяйством //

Диалектика в науках о природе и человеке. – М., 1983. –

С. 342.  

8. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. – М.,

– 1980. – 359 с. 

9. Марков  Б.В.  Проблема  образования и проверяемости

теоретического знания. – Л., 1984. – 167 с.

10. Медведева О.Ю.  Язык  науки  в  процессе  практической

реализации знания // Логика,  познание,  отражение. –

Свердловск, 1984. – С.134 – 140.  

11. Проблема эффективности в современной науке. –

Кишинёв, 1985. – 256 с.  

12. Ракитов А.И. Философские проблемы науки. – М.,

1977.– 270 с.  

13. Рижко В.А. Засоби  побудови наукових  теорій.  –

Київ, 1975. – 116 с.  

15

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ



Развитие науки все настойчивее
требует целостного подхода к анали�
зу действительности и соответст�
венно формирования целостной, спо�
собной к творческому диалогу личнос�
ти. “Коммуникативно�образователь�
ная” функция науки, наряду с “прак�
тически�производственной” и “само�
воспроизводящей” [1], должна отра�
жать наиболее общие и фундамен�
тальные процессы современного разви�
тия научного познания – сближение и
интегрирование естественных и гума�
нитарных наук и выдвижение в центр
познания проблемы человека. Установ�
ку современной науки можно, на наш
взгляд, назвать “гуманитарно�педаго�
гическим принципом” [2]. Этот термин
принадлежит Т. Манну, который обо�
значил им путь к спасению от абсолю�
тизации формализованного, символи�
ческого начала в искусстве, ведущей к
“безумию” в области художественного
творчества. Образ Адриана Леверкю�
на (“Доктор Фаустус”), музыканта,
претерпевшего жизненную и духовную
драму, мог бы быть заменен образом
ученого, испытавшего такую же тра�
гедию на пути сциентистской абсолю�
тизации формализованного естест�
веннонаучного знания. Игнорирование
гуманитарно�педагогического принци�
па может привести науку, в конечном
счете, к потере диалога с обществом.

Гуманитарно�педагогический прин�
цип естественных наук проявляется,
по нашему мнению, в характерном для
естествознания осмыслении наиболее
общих вопросов мировоззренческого
значения; в использовании критериев
достоверности знания из смежных об�
ластей человеческой деятельности и
все чаще из области искусства; в миг�
рациях и связях терминологического
аппарата науки; в развёртывании и
исследовании “человеческих” форм ее
бытования (поисковый процесс, рожде�

ние идеи и т.д.).
В гуманитарно�педагогическом

принципе науки кроются, как нам
представляется, еще мало изученные
возможности эстетического воспита�
ния в школе, формирования эстетиче�
ской установки и потребности ребён�
ка. Использование гуманитарно�педа�
гогического принципа науки в процессе
обучения необходимо по ряду причин:
во�первых, его реализация усилит дей�
ственность точных наук в формиро�
вании мировоззрения школьников. Во�
вторых, сделает, более емким и глубо�
ким усвоение изучаемого материала.
Втретьих, откроет особую область
научного поиска, где “алгебра проверя�
ется гармонией”. В�четвертых, изуче�
ние курсов естественных наук в гума�
нитарно�педагогическом ракурсе поз�
волит осмыслить научно�художест�
венные связи в различные историчес�
кие периоды. В�пятых, изучаемая на�
ука приобретет личностный смысл,
так как станет обозримым “истори�
ческое поведение” (А. Эйнштейн) уче�
ного. В�шестых, будет очевидным ге�
нетическое родство науки и искусст�
ва, проявляющееся сегодня в термино�
логической общности либо взаимной
миграции понятий, конкретно�чувст�
венном воплощении парадигм науки, ее
особой образности. И это далеко не
полный перечень обстоятельств, поз�
воляющих усматривать в реализации
гуманитарно�педагогического принци�
па посредством преподавания, ещё од�
но действенное средство формирова�
ния эстетических потребностей. Со�
держание данной статьи посвящено
раскрытию и обоснованию этих поло�
жений. 
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В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

О.К.Бурова 



традиционной – гуманитарной и совре'
менной – научной. Однако абсолюти'
зация последней, надежды на ее дейст'
венную помощь в служении гуманисти'
ческим общечеловеческим идеалам сме'
нились недоумением, а затем и разоча'
рованием. Освобожденная от “тягот”
гуманитарных контактов “чистая” тех'
нократическая культура обернулась
тонким средством социального и идео'
логического порабощения. Для возвра'
щения же к старым концепциям теперь
потребовались дополнительные усилия.

Возврат к человеку

Т
ехническая ориентация науки,
узурпировавшая ее гуманисти'
ческую направленность, посте'

пенно преодолевается новой темой, уди'
вительно напоминающей античный строй
мысли. В то время, когда разрыв при'
родоведения и человековедения казался
абсолютным и неизбежным, когда на'
ука все более “технизировалась” и тре'
бовала философских “оправданий” в ви'
де позитивистских теорий, А.И. Герцен
утверждает в “Письмах об изучении
природы”, что наука одна: двух наук
нет как нет двух вселенных” [4].
Маркс, подчеркнув неизбежность абсо'
лютизации естествознания ради, в ко'
нечном счёте, “человеческой эмансипа'
ции”, предвосхищал, что естествозна'
ние впоследствии включит в себя науку
о человеке в такой же мере, в какой на'
ука о человеке включит в себя естество'
знание: это будет одна наука [5]. А бо'
лее полувека назад в речи “Пути к на'
уке будущего’” академик Ферсман от'
мечал: “Когда точное и положительное
знание захватит в своем победном ше'
ствии самого человека, тогда во всей
красоте будущее будет принадлежать
тому, что сейчас мы называем науками
гуманитарными ... Снова к самому чело'
веку, к его познанию и творческой мысли
вернется наука...” [6]. 

В ходе современной научно'техниче'
ской революции наблюдаются признаки
новой целевой ориентации производи'
мых в науке знаний. С одной стороны,
сохраняются традиционные целевые про'

Античность и Просвещение

В
ранний период своего развития
наука ориентируется преиму'
щественно на человека. Разу'

меется, она не делает его центром свое'
го внимания, ее цели здесь сродни про'
метеевским: дать человеку знание о
строении мира, о связях макро' и мик'
рокосма, об изменчивости процессов и
диалектической гибкости понятий. Ми'
ровоззренческая, объяснительная функ'
ция научной деятельности определяет в
этот период характер ее интересов и за'
дач. Первая индустриальная революция
смещает акценты: наука приобретает
сугубо техническую доминанту. Ее
культивировало зарождавшееся буржу'
азное общество, усмотрев в этом сред'
ство быстрого увеличения прибыли.
Технические исследования  выдвигают'
ся на роль авангардных. На втором ме'
сте находятся питающие их теоретичес'
кие сферы, то есть комплекс физико'
математических и химических наук. Гу'
манитарное же, “непозитивное” знание,
из лона которого наука вышла и с кото'
рым она была связана крепкими узами,
потеряло авторитет и было изгнано из
ее технизированной структуры. По мере
развития науки все более разобщались
ценностные ориентиры ее самой и под'
хода к ней, когда безотносительность
конечного результата научного знания к
субъективным характеристикам обезли'
чивала, деэстетизировала сам процесс
научного познания как формы человече'
ского освоения мира. 

Кризис технократической культуры

Х
арактерная для начала XX
века экспансия науки во все
сферы общественной дея'

тельности сопровождалась ростом пре'
стижа так называемой “научной культу'
ры”, представившейся многим парафра'
зом идеалов века Просвещения. Это
обстоятельство привело к иллюзиям не'
ограниченных возможностей науки и ее
методов в решении всех коренных об'
щественных проблем. Возникла пороч'
ная альтернатива двух “культур” [2]:
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вания гуманитарно'педагогического
принципа. Не учитывается также об'
стоятельство, что мировоззренческую
значимость естествознания нельзя рас'
сматривать в отрыве от других форм
проявления гуманитарно'педагогичес'
кого принципа науки: “критериальной”,
“исторической”, “языковой”. Но этот
отрыв повсеместен, и дело здесь, преж'
де всего, в неразработанности самой
проблемы. Обособление одной формы
реализации гуманитарно'педагогичес'
кого принципа в учебном процессе в
ущерб другим ведет к усечению воз'
можностей этой формы. Осознание не'
обходимости  одновременного “включе'
ния” четырех форм гуманитарно'педа'
гогического воздействия науки значи'
тельно обогатило бы эстетико'воспита'
тельный процесс.

время, дополнительность и неопреде'
ленность, прерывность и структурность
и т.д. “Естествознание в лице, прежде
всего, физики, кибернетики, математи'
ки, – отмечает Г. Волков, – конструи'
рует ныне теоретические построения
высокой и все растущей степени общно'
сти, в силу чего они приобретают миро'
воззренческий и, я бы даже сказал, –
натурфилософский характер” [9].

Философия и наука в школе: 
проблема взаимосвязи

П
одчеркнем, что реализация гума'
нитарно'педагогического прин'
ципа через связь науки с фи'

лософией широко распространена в
практике преподавания естественных
наук сегодня. Однако далеко не всегда
осознаётся в дидактике средней школы
мировоззренческая направленность точ'
ных наук – традиционная в вузе интер'
претация научно'философского контак'
та – с включением в процесс препода'
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ГУМАНИТАРНЫЕ “ОТКЛОНЕНИЯ” 

В ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

В
торая форма проявления гумани'
тарно'педагогического принципа
связана с внеэмпирическими кри'

териями, существование которых обнару'
живает гуманитарные “отклонения” в есте'
ственных науках. Они (эти отклонения)
свидетельствуют, во' первых, о связи ис'
тины и красоты; во'вторых, о генетичес'
ком родстве науки и искусства; в'третьих,
о глубокой и все усиливающейся тенден'
ции гуманитаризации современного естест'
вознания как симптома поворота науки к
Человеку или, шире, к некогда утерянной
ею целостности в социокультурных преде'
лах. 

Внеэмпирические критерии естество'
знания проявляются как самоочевидные
доказательства истинности того, что не'
возможно доказать формально'логическим
способом. Они “работают” при выборе
конкурирующих теорий и гипотез, и, нако'
нец, они связаны с метафорической образ'
ностью, принося в “сухой” теоретический
материал свежесть поэтических тропов.
Особая роль внеэмпирических критериев в

научном знании должна быть представлена
в процессе преподавания. Таков еще один
путь эстетического воздействия науки,
превращения ее материала в  эстетически
значимые факты и,  как следствие, форми'
рования эстетических потребностей школь'
ников в процессе обучения. 

Эстетика геометрических фигур

И
стория становления науки, путь
преодоления ее “инфантильнос'
ти”, связанный с освобождени'

ем от конкретно'чувственного в пользу аб'
страктно'логического, повторяет основные
этапы в решении отдельных, исторически
определенных научных задач. Это путь из'
бавления от рудиментарной тяги к “одухо'
творению причинных связей” (А. Эйн'
штейн). 

Полностью деметафоризировать науку,
изгнать из нее эстетический элемент не
удается не только из терминологического
аппарата, что наиболее очевидно, но под'
час и из области сущностного, содержа'



тельного уровня. В качестве примера мож'
но привести теорему, занимавшую в свое
время ум Декарта, но не потерявшую своей
оригинальности и сегодня. Дело заключа'
ется в том, что доказать теорему чисто
формально не представляется возможным.
Из затруднения можно выйти, лишь опира'
ясь на интуитивные соображения ярко вы'
раженного эстетического характера, на до'
воды непосредственного чувства. Д. Пойа,
известный американский математик, в кни'
ге “Математики и правдоподобные рассуж'
дения” приводит эту теорему, которую он
называет “изопериметрической”. Суть тео'
ремы, сформулированной Декартом, за'
ключается в том, что несколько геометри'
ческих фигур, равных по площади, нерав'
ны по периметру. Наименьшим обладает
круг. Если периметр, например, равнобед'
ренного прямоугольного треугольника –
4,84, полукруга – 4,10, квадрата – 4 и
т.д., то круга – 3,56. “Можем ли мы от'
сюда посредством индукции вывести, как,
по'видимому, предполагает Декарт, что
круг имеет наименьший периметр не толь'
ко среди десяти перечисленных фигур, но и
среди всех возможных фигур? Никоим об'
разом”, – говорит Д.Пойа. ”Но, – рас'
суждает далее математик, – Декарт, как,
впрочем, и мы, был убеждён, что круг есть
фигура с наименьшим отношением периме'
тра к площади по сравнению “со всеми
возможными фигурами”. И это убеждение
снимает необходимость в дальнейших сравне'
ниях, утверждает Пойа. “Мы расположены
в пользу круга. Круг – наиболее совер'
шенная фигура; мы охотно верим, что вме'
сте с другими своими совершенствами круг
для данной площади имеет наименьший
периметр. Индуктивный довод, высказан'
ный Декартом, кажется таким убедитель'
ным потому, что он подтверждает предпо'
ложение, правдоподобное с самого нача'
ла” [10]. 

В истории науки (а также искусства)
известны случаи особого отношения к кру'
гу или его пространственному варианту –
шару. Эта традиция имеет очень древние
корни и связана, прежде всего, с той дей'
ствительностью, которую исследует эсте'
тика. Пифагорейско'платонический вос'
торг перед совершенством тела повлиял на
молодого И. Кеплера (круговые орбиты
планет,  позднее эллиптические, и равно'
мерное движение по ним вместо также по'

зднее обнаруженных им периодических ус'
корений и замедлений); в самом начале
“Диалогов” Галилея есть знаменитое мес'
то, где круг объявляется совершенным не
только с математической и эстетической,
но и с точки зрения механики. Данте назы'
вал круг “совершеннейшей”, “прекрасней'
шей”, “благороднейшей” фигурой и т.д. 

“Любовь” к кругу оказывается “тайным
эстетическим фундаментом” изопериметри'
ческой теоремы Декарта. Строгий ход ма'
тематического формализма не может, в
данном случае, не включить в себя сообра'
жения интуитивного, эстетически значимо'
го характера (по Канту, целесообразность
ощущаема, а не охватываема понятием це'
ли). Пойа складывает оружие и заявляет:
“ипериметрическая теорема, глубоко коре'
нящаяся в нашем опыте и интуиции, кото'
рую так легко предположить, но не так лег'
ко доказать, служит неисчерпаемым источ'
ником вдохновения” [11].

Разумеется, положение дел, когда до'
вод эстетически развитого воображения не
просто входит в состав рассуждения, но
даже задаёт ему содержание, является пре'
дельным в науке. Однако ее история и осо'
бенно сегодняшнее состояние  доказывают
невозможность изгнания внеэмпирических
критериев [12], а по сути эстетических ха'
рактеристик, находящих все большее при'
менение по мере удаления науки от данных
опыта [13]. 

“Совершенство”, “стройность”,
“простота”

В
неэмпирические критерии играют
чрезвычайную роль в тех случа'
ях, когда приходится взглянуть

на имеющиеся факты с альтернативных те'
оретических позиций. Складывается поло'
жение некоего “безвременья”, “затишья”,
когда старая концепция еще находится в
согласии с эмпирическими фактами, а пото'
му вполне убедительна, а новая еще не мо'
жет себя экспериментально обосновать.
Тогда наступает ситуация выбора, в кото'
рой эстетические (по Е. Мамчур, внеэмпи'
рические) критерии используются очень
широко. Сюда относятся, чаще всего,
“сравнительная простота”, “внутреннее со'
вершенство”, “логическая стройность”.

Принцип простоты может быть опреде'
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ории [16]. Опытное подтверждение необ'
ходимо, но недостаточно для того, чтобы
принять теорию. Нужно еще внутреннее
совершенство теоретической конструкции.
Эйнштейн утверждал: “Мы всегда долж'
ны быть готовы изменить ... аксиоматичес'
кую базу физики, чтобы обосновать факты
восприятия логически наиболее совершен'
ным образом [17]. Особая необходимость
в таких критериях возникает не только тог'
да, когда прямое соотнесение с практикой
невозможно, но и в тех случаях, когда тео'
рия идет “позади” эксперимента (что наи'
более характерно для современного состоя'
ния физики элементарных частиц), то есть
непосредственно основывается на экспери'
ментальных данных. Эстетические крите'
рии “работают”, таким образом, в случае
“идейного разброда шатаний”, осуществ'
ляя выбор среди конкурирующих гипо'
тез [18]. 

Внеэмпирические эстетические крите'
рии имманентно содержат ценностные чер'
ты, соединяют объективные характеристи'
ки и отношение к ним. Это, по мнению Е.
Мамчур, лишает их права быть “методоло'
гическим регулятивом”. Однако же, счита'
ет автор, простота, внутреннее совершен'
ство и логическая стройность вполне могут
“выполнять роль вспомогательных крите'
риев адекватности теоретических систем”.
Тем более, что “остается ... еще под вопро'
сом (кстати, эта проблема остро дискути'
руется сейчас в философской науке), на'
сколько плодотворна попытка построить
теорию научного знания, полностью абст'
рагируясь от психологического, равно как
и социального, аспекта развития на'
уки” [19]. Эстетические характеристики
(внеэмпирические критерии) должны ис'
пользоваться в процессе обучения, особен'
но при объяснении естественнонаучного
материала проблемным способом. Кроме
того, самостоятельная работа школьников,
выполнение различного рода заданий тре'
буют “включения” этих критериев в ситуа'
циях выбора. Однако же для наиболее эф'
фективного эстетического “притяжения”
науки необходимо вполне сознательно и
подчеркнуто использовать эстетические
критерии во всех формах преподаватель'
ской деятельности. Попытаемся это обос'
новать с точки зрения информационной те'
ории эмоций П.В.Симонова [20]. 

лен как установка, минимизация фундамен'
тальных теоретических понятий. Этот
принцип представляет собой норматив, не'
посредственно выражающий идеал “внут'
реннего совершенства” теории. В методо'
логических исследованиях уже отмечалось
изменение конкретного содержания прин'
ципа простоты в истории науки [14]. (На'
помним, что принцип простоты был сфор'
мулирован еще в XIII веке У. Оккамом в
виде требования не умножать сущностей
сверх меры при объяснении явлений
(“бритва Оккама”.) Сохранение этого тре'
бования в классическом естествознании со'
четалось с особой системой интерпретиру'
ющих положений: идея минимизации тео'
ретических принципов выводилась из по'
стулата “онтологической простоты приро'
ды”, а критерием соответствия логической
простоты теории простоте природы считались
проверяемость опытом и широта охвата прин'
ципами объясняемых и предсказываемых явле'
ний, а также наглядность этих принципов.

Как уже отмечалось, принцип наглядно'
сти в современном естествознании не вы'
ступает в роли решающего. Сохранение
требований простоты соединяется здесь (с
учетом математизации современной физи'
ки и широкого применения в ней метода
математической гипотезы) с принципами
инвариантности и симметрии. 

История науки свидетельствует, что
требование простоты было важным стиму'
лом для Ньютона, заменившего многочис'
ленные законы небесной механики единст'
венным законом всемирного тяготения.
Известен факт предпочтения французским
физиком О. Френелем волновой теории
света, так как при выборе между корпус'
кулярной и волновой последняя оказалась
относительно более простой [15]. Лучшая
логическая организация теории относи'
тельности, пришедшей на смену электро'
магнетизму Максвелла'Лоренца, сыграла
решающую роль в ее принятии. Переход
от специальной к общей теории относи'
тельности Эйнштейн мотивировал тем, что
специальная теория не была простейшим
из возможных объяснений опытных дан'
ных. Теоретическое воспроизведение су'
щественных сторон реальности, согласно
Эйнштейну, осуществляется путем творче'
ского поиска небольшого набора принци'
пов, на базе которых развертывается вся
остальная концептуальная конструкция те'
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Красота и “озарение”

Т
еория, в частности, утверждает,
что в подсознании человека про'
исходят неустановленные с точки

зрения логического анализа связи, сочета'
ния, сопоставления сигналов. Такие соче'
тания П.В.Симонов называет психически'
ми мутациями. Сопоставление сигналов и
поиск связи между ними активизируются
исключительно под воздействием эмоций.
Для включения системы подсознания тре'
буется, таким образом, замещение инфор'
мации логического характера ее эстетичес'
кими “эквивалентами”, т.е. специфическое
кодирование информации. Последнее, по
существу, представляет собой механизм
создания эстетического из внеэстетическо'
го. “Эстетическое” кодирование, – пола'
гает Я.М.Биксон, – способствует активи'
зации нервного аппарата эмоций, необходи'
мой для приведения в действие механизма ин'
туиции [21].

Это положение имеет для нас важней'
шее значение, ибо эстетические характери'
стики в науке, зачастую игнорируемые в

учебном процессе ради передачи “чистых”
научных фактов, оказываются незамени'
мым средством развития творческих спо'
собностей детей “нагружать” подсознание,
заставлять его непрестанно функциониро'
вать и, тем самым, “быть готовым” к инту'
итивным находкам (оптимальный вариант
рабочего состояния обучающегося). Необ'
ходимо возбуждение эмоциональной сфе'
ры школьника. Только она способна “из'
влечь” из  глубин подсознания идеи, появ'
ление которых обычно классифицируется
как “инсайд”, или “озарение”. Результа'
том последнего будет не только учебный
или даже научный, но и эстетический эф'
фект, тесно связанный с формированием
эстетических потребностей. 
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ПОЭТИКА ИСТОРИИ НАУКИ

Г
уманитарно'педагогический принцип
науки имеет мощное основание в
её истории (по предложенной схе'

ме – “историческая” форма существования
гуманитарно'педагогического принципа
науки). Поэтика истории науки должна
быть, по мнению А. Эйнштейна, включена
в современность. Он призывает хранить столь
важный в любой сфере культуры “живой
процесс становления идей”, который в
практике образования и обучения претворя'
ется в необходимость “прочувствовать весь ход
развития идей” [22].

“Что бы мы сказали о математике, ко'
торый заставлял бы своих учеников зуб'
рить наизусть ответы, напечатанные в кон'
це задачника, не показывая им ни самих
задачек, ни способов их решения ? – спра'
шивает Э. Ильенков. – Учебники и следу'
ющие им учителя слишком часто, увы, на'
чинают прямо с итоговых дефиниций. Но
ведь реальные люди, создавшие науку, ни'
когда не начинали с них. Дефинициями они
кончали” [23]. Планы каждой читаемой

дисциплины должны включать историчес'
кие фрагменты [24], ретроспективные
справки, особое внимание уделять личнос'
ти ученого, чья жизнь и деятельность
строились, если можно так выразиться, на
эстетико'научной основе. В качестве при'
меров приведем имена Пифагора, одинако'
во успешно решавшего математические и
музыкальные задачи; Леонардо да Винчи с
его универсальной одаренностью (откры'
тия Галилея, Кеплера, Коперника и теории
современной геологии почти сверхъестест'
венным образом предугаданы в его сочине'
ниях); практически всех представителей
науки XVII века, блистательные умы и эн'
циклопедический характер знаний которых
поражают и сегодня; Эйнштейна, наконец,
которому, по его знаменитому высказыва'
нию, Достоевский дал больше, чем любой
мыслитель, больше, чем Гаусс” [25].



О.Бурова.), Галилей не был в состоянии
видеть в эллипсе что'либо, кроме искаже'
ния окружности: форму..., недостойную
небесных тел...” [27]. Аксиоматическое
принятие окружности как привилегирован'
ной фигуры в математике и эстетике Гали'
лей переносит на физику и астрономию.
Движения человеческого тела он диффе'
ренцирует на “первичные”, происходящие
в суставах и обязательно круговые, и “вто'
ричные” – мускульные, о прямолинейнос'
ти которых высказывался Кеплер. Таким
образом великие физики и астрономы “оп'
равдывали” свою небесную механику [28].

Архитектоника звука и формы

Н
едавнее прошлое, также став'
шее достоянием истории, пред'
лагает немало примеров эстети'

ко'научных, точнее, художественно'науч'
ных контактов, имевших эвристический
эффект. Интересно в этом смысле отноше'
ние А. Эйнштейна к музыке, на которое
указывают авторы многих исследований.

Крупные ученые'естественники не раз
утверждали, что музыка, и именно инстру'
ментальная музыка, способствует специ'
фической математической интуиции, уме'
нию видеть и преображать мир в плане
“чистого” пространственно'временного
континуума. На этом во многом основано
ее предпочтение учеными'исследователя'
ми.

Чрезвычайно важно то обстоятельство,
что, имея строгую звуковую архитектонику
формообразующим принципом, этот вид
искусства может особенно активно влиять
на характер и способ мышления.

Глубокую мысль о конструктивных ос'
новах музыки, “регулирующей время”, вы'
сказывает Гегель. Он полагает, что основу
нашего переживания музыки составляет
“абстрактное единство, внесенное субъек'
том во время...” [29]. Это “абстрактное
единство” наиболее ярко выступает в со'
натной форме. Последняя представляет со'
бой удивительно прочный, строгий, кау'
зальный процесс, отражающий законы ло'
гического мышления.

А.Эйнштейн был убежден, что “настоя'
щая наука и настоящая музыка требуют
однородного мыслительного процес'
са” [30]. В 1939 году он подробно ответил
на анкету о своих музыкальных вкусах.

“Великие умы сходятся”

О
собо интересующее нас отноше'
ние великих мыслителей прошло'
го к искусству также составляет

раздел истории науки, ибо, как уже отме'
чалось, контакт с миром прекрасного все'
гда являлся (осознанно ли, нет ли) мощ'
ным усилителем результативности научной
мысли. Показательна в этом смысле лич'
ность Галилея, жизнь которого освещалась
тесной дружбой с Людовико Чиголи, наи'
более выдающимся флорентийским живо'
писцем его времени. В течение длительно'
го периода Галилей изучал творчество
Ариосто и Тассо, сравнивал их и вынес
строгий приговор Тассо за аллегоричность
смысла в поэме “Освобожденный Иеруса'
лим”, которую он относил к разряду нетер'
пимых им художественных “трюков”. Кон'
структивный гений Ариосто и декоратив'
ные таланты Тассо противостояли друг
другу, и Галилей, не колеблясь, встал на
сторону первого. “Эстетические суждения
Галилея, – отмечает Э.Панофский, – ка'
саются ли они музыки, живописи или по'
эзии, представляются ... обусловленными
одним цельным принципом или, если угод'
но, одним непреодолимым предрассудком
– предрасположением классика в пользу
простоты, порядка и разделения жанров и
против сложности, неуравновешенности и
всех видов смешения” [26].

Любопытен уже отмечавшийся факт:
Галилей игнорировал законы Кеплера, ко'
торые он, безусловно, знал. Если их отсут'
ствие в “Диалогах” еще можно объяснить
стремлением к адаптации содержания для
широкой аудитории, то совершенно иные
причины изгнали их из более поздних тео'
ретических построений ученого. Психоло'
гическое и научное “отторжение” законов
Кеплера обусловлено, вероятнее всего, той
“одержимостью округленностью”, которая
была так характерна для последователей
Платона и Аристотеля и которая уничто'
жала, даже в тенденции, видение Солнеч'
ной системы иначе, чем сочетанием кругов.
Э. Панофский отмечает, что “там, где мы
воспринимали  окружность как частный
случай эллипса (Кеплер установил эллип'
тичность планетных орбит и утверждал
“естественным” для физического мира не
круговое, а прямолинейное движение. –
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НАУКА НА ЯЗЫКЕ ЭМОЦИЙ. ВЫВОДЫ

И
так, гуманитарно'педагогичес'
кий принцип науки дает воз'
можность непосредственного

эстетического воздействия на школьную
аудиторию в процессе преподавания есте'
ственных наук. В гуманитарно'педагогиче'
ском принципе науки мы вычленили и про'
анализировали формы, при использовании
которых в учебном процессе осуществимо
эстетическое воздействие. Развернутое ис'
следование “критериальной” и “историчес'
кой” (по предложенной классификации)
форм было предпринято по причине их
особой важности в развитии эстетического
отношения к науке, эстетического чувства
формы, эстетической потребности [33].
Наука является деятельностью человека
для человека. Но ее конечная цель “не
прочитывается” в самом здании науки, ее
правильное понимание (в смысле “конеч'
ной цели”) затруднено направленностью
на познание объективного мира в его им'
манентных связях и существованием дис'
танции в практическом претворении нового
знания. У школьников может создаться
иллюзорное представление об отчужденно'
сти науки, ее эзотерическом характере.
Ведь за символическим языком не просма'
тривается человек, мы склонны  забывать
о том, что движение понятий есть плод че'
ловеческих усилий, абстрагирующей дея'
тельности ума, создающего научную кар'
тину мира, что за усложненностью оформ'
ления научного результата (в отличие от
кажущейся естественности в искусстве)
открываются подчас полные драматизма
пути к нему, столь близкие творческому
процессу в искусстве. Развитие гуманитар'
но'педагогического принципа послужит
преодолению еще существующего ныне

изоляционизма в науке путем ее гуманита'
ризации и гуманизации, ломающей перего'
родки между областями науки, восстанав'
ливающей целостность ее здания.

Для формирования эстетических потреб'
ностей школьников при обучении естест'
венным наукам следует обращать особое
внимание на факты, свидетельствующие о
художественных интересах ученых. Сами
по себе эти факты очень симптоматичны.
“Функции гуманитарной части образова'
ния, включая искусство, – утверждает
Г.Д.Суворов, – должны расти, если чело'
вечество желает сохранить здоровье, пони'
мание этого и должно быть сообщено моло'
дежи многократно: и обучающими ее на'
укам, и обучающими ее искусствам, и в
этом деле работники науки и искусства
должны идти рука об руку” [34]. Препода'
вателю необходимо научиться “переводить”
научную информацию на язык чувств, эмо'
ций и человеческих судеб. Это важно еще и
потому, что школьник видит предмет в фор'
ме проявления личности, эмоциональный
фактор учебного процесса выступает как
личностная, человеческая форма бытия.

Как нам представляется, анализ форм
проявления гуманитарно'педагогического
принципа науки позволил обозначить пути
и способы формирования эстетических по'
требностей обучающихся, наметил линии
эстетических воздействий через внеэстети'
ческий материал. Возбуждение эмоцио'
нальной сферы обучающихся посредством
“эстетического кодирования” информации
логического характера способствует, как
отмечалось, переводу последней в системы
подсознания и мощному усилению интуи'
тивной деятельности реципиента.

Развиваемые таким способом продук'

Анкета не сохранилась, но характер вопро'
сов ясен из ответов ученого. “Мне не нра'
вится музыкальное произведение, – пишет
А.Эйнштейн, – если я не могу интуитивно
ухватить его внутреннюю целостность и
единство... Мне мешает несовершенство
архитектоники... . Несовершенство формы
не позволяет мне безоговорочно наслаж'
даться... Отсутствие четкого архитектур'
ного рисунка  рассматриваю как декадент'

ство” [31]. На основании этих замечаний
легко судить о предпочтениях Эйнштейна.
В ответах он ставит на первое место Баха и
Моцарта, композиторов в высшей степени
архитектоничных [32].
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тивные воображение и фантазия являются
основаниями эстетической потребности,
ибо конструируют в сознании эстетические
образ'цель и программу действий. Выше'
изложенное позволяет сделать вывод: реа'
лизация гуманитарно'педагогического
принципа науки в учебном процессе высту'
пает специфическим средством формиро'
вания эстетических потребностей подрас'
тающих поколений. 
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У статті розглядається філософія освіти як гарантоване продовження роз�

витку освітньої думки і педагогічної практики, окреслюються її тенденції в Ук�
раїні – редеідеологізація, створення посібників та концептуалізація регіональ�
ного розвитку освіти. Обгрунтовується завдання філософії освіти як дис�
ципліни, що забезпечує уточнення і зміну словника понять для опису і
здійснення педагогічної діяльності.

"Нам не настільки важливо, у котрий уже раз докопу�
ватися до суті речей, як насущно знати, як себе пово�
дити у світі, яким він є".

А.Камю "Бунтівна  людина"

УКРАЇНСЬКА ЦАРИНА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

С.Ф.Клепко

Сьогодні застарілим донедавна словом "царина" замінюють поняття "сфера діяльності", "га�
лузь", "ділянка", "поприще", "нива", "поле". Але забулося, що царина – це й "пасовище у межах
села", "випас". Проте найдавніше значення слова "царина" (синоніми – "окіл", "околія", "колово�
рот") – "огорожа з воротами при в'їзді у село", тобто межа села від його периферії (околиці, окру�
ги). Рос. "говорить околицей" – означає "говорити здалека (наздогад), манівцем". З такої етимо�
логічної довідки випливає, що слово "царина" є найточнішим поняттям для позначення предмета
нашої статті. Бо, ставлячи за мету описати царину філософії освіти в сучасній Україні, тобто окрес�
лити її рамки чи паттерн як "сфери", "галузі", "ділянки", "поля" філософської думки та педагогічної
діяльності, ми побачимо її і як "пасовище" для окремих дослідників, і з'ясуємо, яка в Україні спору�
джена "огорожа з воротами при в'їзді" у філософію освіти, та вияснимо, чи філософія освіти в Ук�
раїні є цариною у смислі "засіяного поля", чи є лише периферією�околицею світової філософії
освіти. Щоб здійснити це завдання (пам'ятаючи, що найкраще пізнання – на кордонах, межах чи
границях), поглянемо спочатку, що є філософія освіти не у нас.

Що вважається філософією освіти? 

Відповідаючи на це питання, Н. К. Бурбулес, професор Університету штату Іллінойс (США), у
вступі до енциклопедичного словника з освіти [35] вказує на безплідність визначення філософії
освіти шляхом перераховування її головних шкіл, центральних фігур учених і текстів. Такі спроби
фактично зводяться по суті до з'ясовування статусу "філософії освіти", щодо якого  відповіді дуже
далекі від консенсусу. Для віднаходження відповіді на питання "Що ж то є, філософія освіти?"
Бурбулес пропонує з'ясувати, що ж пробують робити ті, хто називає себе філософами освіти, і що
ж вони вміють робити. 

"Філософія освіти" як особлива сфера наукової діяльності, вказує Н.К.Бурбулес, виникла у 19
ст. в англомовних країнах, передусім у США. Надихаюча діяльність Джона Дьюї (1859�1952)
призвела до того, що наявність "філософії освіти" була визнана як обов'язковий вимір компетентної,
відповідальної практики в освіті. Ніхто до Дьюї так наполегливо не  доводив необхідність освітньої
практики, заснованої на філософських принципах. Ніхто з філософів до нього і після нього не напи�
сав щодо освіти так плідно (більше ніж 40 книг і 800 статей). У результаті значна спадщина Дьюї
в англомовному світі сприймається як обгрунтування ідеї, що педагоги�практики повинні мати
освітню філософію як потенційну підставу всієї освітньої думки і практики. Відповідно набув поши�
рення так званий підхід "ізмів" – перераховування традиційних філософських позицій (реалізм, іде�
алізм, прагматизм тощо) – із різними ступенями філософської глибини і точності та наступним роз�
глядом їх "значення" для освіти.

Починаючи з 40�х років у США простежується відхід від "ізмів", зокрема в ряді щорічників
Національного Товариства Вивчення Освіти, присвячених філософії освіти, виданих у 1942, 1955,
1972 і 1981 роках. У 60�70�их роках у філософії освіти утверджується аналітичний рух як опозиція
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підходу "ізмів". Один із центральних принципів аналітичної школи – немає ніяких прямих наслідків
для освіти від філософських позицій. Людина може поділяти принципи реалізму, наприклад, але
при цьому схвалювати будь�що з розмаїтості освітніх  цілей і методів (Chambliss 1996; Phillips
1994). Спроба відкривати приховані резюме у комплексах філософських позицій, а потім прочиту�
вати в них певні наслідки для практики була розцінена як "філософське болото", як надобіцянка
філософії щодо освіти. Таке відхилення від методу "ізмів" призвело до втрати інтересу допомагати
педагогам здобувати або формулювати їх власну "філософію освіти", замість цього почали ставити
за мету навчати їх "думати філософськи" щодо освітніх  цілей і методів, скрізь, де вони цього потре�
бують. 

Однак цей розвиток, указує Н.Бурбулес, мав інші, менш очікувані, наслідки. Через якийсь час,
шукаючи підстави для філософії освіти все частіше вчені почали читати (або перечитувати) філо�
софські джерела поза аналітичною традицією, передусім англо�американську літературу з проблем
логіки і епістемології, етики й політичної філософії, яка керувалася кантіанськими або ліберальними
припущеннями. Багато філософів освіти, читаючи первинні джерела філософії (від досократиків до
Ніцше, або Хайдеггера, або Beauvoir, або Вітгенштейна), відшукували свої аргументи все більше й
більше поза англо�американською філософією і звернулися навіть до маргинальних колись текстів у
"філософії": критичної теорії, фемінізму та до тих, хто був пізніше названий "постмодерністами". Ці
філософи освіти зробили істотні внески в розуміння таких тем, як влада і нерівність в освіті, критич�
ний аналіз ідеології, "сховані" навчальні плани ("hidden" curricula). 

Такий коротко окреслений у чотирьох абзацах за допомогою статті Н.Бурбулеса розвиток філо�
софії освіти у США та англомовних країнах супроводжувався друкуванням майже 2�х тисяч книг
із філософії освіти, які є в Бібліотеці Конгресу США, та створенням у останній час величезного об�
сягу інформації електронних джерел. Лише один приклад. Так, Н.К.Бурбулес (адреса його особис�
тої веб�сторінки – http://www.ed.uiuc.edu/facstaff/burbules/NickB.html ) керує веб�сайтами
Щорічника  Товариства Філософії Освіти (Philosophy of Education Society – PES)
(http://www.ed.uiuc.edu/pes) і журналу "Освітня теорія" ("Educational Theory")
(http://www.ed.uiuc.edu/EPS/Educational�Theory). Сайт PES Yearbook містить повні тексти май�
же 400 статей, підготовлених до щорічних конференцій PES з 1992 року. Сайт журналу
"Educational Theory" не має текстів  статей, але на ньому можна ознайомитися із змістом і резюме
всіх його випусків з 1992 року та повним змістом журналу з 1983 р. Веб�сайти мають зручну пошу�
кову систему за ключовими словами, яка робить їх потужним інструментом дослідження філософії
освіти. Нова  веб�сторінка в Університеті штату Іллінойс для ресурсів у філософії і філософії освіти
http://www.ed.uiuc.edu/EPS /ed_resources/ phil_n_phil_of_ed.html  також може надати мож�
ливість знайти величезну  кількість корисної інформації. 

Отже, дискусія, що є філософія освіти – галузь знань, поле досліджень чи академічна дис�
ципліна – основний стан того, що на Заході називається філософією освіти. Проблема дис�
циплінарної ідентифікації турбує й наших дослідників [1; 15; 18; 19; 20]. Збільшена глобалізація
академічної роботи, зростання кількості міжнародних організацій і конференцій (типу INPE,
Міжнародна Мережа Філософів Освіти, яка утворилася у 1990 р.); поширене використання Інтер�
нету як засобу глобального зв'язку й електронних публікацій учених – усе це вказує, що роз�
маїтість та розходження будуть посилюватися, включаючи, природно, питання про те, хто вва�
жається філософом освіти. 

Чим же займаються на Заході ті дослідники, які називають себе "філософами освіти"– Найлег�
ше скласти про це уявлення, поглянувши,  наприклад, на зміст одного з десятків періодичних ви�
дань з філософії освіти – "Журнал Філософії Освіти" (Journal of Philosophy of Education, The
Journal of the Philosophy of Education Society of Great Britain), який видається у Великобританії. У
його трьох випусках кожного  року друкуються статті, що представляють широку розмаїтість філо�
софських традицій: від дослідження фундаментальних філософських проблем у поєднанні з освітою
до деталізованого критичного розгляду поточної освітньої практики та її стратегій із філософської
точки зору. Журнал прагне підтримувати строге мислення щодо освітніх питань та ідентифікувати і
критикувати ідеологічні спрямовування, що формують освіту. Етичні, політичні, естетичні та епісте�
мологічні виміри освітньої теорії – його теми. Перелічимо назви деяких статей і спеціальних ви�
пусків цього журналу в 1996 � 1997 роках: "Конкуруючі концепції духовної освіти ", "Рух проти
освіти", "Фуко, освіта, самість і сучасність", "Освіта і національності", "Якість і освіта"; "Стосовно
освітнього середовища", "Освіта  у постмодерному віці", "Цілісність й навчання з точки зору
фемінізму", "Навчання гідності", "Ілюзія свободи: лібералізм, освіта і ринок".
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граммы, связанные с преобразованием
мира с учетом человеческих нужд, и, с
другой стороны, с преобразованием че'
ловека с учетом общественных потреб'
ностей. Именно в этом пласте кроются
неисчерпаемые эстетические богатства,
способные умножить и обновить интел'
лектуально'чувственные возможности
человека, развить его творческие спо'
собности. Это проявляется, во'первых,
во все более прогрессирующем измене'
нии ее системно'структурной организа'
ции (система наук постепенно уступает
место системе Науки, лишенной дис'
циплинарных перегородок и структурно
расчлененной по проблемному принци'
пу); во'вторых, в дифференциации наук
как пути к их интеграции, когда ускоря'
ющееся дробление науки “заставляет”
строить арки между двумя или несколь'
кими дисциплинами, и, наконец, в'тре'
тьих, – в кардинальном и выполняю'
щем синтезирующую функцию поворо'
те науки к становящейся для нее цент'
ральной проблеме – проблеме Челове'
ка. 

Наука и мировоззрение: 
четыре формы реализации принципа

П
роцесс гуманизации и интегра'
ции наук – один из реальных
фундаментов нейтрализации

диспропорции между теоретическим и
эстетическим развитием человека. Са'
моцелью науки на новом этапе ее раз'
вития становится реализация гумани'
тарно'педагогического принципа. Этот
факт дает еще одно основание видеть
науку действенной эстетико'воспита'
тельной силой, раскрывающейся наибо'
лее полно в условиях средней школы. 

Мы предполагаем возможность вну'
треннего членения гуманитарно'педаго'
гического принципа науки на 4 основ'
ные формы: “мировоззренческую”,
“критериальную”, “историческую” и
“языковую” [7]. В учебном процессе
они выступают в первом случае как
связь науки с философией, “обогаще'
ние” ее мировоззренческим содержани'
ем; во втором – как использование в
практике обучения школьников “внеэм'
пирических критериев” (Е. Мамчур) в
определении истинности знания вообще
и конкретных решений в частности; в
третьем – как представление науки про'

цессом, “драмой идей” (А. Эйнштейн),
которую необходимо пережить обучаю'
щимся; в четвертом – как способ дан'
ности науки общественному сознанию
и, соответственно, как характер ее педа'
гогической модели [8].

Боится ли физика метафизики?

С
вязь науки с философией явля'
ется наиболее глубинной и наи'
более изученной формой про'

явления гуманитарно'педагогического
принципа. Идеалы и нормы науки, ее
парадигмы всегда скоррелированы с
особенностями культуры соответствую'
щей эпохи и имеют мировоззренческую
окраску. 

Преобразовывая свои идеалы и нор'
мы для освоения новых объектов, наука
должна каждый раз вписывать новые
познавательные установки в культуру,
обосновывать их в качестве более со'
вершенного образа познавательной дея'
тельности. Начальной фазой перестрой'
ки оснований науки является философ'
ское осмысление тенденций научного
развития, рефлексия над основаниями
культуры. Именно философия намечает
контуры будущих идеалов научного по'
знания, вырабатывает категориальные
структуры, закладывающие фундамент
для построения новых научных картин
мира. Известно, например, что ради'
кальная ломка электродинамической
картины осуществилась в работах Эйн'
штейна вследствие отказа от концепции
эфира и пересмотра представлений об
абсолютном пространстве и времени.
Эйнштейн должен был выйти из сферы
специально научных проблем и рассмо'
треть их в аспекте закономерностей
процесса познания, т.е. обратиться к
языку философско'методологического
анализа. Таким образом, борьба, кото'
рую вела физика с умозрительными ме'
тодами мышления на этапе своего станов'
ления (вспомним ньютоновское: “Физи'
ка боится метафизики!” и “Гипотез же я
не измышляю”) сменилась их союзом.
Поднимаясь сегодня до высот теорети'
ческого синтеза, вступая в сферу “чис'
того мышления”, обслуживаемого с фор'
мальной и содержательной сторон соот'
ветственно математикой и философией,
физика оказалась в кругу исконно фи'
лософских проблем: пространство и
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Постає питання: що ж "намолов" такий могутній млин західної філософії освіти, який у неї "су�

хий залишок"?

"Сухий залишок" англо�американської філософії освіти

Філософи освіти виходять з того, що вчителi потребують допомоги насамперед у визначенні кри�
теріїв найефективнішої вчительської діяльності.  Педагогiка (як наука, так  i практика) роздвоюють�
ся мiж цiкавими, але абстрактними  iдеалами прогресивної педагогiки та тисячами рекомендацiй, роз�
роблених численними групами пiдтримки  шкiльних реформ. Визначаючись, як навчати дiтей, звер�
тають увагу на одну з особливостей сучасної  науки – її прагнення до iнтеграцiї,  об'єднання знань у
цiлiсну систему, яка вiдображає об'єктивний свiт у  його єдностi й розвитку. Iдея iнтеграцiї наук
знайшла широке застосування i  в шкiльному навчальному процесi. Міждисциплінарне навчання роз�
цінюється як найефективніший шлях  навчальної діяльності (більш детально див. [11, с. 81�84]). 

Але що ж означає вираз "найефективніша  вчительська діяльність"  і якi критерії її визначення?
Cписок найкращих практичних дій учителя,  виведених із стандартів різноманітних  навчальних про�
ектів,  розроблених асоціаціями педагогів, дослідницькими центрами  та групами по складанню
змісту освіти США, філософсько�освітніх концепцій, були детально описані  Г.Даніелсом і М.Бізар
[36].  

До якостей та характеристик найефективнішої вчительської діяльності ці автори зараховують: 1.
Особистісну зорієнтованiсть. 2. Спирання на досвiд. 3. Рефлективнiсть. 4. Аутен�
тичність. 5. Холiстичнiсть.   6. Соцiальну спрямованiсть. 7. Спiвробітництво. 8. Демокра�
тичнiсть. 9. Пiзнавальнiсть. 10. Розвивальність. 11. Конструктивізм. 12. Психолiнгвiстич�
нiсть. 13. Викличність. 14. Послiдовнiсть. 15. Цiлеспрямованiсть.

Визначено також ключові стратегії успішної діяльності вчителя:

— "Інтегративні модулі" – розроблення разом із учнями тематичних, міждисциплінарних
комплексів питань для інтеграції знань та  навичок з усіх навчальних предметів.

— "Діяльність малих груп" – створення у класі  груп, пар і команд співробітництва  з метою
децентралізації навчального  процесу та індивідуалізації навчальної програми. 

— "Презентація навчання" – мотивація за допомогою ідей з творів мистецтва; дослідження
жанрів і способів вираження як шляху дослідження, запам'ятовування і застосування інформації. 

— "Класна кімната як майстерня" – застосування методу студійного учнівства з моделю�
ванням і тренуванням, учнівським вибором, відповідальністю і виставкою. 

— "Справжній досвід" – упровадження такого навчального  плану, що сприяє взаємопро�
никненню позашкільного та шкільного життя  дитини, кращій підготовці до самостійності.

— "Рефлексивне оцінювання" – заохочення  до рефлексії, постановки і  досягнення цілей,
самооцінки, розширення оціночних ролей і репертуарів викладачів і батьків.

"Найкраща вчительська дiяльнiсть", як вважають указані автори, означає якомога ммеенншшее......
роботи з цілим класом (лекцій), пасивного  відсиджування, слухання та вбирання  учнем інформації,
тиші та відчуження в класі, використання тестів для проведення перевiрочних робiт та лише на�
вчальних підручників і основної літератури, поверхового вивчення теми, рутинного запам'ятовуван�
ня фактів та деталей, змагання за оцінку, постійного переміщення чи підтягування учнів до груп за
рівнем здібностей, використання стандартизованих тестiв як єдиного засобу вивчення  учнiвських
здiбностей, знань і характеру, використання спеціальних та вiддалених вiд затверджених програм
навчання.

Навпаки, "найкраща  вчительська дiяльнiсть" означає якомога ббiiллььшшее......

ь спирання на досвiд, індуктивності в навчальному процесі;

ь учнiвської iнiцiативи, обговорення, спiвпрацi;

ь розмiрковування над глобальними проблемами, питаннями, їх оцiнки, iнтерпретацiї;

– глибшого вивчення меншої кiлькостi предметiв;



29

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ
– читання книг повнiстю, без скорочень, в оригiналi, як наукової, так і лiтератури, написаної на

основi життєвих реалiй;

– вiдповiдальностi учня за власнi знання, зважаючи на власнi цiлi, шляхом ведення записiв са�
моконтролю, моніторингу та оцiнювання;

– розширення свiтогляду та життєвого досвiду через обговорення тем, групову  роботу, науко�
во�дослiдницьку роботу, ознайомлення з кращими книгами свiтової  лiтератури;

– уведення і моделювання демократичних принципів у школі;

– швидкого реагування на змiни у свiдомостi та поведiнцi дiтей;

– колегiальностi та спiвпрацi в навчальному процесi;

– пiдходу до учнiвського колективу як до спiльноти, що розвивається;

– гетерогенних класів;

– зростаючої взаємодiї з дорослими та суспільством;

– спостережень учителя над зростанням учнів за допомогою класного журналу та  учительсь�
ких щоденникiв життя класу.

Імовiрно, що в цих переліках пропущено щось  важливе. Тема визначення найкращої вчительсь�
кої  дiяльностi залишається вiдкритою. Але ці принципи й становлять "сухий залишок" сьо�
годнішньої англо�американської філософії освіти. Український читач, знайомий з працями ук�
раїнських педагогів, з описами сучасних освітніх парадигм, розчаровано скаже: "Ну й що? Чи варто
було городити тин навколо царини філософії освіти, коли вона встановлює досить очевидні речі?" 

Я не робив би поспішні висновки, порівнювання систем освіти є справою поки що непевною,
можна відшукувати як недоліки, так і переваги  в освіті й у них, й у нас. Але "чомусь" наші учні
"списують", а їхні вважають це недостойним. Л.Н.Овдієнко вказує, що "наша школа ввібрала всі
риси своїх історичних попередників. Поряд з позитивними надбаннями, що витримали "вогонь і
меч" суспільних трансформацій, лишилося багато негативного. З монастирської школи в сучасну
перейшли сумарний огляд і коментарі. Кожен підручник – це "сума географії", "сума історії", як у
минулому "сума теології". Кожен вірш коментується так само старанно, як Святе письмо. Форма
навчання "питання – відповідь" лишається головною. Школа�казарма злегка потиснулась, але й
вона не бажає здавати свої позиції: поділ на класи, переклички, лінійки тощо. Школа формалізму
ще й досі навчає писати твори так званим шкільним стилем, вирішувати задачі за шаблоном, фор�
мує залежне мислення через заучування правил і прикладів. Спеціалізація настирливо витісняє кла�
сичну всебічність освіти. Розвиток освіти сьогодні вимагає переходу в "інакшість", "несхожість",
водночас потребує звертання до гуманістичних ідей античності, європейського Ренесансу та досяг�
нень вітчизняної педагогіки кінця XIX – початку XX ст. Педагогічні ідеї Ж.�Ж.Руссо, Дж.Лок�
ка, К.Гельвеція, Д.Дідро, Й. Песталоцці, А.Дістервега багато в чому лишились викладеними
тільки теоретично. Про "паперову" педагогіку К.Гельвецій свого часу писав: "Деякі знамениті люди
пролили багато світла на це питання, але виховання лишилось таким, як і було. Чому так? Тому що
для складання хорошого плану виховання треба бути лише освіченим, а для запровадження його в
життя – мати владу" [27, с.523�526]. 

Чи не повторюється з педагогікою та ж сама історія, як і у випадку застосування виробничих
технологій та технічних досягнень, для ефективного використання яких потрібна висока загальна й
технічна культура життя і мислення, яка здебільшого прихована за  очевидним фасадом невпинного
впровадження "ноу�хау". А тому 

Розвиток філософії освіти є гарантованим продовженням розвитку освітньої думки і педа�
гогічної практики.

Ознайомлюючись із  продукцією західної філософії освіти, переконуєшся, що це та царина, в
якій дослідники  прагнуть зінтегрувати всю філософську думку стосовно проблем освіти – без уся�
ких обмежень у джерелах, методах, проводячи систематизацію, наполегливий пошук усіх цінних ду�
мок "чистих" філософів з метою їх селекції, концептуалізації та передачі в освітню теорію. Про це
свідчить і 20�й Всесвітній філософський конгрес "Paideia: філософія, що навчає гуманності", який
відбувся у серпні 1998 р. у Бостоні (США). Конгрес розглядав головну тему філософії освіти у ра�
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курсах, які породжують усі філософські дисципліни, напрями і течії. Обговорюючи проблеми похо�
дження й розвитку філософських концепцій Paideia, взаємодії освіти і культурної різноманітності,
майбутнього філософії та освіти, конгрес переконливо засвідчив, що філософія освіти у 20�ому
столітті розвивається як ніколи до цього в усій історії. При цьому відчувається і прагматичне
намагання подати у працях   рецептурні рекомендації, зразок яких було наведено вище. 

Чи потрібна така сфера досліджень і академічна дисципліна як філософія освіти? Безсумнівно,
так. Cпівголова Мережі Філософії Освіти Європейської Асоціації Досліджень Освіти (EERA),
проректор Університету Східної Англії (Норвіч, Великобританія), професор,  доктор Девід
Бріджес зауважує, що є багато різних способів розвитку освітньої думки і педагогічної практики у
світі, необхідних для гарантованого його продовження, але він переконаний, що дисциплінарне вив�
чення філософії освіти – один із способів такого розвитку, який повинен бути доступним педагогам
як у період студентського навчання, так і в післядипломній освіті. Без освоєння більш широкого
змісту цілей освіти, епістемологічних основ навчання, етичних і соціальних вимірів освітньої практи�
ки ми залишимося з простою технічною практикою освіти, позбавленої реального значення, спра�
ведливо стверджує вчений.

Який же стан філософії освіти в Україні? 

Про необхідність її розвитку в Україні дискусія розпочалася у 1993 році декількома газетними
статтями, насамперед С.У.Гончаренка, ініційованих "круглими столами" у журналах "Вопросы фи�
лософии", "Вопросы педагогики". З того часу в Україні відбулося декілька конференцій з питань
філософії освіти [25; 32], з'явилися перші книги та публікації, які тяжіють до цього жанру [5; 7; 11;
21; 23; 28]. Стали відомими спроби концептуалізації філософії освіти (Г.Ващенко, С.Гессен,
Н.Розов, В.Лутай, О.Ребуль, В.Самюельсон, Ф.Марковіц та інші). Новий період розвитку філо�
софії освіти ніби наступив у 1997 році, коли спеціальність 09.00.10 "Філософія освіти" було вклю�
чена у перелік спеціальностей наукових працівників відповідно до постанови президії ВАК, але по
сьогодні в Україні не створено жодної Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за цією
спеціальністю, не визначено провідних установ, за процедурою разового захисту захищена лише
одна кандидатська дисертація Н.В.Щубеки на тему "Трансформація освіти як явище сучасної
культури (філософський аналіз)". 

"Надзвичайно потрібне Україні поле досліджень залишається пусткою" – так схарактери�
зував член�кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор М.В.Попович
розв’язання проблеми філософії освіти в Україні доби побудови відкритого суспільства. Можливо,
М.В.Попович образно перебільшив міру порожнечі царини української філософії освіти, але оче�
видно, що порівняно із західною філософією освіти або навіть російською [1; 2; 10; 22; 30] неінсти�
туалізованість цієї дисципліни в українській царині поза сумнівом. Із 51 сторінки  Координаційного
плану наукових досліджень обласних інститутів післядипломної освіти педагогічних кадрів на 1999
рік тільки одна сторінка (5 тем) присвячується дослідженням у галузі філософії освіти. Не кращий
стан у педагогічних університетах та інститутах. Але, попри все, можна говорити, що в Україні
філософія освіти є, зростає кількість дослідників у цій галузі (про це можна судити хоча б із великої
кількості учасників відповідних наукових конференцій), зростає і потреба практиків у ній, модною у
педагогічних журналах стала рубрика "Філософія освіти" ("Освіта та управління", "Педагогіка і
психологія", "Педагогіка толерантності", "Педагогічний пошук"(Луцьк), "Вересень"(Миколаїв),
"Постметодика" (Полтава) й інші). Такий матеріал надає можливість оцінити основні риси ук�
раїнської царини філософії освіти та, не претендуючи на вичерпність,  відшукувати її "сухий зали�
шок". До нього в останні роки я б відніс передусім тенденцію редеідеологізації освіти; спроби ос�
мислення філософії освіти як навчальної дисципліни і концептуалізацію регіонального розвитку
освіти. 

Редеідеологізація освіти

Проблема "освіта й ідеологія" з початку 90�их років фактично замовчувалася внаслідок відомого
лозунгу деідеологізації навчальних установ. Але ж як iдеологiї, що панують у різних "стратах"
суспiльства, впливають на розвиток освіти, психологiчної та педагогiчної наук? Що ідеологія собою
являє i як формується? Який вплив на її формування здiйснюють, своєю чергою, філософія, психо�
логiя та педагогiка? Нарештi, як усе це позначається на становленнi й функцiонуваннi освiти? Саме
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цi проблеми посiдають центральне мiсце у збiрнику [27], у якому надруковані матерiали учасникiв
методологiчного семiнару АПН України (1998). На семінарі сформульовані вище питання  розгля�
далися під прагматичним кутом зору – "З якими знаннями, з яким свiтоглядом i якими грома�
дянськими принципами ввiйде у наступне тисячолiття нинiшнє поколiння школярiв?"

Багато труднощів у розумінні сьогоднішнього місця ідеології в житті суспільства виникає від ба�
гатозначності терміна "ідеологія". Його ввів французький учений А.Дестют де Трасі (1754�1836) у
праці "Елементи ідеології" (1797). "Ідеологiя – це не вигадка полiтикiв або вчених, а iнстру�
мент розвитку суспiльного органiзму, – зазначив на семінарі президент АПН, доктор фiло�
софських наук Василь Кремень. – Психолого�педагогiчна наука мусить, насамперед, акумулю�
вати й узагальнювати iдеологiчнi цiнностi освiти. Нам потрiбна науково обгрунтована iдео�
логiчна модель розвитку суспiльства та суспiльних iнститутiв. Хiба ж можна будувати
храм, не уявляючи, яким вiн повинен бути, не маючи його проекту?" [27, c.3�6].

До здобутків української філософії освіти слід віднести розроблення в матеріалах семінару тем
"Ідеологічні спрямування сучасного суспільства і проблема взаємодії науки з ідеологією", "Психо�
лого�педагогічна наука і освітня практика в умовах філософської та ідеологічної кризи", "Осо�
бистість у проблемному соціумі: детермінанти та чинники світоглядної динаміки", "Проблеми
політичної культури та соціалізації молоді", "Психолого�педагогічна наука та національно�держав�
ний розвиток України". Однак питання про роль ідеології в освіті не вичерпується аналізом таких
питань.  Необхідно прагнути до розкриття реальних механізмів освіти в умовах ідеологічного плю�
ралізму, щоб не повторився той смішний епізод історії, коли Наполеон, виступаючи в Державній
раді Франції після поразки в Росії, заявив: "У всіх лихах нашої прекрасної Франції винуваті іде�
ологи".

Збірник [27] потребує детального опрацювання і синтезування, але наведемо слушні думки з
цього збірника, які мають увійти в освітній простір України негайно. Так М.М.Слюсаревський вка�
зує, що "нині, коли постала нагальна потреба докорінної перебудови освітнього процесу
відповідно до нових суспільних реалій, важливим є напрацювання не тільки, а, можливо, й не
стільки окремих педагогічних новацій, теорій і методик, скільки нової педагогічної ідеології. А
це, своєю чергою, вимагає пріоритетного розвитку філософії освіти (як основного генератора
ідеологічних трансформацій). Водночас належить застерегти від сподівань на те, що
"життєва" ідеологія освітян вбиратиме філософські розробки в готовому вигляді" [27, c.25].

Але сприйманню педагогічним загалом філософських ідей та розробок перешкоджає, по�перше,
те, що "лише 9,5% з числа опитаних учителів стурбовані тим, що їм бракує певних знань"
[27, с.59], а, по�друге, наявна в країні система педагогічної освіти, яка "не відповідає сучасним ви�
могам до підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних готувати підростаюче покоління
до життя й діяльності у культурному просторі… В основу процесу формування вчителя не
поставлена особистість майбутнього фахівця. Студент, як і раніше, виступає об'єктом ма�
сової педагогічної репродукції, не виявляється і не формується його творча й педагогічна
індивідуальність. Логіка і структура професії вчителя поки що залишається у рамках
просвітницької парадигми мислення з характерною опорою на предметно�розділене сприйнят�
тя світу, вузьку спеціалізацію і технологізацію, діяльності, коли операційно�процесуальні ас�
пекти превалюють над сутнісними й культурними" [27, с.242�243]. 

Необхідно здійснити відхід від старої концепції підготовки з наголосом на вузькому прагма�
тизмі, набутті вузькофахових знань і засвоєнні лише певних методик та переходити до впроваджен�
ня концепції різнобічної підготовки вчителя з наданням йому різноманітних компетенцій, передусім
філософії освіти. 

"Філософія потрібна  передусім бідним"

Так учили кініки. Україні, мабуть, з усіх філософій найбільш потрібна філософія освіти. Бо вже
від її втілення з'явиться потреба в інших філософіях. Тому навіть медики цікавляться проблемами
філософії освіти, відчуваючи, що лікар має бути насамперед фахівцем з власною педагогікою.

Першою і поки що єдиною концептуалізацією філософії освіти як навчальної дисципліни є
посібник "Філософія сучасної освіти" проф. В.С.Лутая (1996). Цей посібник розрахований на сту�
дентів усіх ВНЗ, робота випускників яких буде пов'язана із педагогічною діяльністю, а також на всі

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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освітянські кадри, аспірантів, слухачів системи післядипломної освіти. Курс із філософії освіти, на
думку В.С.Лутая, повинен читатися після вивчення філософії та інших загальносуспільних дис�
циплін, тобто в останні роки навчання, а в тих ВНЗ, де зараз немає з якихось причин умов читати
запропонований курс як окремий, "філософія освіти" може викладатись як частина загального курсу
"Філософія". 

В.С.Лутай у своїх дослідженнях спрямований на визначення основного питання сучасної філо�
софії освіти і реформування освіти. Він висуває систему філософсько�методологічних принципів –
принцип тотожності протилежностей у нескінченному, принцип самоорганізації та її прогресу в роз�
витку буття, принцип плюралізму, принцип діалогу та принцип обернення методу [20, c. 15�17], які,
на його думку, можуть відіграти роль арматури у реформуванні освіти. Автор найважливішим за�
вданням сучасної освіти в Україні вважає розкриття "золотої середини" процесу поєднання проти�
лежних егоїстичної й колективістської тенденцій, специфічних для менталітету нашого етносу, і така
"золота середина" повинна стати його основою, об'єднувальною ідеєю [там само, с. 18].

Однак у посібнику викладені далеко не всі проблеми філософії сучасної освіти, які мають зна�
чення для реформування освіти в Україні, а деякі з них розглядаються лише побіжно, насамперед,
сучасні філософські проблеми педагогічної антропології, історії педагогіки, використання інфор�
маційних технологій, проблеми, які виникають на стиках з епістемологією, філософією науки, пси�
хологією, нейропсихологією. 

Концептуалізація регіонального розвитку освіти

Наступним здобутком поширення філософії освіти є розуміння необхідності розвитку регіональ�
них систем освіти на певних концептуальних засадах [30]. Так, концептуальною основою pозвитку
освіти Луганщини визначено педагогіку життєтвоpчості [24], фундаментально розроблену кон�
цепцію Інституту соціології НАН України та інститутами АПН України [26]. Харківський регіон
цілеспрямовано прагне використати університетський і науковий потенціал свого краю як колиски
українського відродження та разом з тим відшукує смисл і здатність постмодерністських інновацій.
Сумщина концептуальні засади вбачає в забезпеченні інноваційної діяльності вчителя на основі
розвитку філософської культури вчителя та поступового впровадження соціальної інженерії в
освітній діяльності [14]. Педагоги Полтавщини пробують інтегрувати в концептуальну єдність за�
сади "Роздумів про викладання" Остроградського і Блума, ноосферної філософії Вернадського,
філософію серця Сковороди та Юркевича [11�13]. 

Очевидно, що єдності тут бути не може. Й завжди знайдуться регіони, а у них навчальні закла�
ди, які намагатимуться зреалізувати іншу філософію освіти. І це треба вітати. Єдине, чого треба
позбуватися, так це віри, що, реалізуючи всі міністерські  приписи, ми досягнемо школи майбутньо�
го.

Так, в Одесі на базі інституту вдосконалення вчителів відкрито відділ ноосферної освіти [29,
с.37], педагоги Росії та Білорусі активно розвивають ідеї ноосферної освіти [там само, с.40; 8].
Н.В.Маслова, автор книги [22], трактує освіту як "стратегічний ресурс суспільства, який має випе�
реджальний ефект, бо це освіта, яка усвідомлює, що у ноосферному суспільстві не матерія, енергія,
інформація сама по собі, а на їх основі ЦІЛІСНЕ МИСЛЕННЯ, КУЛЬТУРА є об'єктами ува�
ги, здатні породити нові, прогресивні технології. Н.В.Маслова – автор біоадекватних підручників
(холододинамічних). Це нове покоління підручників, які на практиці реалізують найновіші уявлення
природничих та гуманітарних наук про "квант" свідомості ? МИСЛЕОБРАЗ. Біоадекватні
підручники є ефективним засобом формування ЦІЛІСНОГО МИСЛЕННЯ учня" [29, с.41]. 

Але при всіх симпатіях до "ноосферизації" освіти потрібно вказати, що "ноосферного", як і
"відкритого", суспільства ще не існує, а некритичне захоплення в освітньому просторі України "пе�
дагогічним холізмом", декларативна спрямованість на цілісність у всій педагогічній діяльності не�
адекватна соціокультурним реаліям. Справа у тому, що критика холізму як способу мислення, яку
здійснив К.Поппер, ще не освоєна педагогічною свідомістю, а тому ті холістські теорії, які вже за�
знали поразки у нашому суспільстві, намагаються замінити якимись новими, більш удосконаленими
концепціями цілісного формування особистості, забуваючи, що суспільство, світ, наука є ще далеки�
ми від єдності. Для наукового аналізу таких поглядів у філософії освіти в останні роки не вистачало
книги А.Ю.Цофнаса "Теория систем и теория познания" (Одесса, 1999) [33].
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"Сухий залишок" української філософії освіти

Учителя, що прочитує основні публікації з філософії освіти, не покидає питання: чи одержали ми
з них відповіді на свої питання, головними з яких є такі: Як "освічується" (рос. – "образовывает�
ся") людина? Як і чому залишається вона часто "неосвіченою"? Як і які знання повинна здобувати
людина, щоб змогти розвивати свої сутнісні сили? Як людина навчається досягати успіху і справед�
ливості до себе та інших? Чому сучасна школа й освіта залишають людину наодинці з її екзис�
тенційними проблемами? Чи існує краща, ніж сьогодні, система освіти, і якщо так, то чому вона не
впроваджується, а якщо й впроваджується, наприклад "педагогіка Мухи" Б.Колло, то чи не відбу�
деться таке, що вона приведе до ще гірших наслідків, ніж які ми маємо зараз?

Я не знаю, наскільки відповідає дійсності висока оцінка преси київському приватному ліцею
"Гранд" як "першому в Україні, що став школою третього тисячоліття", але тексти його директора
В.М.Співаковського, автора понад 50 наукових праць у галузі економіки України, нових технологій
в освіті, серед яких ? бестселер  [Спиваковский В. Если хочешь быть богатым и счастливым, не хо�
ди в школу. – К.: Гранд, 1996], видавця нового покоління підручників в Україні, засновника і го�
ловного редактора ілюстрованого журналу "Гранд", створюють враження, що їх автор, не вдаючись
до великовагової педагогічної лексики, знає як готувати дітей до цілком іншого способу життя в на�
шому, українському, сучасному суспільстві. І хоча названа книга В.М.Співаковського є науково�
популярною, проте агресивна критика автором сучасної школи заслуговує розглянути її "філософію
освіти". 

В.М.Співаковський відштовхується від освітнього нігілізму, який панує у суспільстві, і радить
"не ходити в школу, якщо бажаєш бути багатим і щасливим". Причому він вказує, що саме його
книга і ліцей  допоможуть сучасній людині забезпечити своє благополуччя на все життя, до того ж
ШВИДКО. Прагнучи встановити нові стандарти в освіті і принцип життя "самоутверджуйся за
власний рахунок", автор справедливо зауважує, що  "освіта створила величезне населення, яке
вміє читати, але не в змозі  розпізнавати те, що варто читати" [названа праця, c. 131] і беза�
пеляційно висуває тезу "Знання давно вже не сила. Наприкінці ХХ століття сила – в умінні"
[Там само, с. 134], не згадуючи про діалектичне взаємовідношення знань і умінь, не вказуючи, що
вміння є інтегроване, конденсоване знання тощо.

Наприкінці цієї книги, cкомпільованої із сотні рекомендацій "Як стати багатим", автор прогно�
зує, що в освіті буде відбуватися зсув акцентів: від навчання абстрактним істинам, встановлених у
середньовіччі, до осягнення таємниць природи і людини, здобуття практичних конкретних корисних
знань, виховання мотивації до самовдосконалення і підготовки до реальних умов життя, до не�
стабільності і невизначеності [Там само, с.176]. Таку зміну пріоритетів автор називає "системою
абсолютної освіти".

У "системі абсолютної освіти" В.М.Співаковський пропонує навчати таких 36 навичок: швидке
читання, красномовність, комп'ютерна грамотність, самозахист, воля і цілеспрямованість, як
заробляти і як витрачати гроші, водити автомобіль, допомагати собі при захворюваннях, по�
важати чужу власність, безпечний секс, виділяти пріоритети, гарно і зручно одягатися,
спілкуватися, вміти говорити "ні", вміти прикрашати середовище проживання, поводитися з
сучасною технікою, готувати смачну їжу, садити розсаду, дерева, вирощувати їх, переборюва�
ти втому, усно рахувати, передбачати, граціозно ходити ("smart"), грати в теніс і шахи, ви�
конувати роботу офіціанта і прачки, музична ерудованість, ерудованість, реакція, лідерство,
складати букети, орієнтуватися на земній кулі, розбиратися в людях, ламати стереотипи,
знати мови, знати закони, порушення яких породжує неприємності, злочини і покарання, зна�
ти, як ставати багатим і щасливим [там само, с. 179�188].

Але чи є впевненість, що коли школа навчатиме тільки цим навичкам, то з її стін вийдуть, на�
приклад, Остроградський чи Ейнштейн та інші генії, які переважно не адаптовані до суспільства у
смислі Співаковського? Відомо, що в основі розвивального навчання знаходиться "педагогічний
ідеалізм", принцип якого – "школа повинна навчати мислити". Основний принцип
"грандівської абсолютної педагогіки"(як і роджерівських шкіл у США, системи Монтессорі, Валь�
дорфських шкіл тощо)  – "гідність дитини важливіше, ніж знання". Суперечка між "педа�
гогічним ідеалізмом" і "прагматизмом" триває, але чи вже так несумісні ці принципи? Школа по�
винна навчати чотирьом комплексам знань і умінь – технологіям знакових систем, виробництва,
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влади і "самого себе" [11, c. 313�321]. Оволодіння цими технологіями гарантує як навчання пра�
вильного мислення, так і гідності як невід'ємних якостей сучасної особистості. 

Для розв'язання застарілої суперечки між ідеалізмом і прагматизмом однієї філософії недостат�
ньо. Бракує досліджень свідомості як базису оцінки різних, у тому числі інтегративних, підходів до
освіти, не аналізується, що педагоги повинні знати про мозок, не "перекладаються" досягнення ней�
ронауки "методичною мовою" [6]. Догматично вимагається шукати шляхи зміни СВІДОМОСТІ
вчителя й учня, перетворення дітей у відкриту книгу Всесвіту як завдання ОСВІТИ (Акбашев Т.Ф.)
[29, с. 39]. Але треба згадати, що радянська педагогіка завдання зміни СВІДОМОСТІ ставила
послідовно й жорстко. Наслідки добре відомі. Україна знаходиться лише "на шляху до себе" [16]
або, за іншими, більш жорсткими оцінками, "у пошуку втраченого майбутнього" [9] і продовжує
"ходити по лезу бритви" [4]. 

Тому в корпус української філософії освіти потрапляють праці [4; 9; 16], які буцімто написані не
в її царині, проте стосуються її проблем. Дійсно, хіба не проблема української філософії освіти –
втеча суспільства від болючих тем у культурі, про яку пише І.Грабовська [4]. Така втеча, вказує
вона, в українській царині виявляється у готовності позбавитися або навіть знищити мислячу части�
ну суспільства (не раз в історії українці самі знищували свою мислячу еліту, цей "національний
спорт" став настільки "традиційним" в українській історії, що багато хто з її дослідників розглядає
здатність до зради як одну із специфічних рис української ментальності). Проте, як підкреслює
Ірина Грабовська, за таких обставин культура потрапляє у лабіринт своїх власних вічних поми�
лок."Вічних, бо не має мужности та волі вирішити тяжкі проблеми. Зацикленість на власній
неспроможності породжує несвободу і найтяжчі комплекси існування (меншовартости,
жертви тощо). Тим самим програмуються постійно відтворювані великі та малі Руїни"
[Там само, с. 84]. 

Тому філософія освіти, що формується в українській царині, полишає тоталітарне завдання
змінювати свідомість, реалізовує прагнення особистості звільнитися від "насильницької освіти",
визнає  право людини опиратися спробам виховувати її за мірками чи то "державної" ідеології, чи то
за уявленнями вчителя з ментальністю, якій властиві всі вади української ментальності – зрад�
ливість, самозакоханість, нераціональна працелюбність. Вона відшукує відповіді на гострі питання
недосконалої системи освіти, але не встановлює якусь нову "абсолютну освіту". Освоюючи філо�
софії освіти М.Монтессорі й Р.Штайнера (має рацію академік І.Зязюн, адаптуючи здобутки валь�
дорфської педагогіки до реалій України); філософію "черепашки" Сеймура Пайперта і генетичну
епістемологію Ж.Піаже, яка зросла до філософії "планети Пайперта" [26]; філософію освіти
М.Ліпмана [31, 34], котрий, розробивши стратегію філософії для дітей, досягає в класах, де вона
вивчається, трикратного зростання успішності дітей з математики і літератури; філософію "педа�
гогіки Мухи" Б.Колло, яку, наприклад, не знаючи цього, реалізовує І. Гончаренко чи то в Україні
(ліцей №1, школа №13 м. Полтави),  чи то в Росії або В.Громовий – при студійному навчанні ри�
торики у гімназії №5 м. Кіровограда (я не впевнений, що названі педагоги погодяться з такою
оцінкою їхніх технологій) – у такому освоєнні світової й власної освітньої думки і формується "су�
хий залишок" української філософії освіти. Цей перелік можна продовжити, називаючи й кла�
сифікуючи різні "мажорні" філософії і технології освіти, але всім їм притаманна одна якість – освіта
у них постає як діяльність самотворення людини в культурі. Уявлення ж про освіту у вигляді
зовнішніх наслідків, у вигляді номенклатури знань є вторинним, випадковим, навіть не обов'язко�
вим… Освіта як соціокультурний феномен змінює власну парадигму (систему принципів, ідей,
підходів), незважаючи на інваріантні й державні компоненти, а завдяки оволодінню педагогами
філософією освіти як проектом такої зміни попри все.

Визначаючи стратегію освіти, необхідно виходити зі змін у повсякденному житті людей, із мо�
дифікованих уявлень про людську сутність, указує О.В.Фролова [27, с.271]. Кінець нинішнього
століття поставив ряд завдань, розв’язання яких неминуче розхитує стереотипи мислення, вкорінені
у філософській логіці Нового часу, бере під сумнів претензії Розуму осягнути все в єдності. Сьо�
годнішні соціокультурні реалії та філософські розробки останніх років, орієнтовані на мовну
свідомість, змушують по�новому поглянути на ряд проблем, розв’язання яких може захитати кано�
ни сучасної освіти. Це й уявлення про "смерть суб'єкта", і про тотальність владних відношень у
житті суспільства, а найосновніше  – нові уявлення про істину.

Зміна словника – шлях до кращої долі
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Мабуть, не зовсім очевидним є твердження: щоб людина почала інакше думати і працювати, їй

треба змінити її словник. За браком часу не будемо його аргументувати: "Нам не настільки важли�
во, у котрий уже раз докопуватися до суті речей, як насущно знати, як себе поводити у світі, яким
він є". Філософія освіти має найперше призначення – допомогти процесу зміни педагогічного слов�
ника, основні терміни якого, як ми побачили, й намагаються сформувати дослідники в українській
царині філософії освіти. Ця царина ще не є поки що "ласим пасовищем" в освітній теорії для педа�
гогічної практики, вона ще  тільки непевна межа між інституалізованими педагогікою і філософією,
теорією управління в освіті і повсякденною педагогічною практикою. Зміна словника відбувається
нелегко, бо це є фактично процес оволодіння новою мовою. Але, попри все, цю роботу проводити
вкрай необхідно. Бо, як правильно твердить Іван Дзюба, "доля мови – доля народу". Цей вислів не
менше стосується й педагогічної мови. До кращої долі народу може привести тільки краща мова,
тобто більш точна, більш ефективна, більш розвинута, яка здатна відобразити всю складність
освітньої діяльності й усього світу. Мова, яка не буде приховувати свою недосконалість і небажання
пізнання за сакраментальними фразами та відомою тезою про невиразність істини. То ж іншого
шляху в освіті  – як вивчати маловідому в Україні мову філософії освіти та, мабуть, перекладати
нею відомі нам істини, які (від цього ми не гарантовані!) можуть виявитися насправді догмами, від
яких ми маємо відмовитися, –  немає. Звичайно, цей шлях для тих, хто справді прагне припинити
"ходити по лезу" та шукати "втрачене майбутнє" й, нарешті, стати у себе самим собою.
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ПОЛТАВА НА ПЕРЕКЛИКУ ЛІТ І СЕРДЕЦЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ                                                 ШКІЛЬНИМ

БІБЛІОТЕКАРЯМ, УЧИТЕЛЯМ,                                     КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ

ДО ВІДЗНАЧЕННЯ 1100�річчя м.ПОЛТАВИ

Р.О.Гелеверя, Н.Г.Кутова 

Незабаром наше славне місто Полтава відзначатиме свій ювілей. Це святкування відбудеться у
вересні 1999 року. Президент України Л.Д.Кучма підписав розпорядження “Про відзначення
1100#річчя міста Полтави”, враховуючи визначне історичне, соцiально#економiчне та культурне
значення мiста, його роль у становленнi української державності.

Святкування 1100#ліття мiста Полтави посилило інтерес дітей#читачiв, їхніх батькiв, учителiв,
бiблiотекарiв до його історiї.

У зв’язку із цим необхідна повна й оперативна інформацiя з питань підготовки до свята.
Потрібне максимальне поповнення бібліотечних фондiв, краєзнавчих куточків новими книгами,
перiодичними виданнями краєзнавчої тематики, іншими матеріалами про мiсто Полтаву. Важливо
визначити тематичнi напрями популяризацiї такої лiтератури до ювiлею мiста, а саме:

— стародавнi поселення на території мiста;
— козацтво і Полтава;
— основні події полтавської історії, герої Полтави;
— Полтава – мiсто і працi, і слави;
— освiта, культура Полтави;
— вулицi, майдани та пам’ятники Полтави;
— пам’ятки природи Полтави й ін.
Необхідно пiдiбрати і такі форми та методи роботи з книгою, які спонукали б читача до актив#

ного мислення, емоцiйного сприйняття прочитаного, вiльного обмiну думками.
До ювiлею мiста доцiльно буде оформити книжково#iлюстративну виставку “Мов дiвчина

заквiтчана, стоїть моя любов, моя Полтава” за роздiлами: “Полтаво, древня і вiчно юна, з легенд і
слави твiй почався лік”, “На кожнiй площi і на кожнiм кроцi історiя до мене промовля”, “Немов
калина, немов сопiлка, немов у травнi бузкова гiлка”, “Планета знає мою Полтаву, гордяться нею
всi по праву” тощо.

Ознайомитися дiтям з історiєю мiста, долею людей, які в ньому жили, з давноминулими і суча#
сними подiями допоможе краєзнавчий тиждень “Сива, як пiсня, і юна, як орлиний полiт”. Реко#
мендуємо включити до його програми орієнтовні форми роботи:

Лiтературна година “Полтава – духовна скарбниця України”.

Інформацiйна бесiда “Символiка мiста Полтави”.

Бiблiографiчний огляд “Скільки ж рокiв Полтаві?”

Вiкторина “Чи знаєш ти історiю рідного мiста?”

День інформацiї “Полтава в минулому, сучасному і майбутньому”.

Заочна екскурсiя “Історичнi пам’ятники, вулицi і площi Полтави”.

Лiтературно#музична година “А Полтава співа Чураївни піснi”.

Зустрiч із працiвниками краєзнавчого музею.
Тиждень доречно завершити проведенням години поезії “Мов пiсню, Полтаву прекрасну я

славлю на рiднiй землi” або читацької конференцiї “Благословенне мiсто – рiдна Полтава”, де
можна розглянути такi теми: “Сива давнина столiть”, “Полтава на крутих зламах історiї”, “Герої
живуть поруч”, “Без твоєї долi — долю нам свою не уявити”.

Активізувати в учнiв інтерес до історiї нашого мiста, любов до своєї “малої батьківщини”, до її
народу можна під час проведення години цiкавих повiдомлень “Загадки літ минулого”, лiтератур#
ної вікторини “В душі оживає прадавня історiя рiдного краю”. Для проведення вiкторини можна
використати наступні питання:

— У якому лiтописі знайдено першу згадку про Полтаву? Яким роком вона датується?
((ВВ  ІІппааттііїїввссььккооммуу  ллііттооппииссіі,,  11117733  ррооккоомм))

— Що означає, на думку деяких учених, назва “Балтавар”?
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((““ББааллттаавваарр””  уу  ппееррееккллааддіі  зз  ддааввннььооббооллггааррссььккооїї  ммооввии  ––  

““ввооллооддаарр””..  ППооссееллеенннняя  ннаа  ммііссцціі  ссууччаассннооїї  ППооллттааввии))
— Коли Полтава одержала магдебурзьке право?

((УУ  XXVVIIII  ссттооллііттттіі))
— Якi навчальнi заклади були відкриті в Полтаві у першій половині XIX ст. та якi вiдомi

письменники і вченi вийшли з них?
((ППооллттааввссььккее  ппооввііттооввее  ууччииллиищщее,,  ппеерршшаа  ччооллооввііччаа  ггііммннааззііяя,,  ккааддееттссььккиийй  ккооррппуусс,,  ііннссттииттуутт

шшлляяххееттнниихх  ддііввччаатт,,  ддууххооввннее  ууччииллиищщее,,  шшккооллаа  ссааддііввннииццттвваа,,  шшккооллаа  ккрраассннооппииссцціівв;;  ІІ..ПП..ККооттлляя**
ррееввссььккиийй,,  ппооеетт  ММ..ІІ..ГГннєєддиичч,,  ммааттееммааттиикк  ММ..ВВ..ООссттррооггррааддссььккиийй,,  ппооеетт**ббааййккаарр  ЛЛ..ІІ..ГГллііббоовв,,  ууччее**
нниийй  іі  ггррооммааддссььккиийй  ддііяячч  ММ..ПП..ДДррааггооммаанноовв  ттаа  ббааггааттоо  іінншшиихх))

— Який видатний полiтичний і вiйськовий дiяч УНР народився в Полтавi?
((ССииммоонн  ППееттллююрраа))

— Коли вiдзначається День визволення мiста вiд нiмецьких загарбникiв?
((2233  ввеерреесснняя))

Нагадати про минуле, краще усвідомити сучасне, зазирнути в майбутнє мiста допоможе учням#
читачам історично#лiтературна подорож “Сторiнки історiї та сьогодення нашого мiста”.

Мандрiвку слiд розпочати органiзацiйним збором, під час якого дiти оберуть маршрути, запи#
шуть завдання, котрі необхiдно виконати пiд час подорожi, ознайомляться з книгами, що допомо#
жуть виконати умови подорожi. Бiблiотекар повiдомить дiтям, скiльки часу вони подорожувати#
муть, призначить день зльоту мандрiвникiв, пояснить, із яким матерiалом мають виступити учас#
ники мандрiвки. Це можуть бути цiкавi повiдомлення, розповiдi, малюнки, фотографiї, щоденни#
ки, вiдгуки та книги.

Пiдсумковим заходом лiтературної подорожi може стати злiт учасникiв, у ходi якого
відбудуться конкурси зiбраних матерiалiв і будуть вiдзначенi переможцi. По закiнченні можна
влаштувати святковий концерт, де прозвучать розповiдi, вiршi, пiснi про Полтаву.

У центрi уваги органiзаторiв свята повинна бути краща сучасна краєзнавча лiтература:

1. Дмитренко*Думич Ю.М. Полтавщина – духовна скарбниця України. – Полтава: Полтавський літера*
тор, 1998. – 36 с.

2. Жук В.Н. З сивої давнини: Нариси з історiї України та Полтавщини VII ст. до н. е. – ХIV ст. н. е. – Полта*
ва: “Полтава”, 1998. – 214 с.

3. Полтавська область: природа, населення, господарство: Географiчний та історико*економiчний нарис /
За ред. К.О.Маца. – 2*е вид., доп. і перероб. – Полтава: Полтавський лiтератор, 1998. – ЗЗ6 с.

4. Полтавщина: Енциклопедичний довiдник / За ред. А.В.Кудрицького. – К.: Українська Енциклопедiя,
1992. – 1022 с.

5. Соловей Д. Розгром Полтави: Спогади з часiв визвольних змагань українського народу 1914*1921. – 2*е
вид., доп. – Полтава: Криниця, 1994. – 192 с.

6. Супруненко О.В. На землi Полтавськiй: Пам’ятки археологiї Полтави та околиць. До 825*рiччя вiд дня
першої лiтописної згадки про Полтаву. – Полтава: Археологiя, 1998. – 160 с.

7. Пойдьом І. Магістратське самоврядування на Полтавщині // Зоря Полтавщини. – 1999ђ. – №99. – 30
червня.

Сподiваємось, що заходи, присвяченi ювiлею мiста, змiстовні й цiкаві, сприятимуть формуван#
ню патрiотизму в учнів, любовi до рiдного краю, до духовної культури нашого народу, його само#
бутніх талантів.



1999  рік виявився зна�
менним  для Полтави,
оскільки давньоруська
літописна Лтава  від�
значає 1100�річчя існу�
вання поселення – за
даними археологічних
досліджень. У святко�
вих здравицях менш по�
мітна інша дата, пов’я�
зана з містом, яка до�
сить неоднозначно
трактується сьогодні
нашими сучасниками.     

Минає 290 років із дня
перемоги Росії над шве�
дами у Полтавській
битві. На підставі
аналізу маловідомих
історичних джерел
В.А.Молтусов, науко�
вий працівник музею
Полтавської битви,
віднайшов нові аспекти,
неточності та прогали�
ни у так, здавалося б,
добре вивченій історії
визначної події 1709 ро�
ку.   

У  пропонованій  нижче
розвідці зроблено  спро�
бу висвітлити такі ма�
лодосліджені  факти, як
забезпечення порохом
шведської  артилерії,
історичний момент
знаменної  битви,
наслідки якої були такі
повчальні в історії
військового мистецтва
то європейської
цивілізації.     

Автор показує, що
відповідно до тих чи
інших  політичних
інтересів Полтавська
битва дещо “підправля�
лася”, навмисне фаль�
сифікувалася.     

Стаття написана ака�
демічно, проте редакція
сподівається, що вона
стане корисною вчите�
лям для поглибленого
вивчення історії рідного
краю, проведення  за�
ходів,  спрямованих  на
пізнання  славного  ми�
нулого Полтавщини, а
також формування
національної самосвідо�
мості особистості.
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НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЕННО�
ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ

В.А.Молтусов 

Большой промежуток времени, отделяющий нас от решаю�
щей битвы Великой Северной войны (1700�1771 гг.), не может
ослабить того интереса, который вызывало и продолжает вы�
зывать это событие. Использование разнообразных источни�
ков, в том числе малоизвестных, позволило показать ряд новых
моментов в освещении хода и подготовки Полтавской битвы,
что расширяет и углубляет наши представления о военно�ис�
торических аспектах сражения.

Важнейшая битва русской истории произошла летом 1709 года под
Полтавой. Несмотря на обширную историографию, затрагивающую, ка�
залось бы, все аспекты этого события, спустя 300 лет мы не можем счи�
тать тему закрытой в смысле изученности ее как исторического факта.
Наоборот, чем ближе подходишь к данной проблеме, чем больше зани�
маешься документами тех лет, критически оцениваешь первоисточники,
пытаешься вновь пересмотреть ход сражения, тем больше возникает со�
мнений в правильности традиционного подхода к его описанию и тех ме�
роприятий, которые проводило русское командование накануне. Не пре�
тендую на полноту охвата и исчерпывающий анализ: данная статья за�
тронет лишь некоторые спорные аспекты подготовки и хода знаменитой
битвы, положения и выводы о которых либо вызывают наибольшие раз�
ногласия, либо попросту устарели.

* * *

Прибыв 3 июня, поздно вечером, в действующую армию под Полта�
ву, царь Петр уже склонялся к решительному сражению как исключи�
тельной мере, о чем писал Меньшикову и Шереметьеву 31 мая: “...
Ежели чего крайняя нужда к обороне города требовать будет, то, и не
дожидаясь меня, с Божьей помощью чините... понеже в нужном деле и
час потерять нужный бывает худо...” [1, с. 200�201]. Однако это вовсе
не означало того, что русская армия должна была принять открытый бой
в чистом поле с противником, многократно превосходящим ее искусст�
вом маневрирования. Прекрасно понимая весь риск подобного шага,
царь шел на сражение совсем не в том смысле, какой вложили в него по�
том историки. Более того, прибыв на место, он счел возможным, исходя
из реальной обстановки, попытаться обойтись без крайних мер и про�
рваться к городу кратчайшим путем — через мост напротив Полтавы.
И лишь испытав неудачу, он вынужден был окончательно остановиться
на варианте генерального сражения. Образ действий русской армии
просматривается в донесении, отправленном Шереметьевым царю 1 ию�
ня: “... Того ради иного к пользе мы изобрести не могли, токмо чтоб не�
малую часть пехоты и притом кавалерии чрез Ворсклу выше Полтавы в
полу 2 мили переправить и поставить в транжемент, а из того транже�
менту всякие поиски чинить и диверсии неприятелю показывать. А хотя
б неприятель и хотел нас в том транжементе атаковать, то он учинить ни�
чего не может, понеже с тылу того транжементу река Ворскла, и ежели
случай покажет к рейторованию, то переход в руках наших будет...” [2, с.
626].
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Более ясно и подробно в этом же духе вы�
сказывался генерал Галларт, представляя свое
мнение фельдмаршалу Шереметьеву 5 июня.
Главное сражение он видел в одновременном
нападении на различные части шведской ар�
мии, разбросанные вокруг Полтавы: “... И
когда неприятель тако в одно время и час во
многих местах атакован будет, то невозможно
почетай инако верить, что сие дело с Божьей
помощью имеет удасться” [3, с. 189]. И если
осуществление этого плана оказалось частич�
ным и временно откладывалось, то лишь по
причине проливных дождей 12�13 июня и от�
ветной реакции шведов по стягиванию всех ча�
стей армии к одному месту под Полтавой. Та�
кая концентрация сил противника, естествен�
но, отразилась на поведении русских. И впер�
вые со времени приезда Петра I под Полтаву
со всей неотвратимостью встал вопрос о гене�
ральном сражении. Он был решен на военном
совете, вероятно, 17 июня, о чем царь инфор�
мировал коменданта Келина 19 числа: “Поне�
же, как сами вы видите, что мы всею силою до�
бивались камуникацию сделать с городом, но за
великими болоты и что неприятель место захва�
тил, того ради за такою трудностью того учи�
нить невозможно. И для того мы, покинув все
шансы, пойдем со всем войском к Петровскому
мосту... и там, перешед и осмотрясь, пойдем, с
помощию Божию, на неприятеля искать со оным
баталии и чтоб пробиться всем войском к горо�
ду” [4, с. 216�217].

Весь дальнейший ход действий показывал,
что русская армия продолжала придерживать�
ся того плана, который был выработан еще в
начале июня рядом генералов, в том числе
Брюсом и Галлартом, считавшими уместным и
своевременным дать генеральное сражение [5,
с. 925�926]. С той лишь разницей, что теперь
переправлялась вся армия, искавшая победу в
оборонительном бою за сплошным фасадом
инженерных сооружений. На это указывают
укрепления Семеновского лагеря, куда, между
прочим, входили и “ряд редутов”, построен�
ных перед лагерем и прикрывавшихся с фрон�
та болотистой и труднодоступной лощиной
урочища Побыванки [6, с. 4]. Армейский
обоз, включая артиллерийские и “прочие тяго�
сти”, отправили к Рублевке (километров 40
выше по течению Ворсклы) в сопровождении
полка И.Кондратьева [7, с. 151; 8, с. 207].

Этот предусмотрительный шаг, чем�то на�
поминавший отступление, бесспорно, свиде�
тельствовал о назревании решительных собы�
тий, а также о сомнениях в исходе будущей
битвы. Окопавшись и укрепившись, русская
армия не торопила событий, тем более, что тя�
желая артиллерия не поспевала: ее перетягива�

ли по мосту у села Гавронцы (километров 4�5
к северу от Семеновки). И вдруг 23 числа
следует вспышка активности. Царь буквально
забрасывает посланиями своего министра
Г.Ф.Долгорукого с требованием немедленно
присоединиться к главной армии, что и проис�
ходит днем 24 июня, когда к Семеновскому ла�
герю подошла казацкая армия гетмана Скоро�
падского и отряды Г.Ф.Долгорукого и
Г.С.Волконского.

В трех письмах от 23 июня, дублирующих
друг друга и сохранившихся среди других до�
кументов (а возможно, писем было и больше),
царь торопил: “Понеже зело случай требует,
дабы вы поспешили к нам сегодни, буде же
того невозможно учинить, то хотя б завтра до
свету, а мы вам пришлем, где стать. А зело б
лучше сегодни, хотя б поздно...” [9, с. 221].
Какая же причина заставила Петра I так энер�
гично на нее реагировать, что же за случай
привел к активизации действий русских войск,
решившихся даже покинуть свой укрепленный
лагерь? С известной долей риска можно пред�
положить: таким обстоятельством стало полу�
ченное известие о ранении шведского короля.
То, что подобного рода информация никогда
не предавалась огласке, не подлежит сомне�
нию. И шведы, как могли долго, сохраняли
эту тайну, зная колоссальный авторитет и вли�
яние Карла на боевой дух армии. Однако ко�
роль, почувствовав некоторое облегчение, по�
казался перед солдатами, и тайное стало яв�
ным.

Именно 23 числа от перебежчика Михаила
Судникова русские узнают о ранении Карла и
о том, что короля “... возят промеж дробантов
двумя конми на дрогах” [10, с. 208]. Значит,
он не сможет лично командовать войсками и
вести их в бой, как бывало всегда во всех тех
случаях, когда шведы одерживали победы.
Это был действительно “подарок” судьбы и
шанс, который нельзя было не использовать.
Построившись боевым порядком, 24 июня
русские двинулись к Полтаве, и произошло
невероятное — шведы отступили без боя. В
отсутствие твердого руководства своего коро�
ля, из�за разногласий и боязни ответственнос�
ти в среде его генералов, армия не приняла вы�
зова и не начала бой. Вот как об этом писал
Г.И.Головкин: “Сего ж июня в 25 день, и с
того прежнего обозу поднявся, войско наше по
полудни о втором часу прошло, учредясь в ор�
дер до баталии, пред неприятеля в пушечную
стрельбу. И хотя желали с ним в бой вступить,
но оной, став в крепких местах и дифилеях, ни�
мало склонна к тому себя не явил и не высту�
пил в строй. И тако принуждено наше войско
стать по указу его величества в том месте обо�
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ми, включающими разное число — от двух до
девяти укреплений. Форма и место располо�
жения их также весьма различны. Надо при�
знать, что наиболее правдоподобным является
вариант с десятью редутами. Но в таком слу�
чае историки не учитывали еще два редута —
кавалерийских шанцев, построенных у левого
крыла русского лагеря и прикрывавших от�
крытое пространство со стороны Яковцов.
Форма их варьируется от 4�угольной (на
карте издания 1720 г.) до многоугольной (на
схеме 1709 г.). Гарнизон всех 12 редутов
включал, кроме Белгородского, полки Титова
(2 батальона) и Нечаева (1�2 батальона), при�
чем полк Нечаева был стрелецким полком,
сформированным в 1702 г. в Дорогобуже вме�
сте с тремя другими [14, с. 103; 15, с. 244].
Таким образом, гарнизон редутов включал 5�
6 батальонов общей численностью 2 – 2,5
тыс. человек, из которых 2 больших редута за�
щищал полк Титова. Для усиления редутных
частей к ним была прикреплена артиллерия
драгунских полков — 13 орудий [16, с. 104].
Это были гаубицы 18�фунтового калибра, со�
стоявшие на вооружении драгун еще с 1705 го�
да, и 2�3�фунтовые пушки [17, с.3�4]. Артилле�
рия размещалась не в редутах, как принято
считать, а рядом, справа и слева от них. Что
касается 4�х продольных редутов, то их пост�
ройкой занялись только к вечеру 26�го числа
и, естественно, закончить не успели. Поэтому
об их строительстве многие могли просто не
знать, в том числе и шведы, доверившиеся
своей дневной разведке. Именно редуты сыг�
рают огромную роль в предстоящем сражении,
и именно они вместе с кавалерией будут сдер�
живать первый самый страшный натиск коро�
левской армии.

Разместив и укрепив войска на новом мес�
те, царь решился “изготовиться к битве”. Во�
прос о том, когда русские хотели атаковать
противника, до сих пор остается открытым.
Авторы “Писем и бумаг Петра Великого”
указывают, что в исторической литературе
считается установленным: генеральное сраже�
ние под Полтавой произошло на два дня рань�
ше, чем намечал его Петр I. При этом боль�
шинство военных историков сходится на том,
что Петр, назначая генеральное сражение на
29 июня, имел в виду закончить к этому вре�
мени постройку редутов на поле боя и усилить
армию ожидавшейся калмыцкой конницей
(Бутурлин, Масловский, Юнаков) [18, с.
983].

Дореволюционные, как впрочем и совет�
ские, историки это заключение основывали
скорее всего на дневнике Г.Крекшина, данных
Ф. Прокоповича (1773 г.) и И. Голикова

зом, где и ныне стоит” [11, с. 979�980]. В
связи с этим становится понятна и чрезмерная
робость шведов, допустивших переправу рус�
ских в ночь с 19 на 20, происходившую чуть
ли не на виду неприятеля, “...который оттуду в
миле стоял...” и “который... стоит ныне у Пол�
тавы весьма тихо...”.

Место для нового лагеря, как впрочем и
для Семеновского, выбирали генерал�квартер�
мейстер Ф.Р. Гольц и генерал Л.Н.Галларт.
Солдаты были утомлены от бесконечных ра�
бот и ночных передвижений и находились в
постоянной угрозе нападения противника.
Чтобы хоть как�то оградить их от этого ожи�
дания внезапной атаки, а также чтобы придать
им больше уверенности в своих силах, решено
было укрепить лагерь и возвратиться к идее
построения редутов, апробированной при со�
здании двух предыдущих лагерей (у села Кру�
той Берег и у с.Семеновка). Там редуты при�
крывали наиболее опасные и уязвимые участ�
ки или служили опорными пунктами в общей
системе укреплений. Здесь же, кроме того, ре�
дуты закрывали расположение русской конни�
цы. Она “учинила постирунг” напротив лагеря
у опушки Малобудищанского леса, возле не�
большого кустарника. В одном из сообщений о
сражении читаем: “... А для предохранения се�
бя от всех их хитростей заблагорассуждено
было сделать укрепления, дабы сем средством
успокоить солдат от усталости и привести их в
оборонительное состояние, кавалерия была
расположена на правом крыле под защитой
довольно густого леса, при входе которого сде�
ланы редуты, охраняемые войском и артилле�
рией” [12, с. 5]. Да и английский посол Ч.Ви�
творт, передававший проверенную информа�
цию, сообщал, что русская армия “... окопа�
лась, чтобы предохранить себя от внезапных
нападений. Кавалерия расположена была
справа, под прикрытием довольно густого кус�
тарника и двух или трех редутов, хорошо снаб�
женных людьми и орудиями” [13, с. 201].

Таким образом, главная цель редутов сво�
дилась к предупреждению всевозможных ди�
версий и хитростей противника и для прикры�
тия конницы в случае неожиданного нападе�
ния и не более. Попутно возникает очень важ�
ный вопрос о числе редутов, их расположении,
равно как и их форме, составе гарнизона и во�
оружении. Выделим лишь главное.

В исторической литературе число редутов
определяется десятью (шесть поперечных и
четыре продольных), гарнизон которых состо�
ял из Выборного Белгородского пехотного
полка двухбатальонного состава бригадира
Саввы Августова. Однако при изучении этого
вопроса автор сталкивался со многими версия�
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(1795 г.). Однако рукопись Крекшина есть ни
что иное, как изданный князем М. Щербато�
вым в 1770�1778 гг. “Журнал или поденная
записка... Петра Великого...”, к достовернос�
ти которого нужно подходить весьма осто�
рожно [19, с. 445]. Труды Прокоповича и
Голикова также писались гораздо позже опи�
сываемых событий и, несмотря на богатство
фактического материала (особенно у Голико�
ва), требуют перепроверки. Теперь что каса�
ется сути дела. 4 продольных редута русские
успели бы завершить к утру 27 июня, хотя бы
по той простой причине, что укрепление лагеря
и 6 поперечных редутов армия сделала факти�
чески за ночь с 24�го на 25�е и днем 25�го.
Тянуть до 29�го числа не было никакого
смысла, тем более, что шведы не остались бы
праздными наблюдателями, что и заставляло в
интересах скрытности проводить подобные ра�
боты ночью. Что касается ожидаемых калмы�
ков, то сопровождавший их стольник Иван
Бахметьев, постоянно информировавший царя
о своем местонахождении, докладывал
Г.И.Головкину 4 июля о том, что он с калмы�
ками находится в 3 милях от Полтавы [20, с.
969�970]. Следовательно, к 29�му числу он
успеть никак не мог, что в свою очередь не мог
не знать царь. Наконец, намеченный день
битвы обычно сохраняется в глубочайшей тай�
не. В целях пресечения утечки информации об
этом узнают в последний момент, а не за не�
сколько дней. Поэтому маловероятно, чтобы
царь, назначая или даже намечая сражение на
29 июня, чуть ли не за три дня широко обсуж�
дал этот вопрос и осуществлял действия, обна�
руживающие его сокровенные намерения. И
если уж говорить о 29�м числе как дне пред�
полагаемой битвы, то только в качестве дезин�
формации, умело распускаемой шведами с це�
лью дезориентации и навязывания своей воли.
По мнению Ригельмана, Карл действительно
разглашал слухи о якобы намечавшемся тор�
жественном праздновании Дня Петра и Павла
в шатре Петра I и о назначении 29 июня ре�
шительным днем во всей их войне [21, с. 79�
80]. Поэтому 29 июня битва не могла про�
изойти. Здесь возможны 2 варианта — либо
битва намечалась на более ранний срок, либо
откладывалась как минимум до середины ию�
ля, о чем царь и писал Келину 26 числа: “По�
неже, когда мы с прежнего места сюды за ре�
ку пошли, тогда для всякого случая Вам дали
указ, что ежели не сих днях Вас за какою при�
чиною не можем выручить, чтоб Вам из горо�
да вытить. Но ныне Вам повелеваем, чтобы
Вы еще держались, хотя с великою нуждою,
до половины июля и далее, понеже мы лучшаю
надежду от селя, с помощью Божию, имеем

Вас выручить” [22, с.225]. Как видно, нельзя
исключать и вариант — 27 июня. Например,
в “Журнале Петра”, составленном Гюйссе�
ном, есть такая запись: “Июня 25 и 26 его
пресветлейшее царское величество изволил с
несколькими генералами ездить рекогносциро�
вать местоположение лагеря короля шведско�
го. И после малого совету взял его величество
резолюцию тот лагер аттаковать назавтрее...”
[23, с. 981]. Об этом же пишет Головкин в пись�
ме к П.А. Толстому от 26 июня: “И изволил его
величество осматривать с генералами места, отку�
да бы удобне отаковать. И тако вскоре главной
акции ожидати, в чем дай выший счастье” [24, с.
979�980]. Да и современники, иностранцы, гово�
рили об этом же [25, с. 68].

Следовательно, атаку шведской армии ран�
ним утром 27 июня необходимо воспринимать
как упреждающий удар с большим расчетом
на внезапность и скорость. Однако неожидан�
ного нападения у шведов не получилось. Вы�
движение армии на исходные позиции и пере�
мещение всего обоза на новое место в ночь с
26 на 27 июня было обнаружено разведотря�
дом авангарда русских при личном командова�
нии генерал�лейтенанта Ренне, чья бдитель�
ность в конечном итоге и спасла русскую ар�
мию. Опасаясь, как бы неприятель не пред�
принял чего�либо, он поднял свою кавалерию с
16�ю драгунскими полками и успел занять про�
ход�дефиле за редутами 16�ю драгунскими
полками [26, с. 195].

Говоря о начале сражения, надо подчерк�
нуть: нападение шведских войск было проду�
мано и, скорее всего, план атаки русских пози�
ций существовал. На эту мысль наводят со�
хранившиеся планы�схемы сражения и некото�
рые старинные описания, например, Д.Фео�
дози и А.Ригельмана [27, с. 275�276]. Пер�
вый и отвлекающий удар со стороны Яковцов,
т.е. в обход справа русских редутов, наносил
полк волохов. Левее, со стороны Малых Бу�
дищ, обход совершала кавалерийская группа
генерал�майор Гамильтона. Правда, шведы,
обозначившие этот маневр на картах, издан�
ных под редакцией К. Беннедиха, посчитали,
что генерал заблудился. Интересно, было ли
это действительно делом случая или это был
сознательный обход русских редутов? Инте�
ресно также, как мог 41�летний опытный гене�
рал потерять ориентировку на открытой мест�
ности, в целом хорошо знакомой шведам,
имевшим прекрасных проводников в лице ка�
заков.

Главная армия выступала следом и наноси�
ла удар со стороны редутов. Хотя продольные
редуты явились неожиданностью и отвлекали
часть сил, редуты оставались промежуточной
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целью в силу тех помех, которые они создавали движению войск. По
этому поводу де Турвиль писал, что главным объектом внимания короля
было взятие основного укрепления московитов. Исходя из этого, гене�
рал�майору Роосу был отдан приказ: отделясь со своей пехотой, атако�
вать это укрепление с фланга, проходя вперёд, не останавливаясь между
редутами и не обращая внимания на жестокий огонь [28, с. 128]. Обес�
печивая прорыв армии, Роос, как, впрочем, и Шлипенбах, стали жерт�
вами выполнения этого плана, расстроившегося по причине отсутствия
твердого руководства и, может быть, излишнего упорства при штурме
редутов. Последовавшая с опозданием атака русского ретраншемента
была в значительной степени ослаблена, обескровлена тяжелым про�
хождением линии редутов. Что касается кавалерийского боя у попереч�
ных редутов, то русская конница, несмотря на переменчивость успеха,
вынуждена была отступить под защиту лагеря и частично укрыться в
нем самом. При этом она была раздроблена на несколько частей, одна
из которых впоследствии участвовала в ликвидации группировки Рооса,
а другая, сильно расстроенная, отошла к оврагу у Побыванки. Пережив
тяжелые минуты хаоса и переполоха, вызванные отступлением конницы
и атакой ретраншемента, русское командование, понимая всю пагуб�
ность сосредоточения огромных масс пехоты и кавалерии в лагере, нача�
ло выводить и строить войска на его флангах.

Широко распространено мнение о том, что шведы не использовали
свою первоклассную артиллерию по причине нехватки боеприпасов и
пороха, которого оставалось так мало, что об этом запрещалось гово�
рить. Однако факты говорят о другом. Здесь полезно провести сравне�
ние с русской артиллерией, и тогда все стает на свои места. Так вот, ес�
ли учесть, что вся русская полковая и полевая артиллерия, кроме 4 гау�
биц и мортир, а также пушек гвардейской бригады и драгунских полков,
сделала за время битвы 1404 выстрела и израсходовала на них около
1600 кг пороха, то добычей русских в качестве трофея у Переволочной
стало более 2750 кг пушечного пороха (172 пуда) [29]. Получается, что
65 русских орудий, ведя беспрерывный огонь и внеся незаменимый
вклад в победу, спалили менее 60% общего запаса пороха шведских пу�
шек. Или, другими словами, этого пороха с лихвой хватило бы шведам
на две Полтавские битвы. И это не беря во внимание 344 мешка 1/2�,
3� и 6� фунтового пороха, который в перечне трофеев числится отдель�
но. Значит, на каждую шведскую пушку приходилось 70 кг пороха, в то
время как самая мощная 12�фунтовая русская пушка на один выстрел
тратила около 6 фунтов пороха, или 3,26 кг. Напомним, что у шведов
под Переволочной наиболее мощными оказались 6�фунтовые пушки.

Теперь о боекомплекте. На 20 3�фунтовых шведских пушек (не счи�
тая 2 трофейных) имелось 649 картечей вязанных и деревянных, без
учета 155 зарядов 3�фунтовой картечи и 15 снаряженных зарядов. Кро�
ме того, на эти же пушки имелось 1681 3�фунтовое ядро. 51 3�фунтовая
русская пушка сделала за время битвы 1119 выстрелов, из которых 344
картечью и 775 ядрами, другими словами, опять�таки этого запаса кар�
течи и ядер шведам хватило бы более чем на две такие битвы. В среднем
на 51 русское орудие общий запас составлял 70 ядер и 50 единиц карте�
чи. На 20 шведских пушек имелось в среднем 84 ядра и 40 единиц кар�
течи. Комментарии, как говорится, излишни.

А вот в чём действительно шведы испытывали недостаток, так это
скорее всего в мушкетном порохе, которого под Переволочной русским
досталось только 49 пудов. Чтобы понять, насколько мала эта цифра,
приведем другую: Троицкий пехотный полк, не участвуя в заключитель�
ном этапе сражения, выпалил за время битвы 19 пудов (32 1/4 фунта)
пороха [30, с. 237�248]. И хотя понятно, что после такого ожесточен�
нейшего боя пороха, естественно, осталось мало. Не в этом ли крылся
секрет просто невероятной капитуляции у Переволочной?
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Таким образом, все разговоры и ссылки на нехватку в шведской ар�

тиллерии пороха и боеприпасов представляются несостоятельными и яв�

лялись, скорее всего, продуманной хитростью или хорошо скрываемой

тайной. А главной причиной отсутствия на поле боя шведской артилле�

рии и было нежелание преждевременно обнаруживать себя, отягощать

войско и снижать довольно высокий темп движения армии при прохож�

дении редутов. Впоследствии, перед штурмом лагеря, шведы поняли

своё заблуждение, но было уже поздно. С другой стороны, пушки были

просто не нужны в том скоротечном и внезапном бою, на который рас�

считывали шведы.

Когда боевой порядок русской армии приобрёл свой окончательный

вид, он представил две батальонные линии. В строй были поставлены

лучшие и самые боеспособные дивизии генерала Репина и Галларта. 3�я

линия (дивизия Меньшикова) осталась в лагере и выполняла другие за�

дачи. Центр занимало 43 батальона пехоты: 24 батальона — 1�я линия

и 19 батальонов — 2�я. Фланги оказались пусты, так как 6 левофланго�

вых полков драгун князя Меньшикова ушли за редуты, а 8 правофлан�

говых полков генерал�лейтенанта Бауэра разместились справа, далеко

позади своей пехоты. Всего 71 эскадрон конницы. Кроме того, вместе с

драгунами Бауэра построились несколько тысяч украинских казаков

охочекомонных полков, до 3 тыс. донских, хоперских и бузулукских ка�

заков, около 1 тыс. калмыков и несколько сот союзных татар.

Для сравнения приведём боевой порядок шведов. Центр — 18 бата�

льонов пехоты: 15 батальонов — 1�я линия и 3 батальона — 2�я. Кон�

ница размещалась не на флангах, а за пехотой. Справа — 6 полков ге�

нерал�майора Крейца, слева — 7 полков Гамильтона и Круза. Всего

112 эскадронов. Кроме того, в бою участвовали несколько тысяч поля�

ков С.Понятовского, несколько тысяч запорожцев и до 1 тыс. волохов.

В самом сражении, не вдаваясь в подробности, выделим любопыт�

нейший факт, на который указал современник и участник битвы — офи�

цер русской армии: “Наша армия, будучи в этом положении, до тех пор

не двигалась против врага, пока, выдержав натиск вопреки всем ожида�

ниям, не обнаружила смелости около 9 часов утра двинуться ему навст�

речу” [31, с. 224]. Этим движением навстречу противнику русские вы�

нуждали не только преждевременно разворачиваться боевым порядком

королевские войска, чьим флангам просто не хватило пространства, что

имело самые печальные последствия, но таким движением вперед рус�

ские перехватывали инициативу в битве и предпринимали шаг, которого

от них никто не ожидал и который, вне всяких сомнений, стал полной

неожиданностью для шведов. Именно в этом заключался исторический

момент сражения, перелом, последствия которого были столь поучи�

тельны в истории военного искусства и европейской цивилизации.



45

Хочеться нагадати знаменний історичний факт: автор першої граматики живої української мови (1805 р.)
Олексій Павловський мотивував потрібність своєї праці тим, що мова ця от#от зникне і треба поспішати
зафіксувати для історії її риси.

Минуло майже два століття. Українська мова не зникла. На ній створено величезний корпус літературних
і наукових текстів. Її визнано рівноцінною в сім’ї мов народів світу, прийнято в коло розвинених писемних
мов. Нині їй надано статус державної у незалежній Україні. Але глибока тривога за буття і майбуття ук#
раїнської мови не зникала протягом цих двох століть, не зникла й сьогодні, – навпаки, хоч як це парадоксаль#
но, набрала нової гостроти і гіркоти [С. 137].

...Безумовно, деякі зміни на краще відбулися. Українська мова трохи потіснила російську в офіційній
сфері, сфері державного життя. Вона вживається в державній і адміністративній документації, почасти у
службовому листуванні тощо. Трохи  помітнішою стала в міському побуті (бодай на мікроскопічні дози).
Збільшилася кількість українських дитячих садків, шкіл з українською мовою викладання (хоч у багатьох
регіонах зрушень так і не відбулося); українська мова почала зміцнювати свої позиції в ряді вищих навчаль#
них закладів [С. 137]... 

...На сумні роздуми наводить і мовне самоусвідомлення – часто нульове або мінусове – значної частини
громадян України, що робить можливими моторошні інсинуації в мовному питанні з боку політичних дема#
гогів певного спрямування [С. 138].

...Нині справедливе невдоволення й навіть озлоблення понурою реальністю легко переносяться на образ
української держави та її символи, і не в останню чергу – на українську мову. Вона знову виявляється без ви#
ни винуватою. Їй доводиться розплачуватися за слабкість, недолугість і нещирість державних структур, які
нині лише декларують підтримку національної культури та мови, але реально підтримати їх неспроможні й не
дуже охочі [С. 138].

...Отож, так чи так кожен народ має свою, а не чужу мову. Якби слов’янські народи не виробили кожен
свою мову, може, вони вважали б кожен своєю якусь спільну загальнослов’янську. Але вони мають кожен
власну. Свою мову – українську – має і український народ. То ж яка потреба втрачати її і переходити на чу#
жу, хай і близьку, споріднену? І яка є потреба доводити, буцімто може бути народ і без своєї мови? Може бу#
ти, але це вже буде не той народ, інший народ [С. 141].

...Читаючи або слухаючи тих, хто прямо або завуальовано проводить ідею безперспективности та “неваж#
ливости” української мови, неважко помітити, що байдужкувате або легковажне ставлення до мовного роз#
витку свого народу, долі його мови великою мірою буває зумовлене і поверховим розумінням сутности мови,
зведенням її ролі, її функції до однієї – комунікативної. Це справді важлива функція мови, особливо в наш
час інформатизації та комп’ютеризації, і тут у нас багато проблем й упущень, треба дуже багато чого зробити
для забезпечення ефективного, повноцінного функціонування української мови в системі сучасних інфор#
маційних технологій. Але все#таки це не єдина і не головна роль мови в бутті народу [С. 143]...

...Сьогодні сфера функціонування української мови, рівень присутности української культури в житті
суспільства далекі від оптимальности. Обов’язком української держави є оздоровити ситуацію, підтримуючи
розвиток української мови та культури, втрата чи занепад яких були б збідненням і світової духовности [С.
144].

...Якби українська мова в Україні фактично була б бодай на рівних із російською – більшість політичних
та інших пристрастей навколо мовного питання вигасла б [С. 146].
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СТАН ПЕДАГОГІЧНОЇСТАН ПЕДАГОГІЧНОЇ

НАУКИ І МЕТОДИКИНАУКИ І МЕТОДИКИ

В УКРАЇНІ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІНАПРИКІНЦІ

ІІ ТИСЯЧОЛІТТЯІІ ТИСЯЧОЛІТТЯ

З початком
навчального року!

ДОЛЯ МОВИ – ДОЛЯ НАРОДУ*

Іван Дзюба

* Дзюба І. Доля мови – доля народу //Сучасність. – 1999. – №4.– С.137�146. В основу статті
покладено виступ на конференції “Українська мова: стан і перспективи”, яка відбулася в
Національному  університеті ім. Т.Шевченка 5�6 лютого 1999 року.
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“ПУСТЬ ДЕТИ 
БЕРУТ
ПРИМЕР 
С
РОКСОЛАНЫ
�
ОНА
ФАНТАСТИЧЕ
СКИ УМНА!”

ППааввллоо
ЗЗааггррееббееллььнныыйй

– ... Мы сейчас с
восьмым классом
проходим Вашу
“Роксолану”. Вы не
могли бы сказать что�
то такое, что бы я
могла передать
своим
восьмиклассникам?

– Передайте им моё
сочувствие...
Когда учеников
принуждают изучать
толстые романы, они
проклинают этого
писателя и всю жизнь
помнят о нем
наихудшее. Я считаю,
что в школе нельзя
изучать толстые
романы. Кто захочет
– прочтёт, кто не
захочет – пусть его не
принуждают. Я
помню, ещё лет 20
назад в наши
школьные программы
вставили романы
Гончара и все романы
Стельмаха! Я
представляю себе
этих детей
несчастных. Всё это
ведь невозможно
прочитать. Когда я
учился в школе, у нас
были маленькие
рассказы, отрывочки,
маленькие стишки...
Вы ученикам
передайте: пусть
берут пример с
Роксоланы! Я хотел
показать Роксолану,
которая победила
султана, одержала
победу над жестоким
миром благодаря
своему уму. Что для
женщины не
характерно,
возможно... Она
веселая была,
привлекательная,
может, сексуально
привлекательная.
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Сучасна школа, освіта взагалі переживають цікаву і досить�таки суперечливу
епоху. З одного боку, зростає науково�педагогічний потенціал, а з другого боку,
ніхто достеменно не знає, кого ми маємо виховувати, бо до того ж не знаємо, яку
державу будуємо. З одного боку, ми докорінно оновлюємо зміст освіти, вдоско�
налюємо методи та форми навчання, створюємо “втричі більше від потреби”
ліцеїв, гімназій, авторських шкіл, проголошуємо нові парадигми і концепції на�
вчання й виховання, укладаємо варіативні підручники, які дуже часто наповню�
ються “пишним” ілюстративним матеріалом, але не відповідають навіть таким за�
гальнодидактичним принципам, як науковість, наступність, систематичність,
послідовність; пропонуємо чи не щорічно альтернативні навчальні плани, а з дру�
гого боку, вже реальним є “витіснення України з першого до четвертого десятка
за освітнім індексом ЮНЕСКО” [3, с.4]. З одного боку, кожен учитель у нас
працює за своєю методикою, сміливо заявляє про власну творчу лабораторію,
власну інноваційну технологію, а з другого боку, він своїм пошуково�дослід�
ницьким режимом розхитує і так нестійкий човен освітньо�виховних технологій,
посилюючи “і без того велику невизначеність результатів навчально�виховного
процесу” [3, с.4]. З одного боку, ми декларуємо віками освячений принцип со�
борності на всіх державних рівнях, освітньому зокрема, моделюємо державний
стандарт освіти, а з другого боку, структуруємо регіональні програми дидак�
тичної та виховної практики в суверенній соборній Україні; навіть у царині ор�
фографії панує хаос (до речі, це відбито і в шкільних підручниках з рідної мо�
ви). 

Перелік суперечностей на зразок “з одного боку – з другого боку” можна
продовжити. Вони виступають джерелом розвитку сучасної школи, але й водно�
час гальмують освітній поступ. І важко сказати, що переважає над чим: прогрес
над регресом чи регрес над прогресом. Через певний проміжок часу історія
об’єктивно оцінить сучасне реформування школи. Однак і сьогодні окремі вчені�
педагоги, вчителі�практики, які не тремтять над своїми посадами, науковими сту�
пенями, а по�справжньому вболівають за долю рідної школи, за майбутнє Ук�
раїни, заявляють на повен голос, що “наші намагання вивести школу з кризи но�
сять безладний, конвульсивний характер”, що “немає у нас фундаментальної на�
укової концепції, педагогічної теорії, здатної здолати кризу”, що ми вже “зби�
раємо перший урожай енергійної риторики, за якою, на жаль, втрачаються діти”,
що учні�випускники “щорічно виштовхуються за поріг нашої гуманізованої, осо�
бистісно орієнтованої школи” (див.1). Це, звичайно, глобальні проблеми. Є в
Україні цілі інститути, які покликані розв‘язувати їх, реально оцінювати сучасний
стан і прогнозувати, щоб молода самостійна Україна не втрачала свого освітнього
індексу і не опускалася до тієї межі, яка називається науково�освітньою, духов�
ною убогістю. Очевидно, нині вайважливішим завданням для освітян усіх рангів
є втримання освіти бодай на тому рівні, на якому вона перебувала донедавна, і
поступове просування вперед шляхами освітньої цивілізації. Лозунги про суто
українську модель школи, яка дасть усім учням ґгрунтовні знання, виховає всіх їх
національно свідомими громадянами, сприймаються, м’яко кажучи, утопічно. Ре�
альний стан речей вимагає від нас передовсім не альтернативних моделей школи,
не повсюдного експериментування, а конкретних дій, урахування потреб сьо�
годнішнього і завтрашнього дня. Без викристалізованого сьогодення ми не мати�
мемо прекрасного майбуття – це загальновідома сентенція.

Нікого не треба переконувати в тому, що будь�який рух уперед у царині
освіти немислимий без рідної мови – “серця народу”, “головного двигуна роз�
витку духовної культури народу” (І.Огієнко). Рідна мова відчиняє двері у

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ              У
КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ
ОСВІТИ

М.І.Степаненко, Н.С.Степаненко 

ЦЦииттааттаа  ППММ::



47

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

Этого мы тоже не
будем отбрасывать.
Но главное – она
продемонстрирова�
ла фантастический
ум. Пусть ваши
ученики будут такими
умными, как
Роксолана, тогда они
победят всех дураков
в мире.

– ... У нас сейчас
идёт активное
наступление на
украинскую культуру,
тотальная
русификация...
Между прочим,
“Факты”, где вы
даёте интервью, –
первопроходцы этой
русификации. Вас не
унижает это как
украинского
писателя? И не
являетесь ли Вы
соучастником в этих
интервью
уничтожения
украинской
культуры?

– Русификации,
которой нас пугают,
практически нет. Не
надо бояться
русификации, надо
бояться собственной
глупости и
ограниченности.
Когда�то давно, лет
20 назад или больше,
я своим товарищам
говорил, что вместо
того, чтобы на всех
перекрёстках
плакать, что нас
ущемляют и не
признают, просто
надо писателю сесть
и написать толковую
книгу. Такую, чтобы
ее читали на
украинском языке и
россияне, и
украинцы. Я написал
несколько таких книг,
которые читали, не
ожидая перевода на
русский язык. А
выступать с трибун,
требовать, чтобы все
говорили на
украинском языке, –
это ничего не даст!
Популярность языка
на митингах не
завоевывается.

“Факты и комментарии”,
9.04.99

простір інших наук, тобто є засобом пізнання всіх загальноосвітніх дисциплін.
Саме завдяки їй “діти одержують знання про довкілля, входять у людський ко�
лектив, прилучаються до національної і світової культури” [2, с.7]. Разом з тим
рідна мова є автономною галуззю знань, яка має свої закони, причому знання
цих законів потрібні не окремій категорії працівників, а всім людям. Без рідної
мови як науки не можна обійтися й дня.

Новий напрям у викладанні української мови, на котрий сьогодні орієнтують�
ся вчителі�словесники, є, на наш погляд, перспективним. Стратегія і тактика його
полягає в тому, що “загальноосвітня школа повинна готувати не мовознавців�те�
оретиків, а передусім гуманних, освічених людей, які на належному рівні вміють
практично користуватися рідною мовою в найрізноманітніших життєвих ситу�
аціях” [2, с.8]. Простіше поставлене кардинальне завдання звучить так: “Знати
всі правила, винятки з них, уміти грамотно писати – не означає досконало во�
лодіти мовою. Випускник школи має ретельно використовувати відповідно до по�
треб комунікації мовні засоби, орієнтуватися в мовленнємову процесі, не відчува�
ти мовленнєвого дискомфорту”. Окреслена стратегія і тактика вимагає нових
лінгводидактичних принципів навчання української мови. Найголовнішими серед
них є такі:

– комунікативно�діяльнісний;
– культурологічний;
– проблемно�пошуковий.
Ці принципи діють сукупно, взаємно впливають один на одного. Комунікатив�

но�діяльнісний принцип покликаний забезпечити належне володіння мовою у про�
цесі спілкування. Знання мовних законів – це лише півуспіху, а повний успіх
уможливиться тоді, коли ці закони стануть дійовими, повносило ввіллються в ко�
мунікативну практику школяра, коли він вільно й невимушено користуватиметься
лексичними і фразеологічними скарбами рідної мови, її потужними словотвірними
можливостями, впорядкованою граматичною структурою, коли він зможе вилучи�
ти зі своєї сфери комунікації суржик, який чіпко обплутав сучасну українську мо�
ву, діалектні нашарування, всмоктані з молоком матері, коли він братиме за
взірець вироблені, апробовані впродовж століть норми літературної мови. 

Культурологічний принцип має сприяти “формуванню патріотично наст�
роєної, інтелігентної особистості” [2, с.8]. У програму з рідної мови вводиться
перелік культурологічних тем, що ознайомлюють з історією України, звичаями,
традиціями, зі специфічними характеристиками української мови, тобто тими,
якими вона відрізняється від інших споріднених і неспоріднених мов. Пропоно�
вані теми нібито добре відомі вчителям, тому що вони розлого представлені в
підручниках з історії України, у посібниках з української мови, в збірниках дик�
тантів і переказів, у науково�популярних нарисах. Насправді ж, стан справ дещо
інший: великий інформативний простір утруднює роботу словесників, призводить
до того, що увага зосереджується не на головному, а на другорядному, акценти
зміщуються з плану змісту на план вираження, точніше – в емоційну сферу. За
такої умови “губиться” істина. Щоб цього не сталося, необхідно найближчим ча�
сом подарувати вчителям української мови хрестоматію з рідної мови, яка б
уміщувала найважливіші відомості з тієї або іншої теми. Серед культурологічних
тем особливої ваги набувають ті, які вчать жити, пізнавати світ високої моралі,
інтелігентності. Реалізація культурологічного принципу визначальною мірою за�
лежить від ерудиції вчителя�словесника. Треба усвідомити, нарешті, що
діяльність учителя�філолога суттєво відрізняється від діяльності вчителя�матема�
тика чи вчителя�біолога. Вона вимагає високої фахової підготовки, яка виходить
далеко за береги філології, охоплюючи практично всі сфери людського буття.
Отже, логічним є висновок: праця словесника повинна по�особливому матеріаль�
но оцінюватися. Без урахування цього ми не вийдемо із зачарованого кола ко�
мунікативної депресії, мовного невігластва, не станемо справжньою нацією, для
якої любов до рідної мови – органічна потреба особистості, а бездоганне во�
лодіння мовою – найпершочерговіший обов’язок.

Нарешті, третій принцип – проблемно�пошуковий. Він безпосередньо спря�
мований на саморозвиток учнів, на формування їх пізнавальної і творчої са�
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мостійності. Обов’язок учителя рідної мови – домогтися, щоб його вихованці не

лише сприймали пропоновану ним інформацію, а й аргументовано висловлювали

власне бачення проблеми, переконливо обстоювали свою точку зору. Це і є са�

мопізнання, саморепрезентація особистості.

Поставлені питання зреалізуються тоді, коли в школі буде викладатися поряд

із рідною мовою такий предмет, як “Комунікація”. За цієї умови ми зможемо

розмежувати власне теоретичний і функціональний підходи до вивчення ук�

раїнської мови. Комунікація як окрема навчальна дисципліна повно розкриє пе�

ред учнями таїну слова, його призначення у нашому бутті, сформує потребу ово�

лодівати мовними скарбами. Цей предмет органічно поєднає в собі культуру ус�

ного й писемного мовлення, ораторське мистецтво і, що особливо важливе,

функціональну стилістику. На жаль, сьогодні стилістика розчиняється в надрах

фонетики, лексикології, фразеології, граматики. Ми не пропонуємо нашим дітям

навіть прожиткового стилістичного мінімуму, тобто такого, без якого вони не об�

ходяться щодня, не говорячи вже про майстерне володіння словом. Якщо вио�

кремлення автономної лінгвістичної дисципліни – комунікації – є претензійним,

то варто хоча б переглянути існуючі підходи до розвитку зв’язного мовлення

учнів. Першочергове завдання – виробити його систему, яка б мала початок, на�

вчальний і творчий розвиток та логічне завершення, і представити її в підручни�

ках, причому окремим фрагментом, котрий міститиме теоретичні відомості й

практичні завдання.

Новий підхід до викладання української мови здійснюється інтенсивним шля�

хом, тобто за рахунок внутрішніх можливостей, головно за рахунок раціонально�

го розподілу часу на теорію і практику, що зробить можливим уникнення неви�

правданого дублювання на різних етапах вивчення рідної мови. На допомогу сло�

весникам приходить методика укрупненого структурування – вивчення теоре�

тичного матеріалу інтегрованими, логічно завершеними частинами. Зекономле�

ний час використовуватиметься на реалізацію комунікативно�діяльнісного, куль�

турологічного і проблемно�пошукового принципів. Сьогодні виняткової актуаль�

ності набуває урок “Тренувальні вправи”, насамперед його зміст, практична

спрямованість, пошук найбільш ефективних методів та форм навчання, які творчо

поєднують теорію і практику, власне лінгвістичний та комунікативний підходи й,

урешті�решт, стають справжнім засобом “збагачення, розвитку і реалізації мов�

лення кожної особистості” [2, с.8]. Можна з упевненістю твердити, що саме

цей урок найсуттєвіше реалізує основну мету вивчення української мови, яка

“полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особис�

тості, котра володіє вміннями і навичками вільно, комунікативно вмотивовано

користуватися мовними засобами”, й основні завдання, що випливають з цієї

мети:

– “виховання потреби у вивченні рідної мови;

– формування духовного світу учнів… загальнолюдських ціннісних

орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу

і людства;

– вироблення вмінь… комунікативно доречно використовувати засоби мови

в різних життєвих ситуаціях…;

– засвоєння учнями базових орфоепічних, граматичних, лексичних, орфо�

графічних, стилістичних умінь і навичок;

– ознайомлення учнів з мовною системою як основою для формування мов�

них і мовленнєвих умінь та навичок” [2, с.7�8].

Оновлення змісту мовної освіти, оволодіння мовою на комунікативних заса�

дах – не новація; так навчають мови в усьому цивілізованому світі. Реформуван�

ня навчання української мови відбуватиметься поступово, воно буде коригувати�

ся, уточнюватися, шліфуватися і виконуватиме не тільки освітні функції, а й за�

безпечуватиме входження української мови в державотворчий механізм.



У статті порушена
проблема формування
мовної особистості
школярів та шляхи її
реалізації в сучасних
умовах. Це насамперед
гармонійне поєднання
навчання учнів
слухання (аудіювання),
читання, говоріння,
грамотного письма,
поповнення їх
лексичного запасу, що
забезпечує основні
лінгводидактичні
принципи, покладені в
основу програми "Рідна
мова", впровадження
нових педагогічних та
інформаційних
технологій, які
сприяють ефективному
засвоєнню навчального
матеріалу.
Як своєрідний центр
формування
духовності,
естетичного розвитку
школярів
розглядаються уроки
літератури, на яких
важливо не шаблонно
ознайомлювати учнів із
надбаннями відомих
письменників, а творчо
аналізувати їх
спадщину.
Учителі словесності
знайдуть перелік праць
науковців, учителів'
практиків, у яких
обговорюються згадані
проблеми.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
В 1999 – 2000 РОКАХ

О.П.Коваленко, А.В.Лисенко

У Полтавській області 88% учнів навчається українською мовою, 12% –
російською, створено 4 недільні школи для навчання дітей національних меншин (2
– німецькі, 2 – єврейські).

Але для всіх цих учнів знання державної мови є конституційним обов'язком.
Досконале володіння нею створює умови для повноцінного високоінтелектуально$
го розвитку особистості, участі її у різних сферах суспільно$політичного, адмі$
ністративно$господарського, культурного життя нашої держави.

У програмі "Рідна мова" (1998 р.), у статтях науковців, зокрема М.Пен$
тилюк "Рідна мова – основа інтелектуального і духовного розвитку особис$
тості", М.Гуця "Українська мова на порозі третього тисячоліття", наголо$
шується, що навчання рідної мови має бути спрямоване на формування мовної
особистості людини, яка є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та ви$
соким рівнем комунікативних умінь і навичок, дбає про красу й розвиток мови.

В області працює понад дві тисячі словесників, котрі спрямовують вивчення
рідної мови в комунікативне русло, реалізуючи такі актуальні лінгводидактичні
принципи, як комунікативно$діяльнісний, культурологічний, проблемно$пошуко$
вий.

У своїй роботі вони використовують педагогічні технології укрупненого
структурування, інтегрованого підходу до викладання, напрацьований матеріал,
пов'язаний з інтенсивним вивченням української мови [5, c.43$45], забезпечу$
ють диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу. Словесники об$
ласті працюють над розвитком творчих здібностей учнів.

Тільки в обласній олімпіаді з української філології взяли участь 120 учнів,
38 із них стали призерами.

Успішність учнів з української мови становила 92%, якість знань –
58,6%.

Для успішного розв'язання проблем мовної грамотності учнів, культури
їхнього спілкування важливе значення має формування аудіативних навичок. На
це вказує автор одного з проектів концепції навчання української мови
Л.І.Мацько [7, с.13$15], пропонуючи починати процес вивчення не з читання та
письма, а зі слухання, сприймання та розуміння усного мовлення. Проте аудіа$
тивні вміння не можна сформувати раз і назавжди, цей процес потребує
постійної, систематичної роботи.

Слухання, або аудіювання, на уроках нерозривно пов'язане з розумовою
діяльністю учнів, спрямованою на засвоєння знань.

Деякі дослідники (Є.І.Пасов, В.І.Ільїна, В.Г.Колісницька) схиляються до
думки, що слухання слід вважати основним процесом комунікації [19, с.12$15].

За даними аналізу констатуючих зрізів [19, с.12], у школах Житомирсь$
кої, Полтавської, Сумської та Чернігівської областей 68% учнів 5$, 7$, 10$их
класів не володіють достатньою мірою навичками сприймання і розуміння усно$
го мовлення. Отже, вчителям словесності необхідно звертати увагу на розвиток
аудіативних умінь, особливо учнів 5–6$их класів.

За цими ж відомостями, 67% учнів 5–7$их класів потребують серйозного
вдосконалення діалогічного мовлення, яке у них є обмеженим; не вироблені на$
вички розгорнутого висловлювання, учні не навчені продовжувати як стимулю$
ючі, так і реагуючі репліки діалогу. Сформувати навички усного діалогічного мов$
лення можна за умови систематичного включення в уроки вправ із завданнями
аналізу запропонованих діалогів, складанням власних, коригуванням усного мов$
лення однокласників [11, с. 22$24].

Одним із найважливіших джерел збагачення мовлення учнів є поповнення
їхнього лексичного запасу [18, с.12$15]. Шляхи для цього можуть бути різними
– це і робота з власне українською лексикою [3, с.41$43], робота над фразео$
логією [6, с.23$26], комплексний аналіз слова [12, с. 27$29], тестові завдання з
лексики [8, с.38$41] та інше.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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Ураховуючи культурознавчу змістову лінію, виокремлену в програмі з

рідної мови (1998 р.), важливого значення набуває робота з текстом на уроках
мови, його аналіз, що забезпечує розуміння функцій мовних одиниць у мовленні
і формує комунікативні вміння та навички учнів на різних етапах навчання.

Про методику проведення такого виду роботи розповідається у статті
М.Пентилюк "Робота з художнім текстом на уроках мови" [10, с.30$32]. Куль$
турологічна змістова лінія програми з рідної мови передбачає знайомство учнів з
видатними постатями української історії та національної культури [4, с.9$14].

Підвищення результативності викладання української мови неможливе без
модернізації, кардинальних змін у технології, реалізації сучасного підходу до на$
вчання мови у комунікативно$діяльнiсному та функціонально$стилістичному ас$
пектах.

Одним із шляхів удосконалення змісту, форми, методів і засобів навчання ук$
раїнської мови є інтенсифікація навчання, використання сучасних інформаційних та
педагогічних технологій.

Фахівці Міжнародного науково$навчального центру інформатики ЮНЕ$
СКО/МПІ при Інституті кібернетики розробили багатомовну систему діалогу,
яку можна використовувати для навчання усного мовлення. Академія педа$
гогічних наук (лабораторія української мови Інституту педагогіки АПН України
) та Міністерство освіти України підготували єдиний в Україні автоматизований
курс "Українська мова. Синтаксис. Пунктуація", призначений для групового та
самостійного вивчення цих розділів [17, с.33$35].

Продовжує хвилювати словесників області недостатній рівень сформова$
ності грамотності учнів.

Досвідом роботи з цієї проблеми ділиться на сторінках газети "Освіта"
Дніпропетровський науково$методичний комплекс "Літера", що пропонує техно$
логію співпраці індивідуальностей [21], яка передбачає нові підходи до роботи
над усуненням помилок усіх типів та їх попередження за допомогою спеціальних
довідників й інтегрального мовного розбору. Цікаві прийоми навчання орфо$
графії у сучасних умовах подає І.Хом'як [15, с.4$6].

Своєрідне бачення цього питання висвітлено і в статті Б.Ц.Бадмаєва,
Б.І.Хозієва "Психологические приемы ускоренного обучения русскому право$
писанию" [1, с.23$27].

Переосмислення мети мовної освіти сьогодні потребує принципово іншого
підходу до побудови шкільного курсу мови.

Вихідним при визначенні його змісту та структури має стати забезпечення
життєвих потреб особистості в усіх сферах практичної і духовної діяльності у
поєднанні з інтересами суспільства.

Вивчення літератури в загальноосвітній школі відбувається нині в умовах
звільнення суспільної свідомості від ідеологічного диктату, що впродовж де$
сятків років гальмував розвиток методичної науки. Відповідно до концепції літе$
ратурної освіти загальна мета полягає у введенні учнів у світ прекрасного, при$
лучаючи їх до національного і світового мистецтва слова у його зв'язку з мовою,
історією, музикою, живописом, архітектурою; вихованні потреби в читанні,
інтересу до художнього слова, здатності і вміння творчо сприймати прочитане,
формуванні на цій основі правильного розуміння загальнолюдських цінностей,
що сприяє вихованню духовно багатої особистості.

У Державному стандарті загальної середньої освіти України, галузь "Cло$
весність", наголошується, що головні завдання вивчення української літератури
визначаються такими основними принципами, як дидактичний, педагогічний, ме$
тодичний.

Спрямованість змісту літературної освіти згідно з визначеною метою за$
безпечується урахуванням принципів єдності навчання, виховання і розвитку
школяра, гуманізації, гуманітаризації та демократизації освіти. У ньому виділя$
ються три компоненти:

— літературознавчий, 
— етнокультурознавчий, 
— методологічний [2, с.2$4].
У сучасних умовах навчання й виховання цілісної особистості постає ряд

важливих проблем викладання української літератури в школі, серед яких фор$
мування творчої особистості є однією з найбільш актуальних.

Цю проблему досліджує З.Шевченко, зокрема у навчально$виховному про$
цесі вона вивчає таку форму творчої самостійної роботи з літератури, як аналіз ху$
дожнього твору без попередніх запитань і завдань учителя, щоб уникнути уперед$
женого підходу до нього.
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Дослідниця І.Одинець експериментально доводить, що розв'язання важ$

ливих проблем наступності навчання дає змогу чіткіше організувати навчально$

виховну роботу в кожному окремому класі і зробити процес переходу дитини на

вищий рівень шкільного життя легшим і доступнішим.

Навчальний матеріал із літератури повинен викладатися так, щоб він про$

клав шлях до наступного його вивчення і готував учнів до свідомого та міцного

засвоєння нових знань.

Урок літератури має збагатити школярів духовно, вплинути на їхні переко$

нання, погляди, почуття, допомогти глибше, серйозніше зрозуміти людину.

На заваді досягнення цієї мети стають насамперед такі недоліки шкільного

аналізу, як ігнорування естетичної природи твору, надмірна соціологізація

змісту, перелік і виписування рис характерів героїв, за якими губиться авторське

ставлення до них та до життя, руйнується цілісність системи образів твору то$

що.

Справедливо зазначає Б.Степанишин, що неважко також згадати урок

літератури, на якому, замість уявної екскурсії місцями життя письменника,

натхненного виразно$художнього читання його автобіографічних чи біог$

рафічно$художніх творів, спогадів сучасників і т.п., учитель$словесник стане

просто переказувати біографічний фактаж – дати, прізвища, місця проживання,

посади, нагороди, назви поетичних збірок, а на уроці текстуального вивчення

художнього твору, замість живого обміну враженнями від прочитаного, задасть

учням шукати епітети, порівняння та інші тропи й пригадувати їх визначення

[14, с.125$127].

Практика шкільного викладання літератури переконує, що для учнів харак$

терна нерішучість, невпевненість у своїх думках. Усе це – наслідок несформова$

ного вміння спілкуватися.

Тому вивчення літератури в школі ми маємо розглядати у єдності змісту,

мети, методів і прийомів роботи. У саме поняття змісту необхідно включити не

лише перелік художніх творів і певних теоретико$літературних понять, а й, що

дуже важливо, систему видів діяльності, якими повинні володіти учні і які ста$

нуть ключем для розуміння мистецтва слова, тобто вони забезпечать естетичний

розвиток школярів, будуть формувати здатність глибоко сприймати літературу,

розвиватимуть усне і писемне мовлення та образне мислення учнів.

Як зазначає А.Ситченко [13, с.25$29], сьогодні вже не можна задоволь$

нитись "уроками$жаринами", коли актуалізується лише емоційно$відтворюваль$

на стадія сприймання літературного тексту або спалахують дискусії з приводу

прочитаного. Назріла потреба інтелектуалізації уроку літератури, робота на кот$

рому повинна мати як емоційний, так і пізнавальний характер. Літературна

освіта не може успішно розвиватися, якщо зорієнтована лише на сьогоднішній

день. Вона повинна спрямовуватись у майбутнє, науково обгрунтовуватися і

прогнозуватися.

Зважаючи на це, радимо вчителям$словесникам ознайомитися із запро$

понованими статтями, які накреслюють шляхи інноваційного підходу до вив$

чення української мови та літератури.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ СЛОВЕСНОСТІ

О.В.Халчанська

Учителі шкіл одержали цікавий збірник програм поглибленого вивчення словесності у середніх

загальноосвітніх закладах. Програми, розроблені вчителями, викладачами ВНЗ, науковцями, входять до

чотирьох розділів збірника: загальні питання, лексикологія і фразеологія та мова художнього твору.

Цінним є те, що всі вони авторські, індивідуальні, творчі й мають на меті виховати високу культуру

молодого покоління, освячену духом Слова, мови.

Програми призначені для факультативних занять і допоможуть учителям*словесникам поглибити

лінгвістичні знання учнів як на уроках української мови, так і в позакласній роботі.

Матеріал збірника є своєрідним доповненням до програми, за якою вивчається українська мова у

школі, зокрема орієнтує вчителя та учнів на комунікативний підхід у вивченні мовних фактів у реальному,

природному функціонуванні, у живому мовленні, в акцентуванні уваги на комунікативних зв'язках певних

мовних одиниць та їх ролі у витворенні певного стилю, отже, на функціональний вияв мови.

Комунікативний підхід, який покладено в основу вивчення мовних одиниць, спрямова*ний на

відображення мовцем об'єктивно існуючої дійсності, а також на врахування спе*цифіки кожної мовної

системи. Обравши програму за власним бажанням учитель має "можливість поглибити знання учнів з

різних розділів мовознавства, навчити глибоко розуміти підтекст художнього твору, ознайомити з теорією

і практикою культури мовлення * спілкування".

Програми відзначаються новизною підходів до вивчення "механізмів" функціонування мовних

одиниць у їх теоретичному і практичному вияві та застосуванні. Функціональний підхід реалізується у

визначенні комунікативних ознак слова чи форми, у вивченні комунікативного зв'язку мовних одиниць в

аспекті побудови мовцем висловлення, в якому й виявляє себе загальнонародна мова. Вивчення мовних

фактів у такому напрямі, на наш погляд, видається перспективним, оскільки він відкриває нові підходи до

вивчення значення (змісту), функціонування і стилістичного призначення одиниць мови.

Широко представлені теми, які в науковій і популярній літературі та підручниках або подаються

поверхово, або й зовсім обминаються, наприклад:

*  "Український та російсько*український навчальний переклад";

*  "Походження слів та призначення абстрактних понять";

*  "Фразеологія як живописний спосіб зображення";

*  "Поетична енергія слова";

*  "Культура спілкування";

*  "Мистецтво бути зрозумілим і переконливим";

*  "Уміння висловлюватись лаконічно";

*  "Український музей книги";

*  "Український мовленнєвий етикет".

Збірник програм є важливим і потрібним посібником для вивчення словесності не тільки в

загальноосвітній школі, а й у ВНЗ також.

Запропоновані у збірнику тематичні розробки програм підвищують ефективность навчально*

виховного процесу, якість знань, поглиблюють засвоєння програмового матеріалу. Наприклад, тема

"Історія розвитку письма", розроблена Л.С.Ковальовою, розкриває етапи розвитку письма; "Український

музей книги" М.М.Гламазди пропонує тематику лекцій з історії української книги до початку XX

століття, що сприяє поглибленому вивченню української мови та літератури; програма В.І.Макарової і

Н.П.Матвєєвої "Словник: наука і культура" висвітлює проблеми лінгвістичного краєзнавства й

побудована на міжпредметних зв'язках. До тем подаються різноманітні запитання, які стимулюють учнів

до пошуків і узагальнень, активізують їхню розумову діяльність, логічне та творче мислення. Наприклад:

"Що означає вираз "до рідних пенатів"?, "Перечитайте "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Чи

знаходяться у взаємодії звуки, що стоять поряд?", "Чи завжди це відображається на письмі?", "Якого

походження така міра російської системи вимірів, як "локоть"?"

Упродовж значного часу як у середній школі, так і у ВНЗ зусилля вчителів і науковців недостатньо

зосереджувалися на вивченні комунікативних функцій мови, більше зверталась увага на правопис. Тому

всім, кого цікавлять сучасні підходи, новітні ідеї і технології у вивченні словесності, стане у пригоді

збірник "Програми поглибленого вивчення словесності у середній школі" /Укл. М.П.Муравицька. * К.:

ІСДО, 1995. * С 88.
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Відповідно до Концепції змісту історичної освіти, головною метою навчання
історії в загальноосвітніх закладах є ознайомлення учнів з історичною минувши�
ною людства, прилучення їх до загальноосвітніх цінностей, надбань національної
та світової культур, ідеалів гуманізму й демократії [15, c.5].

Досягнення цієї мети спонукає до подальшого вдосконалення змісту і мето�
дики викладання історії в загальноосвітніх закладах.

Актуальним для шкіл України є питання пошуку оптимальної моделі структу�
ри та змісту шкільної історичної освіти, узгодження її національного варіанта із
загальноєвропейськими підходами. Зазначена проблема широко дискутується в
наукових публікаціях учених�істориків, методистів, стала предметом обговорення
на численних семінарах, конференціях, за “круглими столами”. Висловлені при
цьому часом полярні підходи і пропозиції можна загалом звести до таких:

— упровадження у практику викладання єдиного загального інтегрованого
курсу “Історія”, який поєднує вітчизняну та всесвітню історію і передбачає роз�
гляд історії власного народу, держави на тлі розвитку людської цивілізації [ 12,
с.23];

— відмова від інтегрованого курсу як “нового варіанта манкуртизації” [25,
с.43], збереження самостійного характеру всесвітньої та вітчизняної історії за
обов’язкової умови їх синхронізації;

— викладання історії України як пріоритетної дисципліни [19, с.23];
— максимальне узгодження змісту обох шкільних курсів шляхом створення

єдиного авторського колективу для написання підручників із вітчизняної та
всесвітньої історії, водночас збереження самостійності обох дисциплін [25, c.42].

Дискутується також і принцип побудови шкільної історичної освіти, зокрема,
висловлюються думки щодо необхідності заміни діючого лінійного (хроно�
логічно послідовного) структурування курсів. При цьому більшість авторів про�
понує вивчати історію або поєднуючи лінійний та концентричний принципи (у 5�
9 класах – лінійне вивчення – від походження людини до XX ст. включно; у
10�11 класах – концентричний принцип – проблемний виклад усього вивченого
раніше історичного процесу) [25, с.42], або цілком за концентрами [11, с.9].

Таких концентрів має бути три:

— перший – початкова школа, де вивчається “Вступ до історії”;

— другий – основна школа (5�9 класи), де надається закінчена історич�
на освіта з найдавніших часів до сучасності;

— третій – повна загальноосвітня школа (10�11 класи), де відбувається
поглиблення основної проблематики історії й сучасної людської цивілізації.

Пошук нових підходів до формування змісту шкільної історичної освіти є ак�
туальним не тільки для України, але й для країн Західної Європи. У західноєвро�
пейській спільноті поки що не склалася загальна думка щодо структуризації на�
вчальних програм.

Тут окреслилося кілька підходів до формування змісту шкільної історичної
освіти, що суттєво різняться між собою: глобальний, тематичний, концентричний,
“за виміром” та міждисциплінарний [9, с.5].

Глобальний підхід передбачає таку побудову змісту навчального матеріалу,
який охоплює у рамках хронологічної структури значний інтервал історичного ча�
су. Аргументом на користь глобального підходу є те, що він сприяє розумінню
учнями логіки історичного розвитку, причинних наслідків історичних подій,
усвідомленню зв’язку минулого й сучасного.

Тематичний підхід надає перевагу виборові певної історичної теми або сюже�
ту над характеристикою тієї чи іншої історичної епохи. Прихильники такого
підходу мотивують його перевагу можливостями більш глибокого аналізу істо�
ричних документів і літератури, порівняння різних інтеграцій історичного проце�
су, ознайомлення з різноманітними інформаційними джерелами.

Концентричний підхід передбачає поділ програм на чітко визначені періоди
залежно від їх історичної значущості для тієї чи іншої країни. Для нього є харак�
терним ознайомлення учнів з історичним розвитком економічного, соціального,
культурного та політичного життя у межах кожного концентру. Цей підхід дає
можливість більшою мірою приділяти увагу історичним аспектам на різних рівнях
– національному, європейському і світовому.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ
ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНИХ 
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Т.П.Демиденко, О.О.Магдик

У статті
представлені
сучасні підходи до
вдосконалення
змісту шкільної
історичної освіти
(методичні
засади,
структура,
принципи
побудови,
проблема
“європейського
виміру” тощо),
створення нового
покоління
підручників з
історії та
впровадження
передових
технологій
навчання, що
знайшли
відображення у
вітчизняній і
зарубіжній
методичній
літературі
впродовж двох
останніх років.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Підхід “за виміром” вирізняється структуруванням програми за її змістовими

характеристиками (економічна, соціальна, політична, культурна історія).
Міждисциплінарний підхід дає змогу зрозуміти і пояснити історичні проблеми

в рамках суспільствознавчих дисциплін: громадянознавства, релігієзнавства тощо.
Особливістю міждисциплінарного підходу є широке застосування порівняльного
методу на рівні вивчення локальної історії, географії, економіки.

Такі основні підходи до формування змісту шкільної історичної освіти у
країнах Західної Європи. Актуальним залишається питання спільного підходу до
формування змісту історичної освіти, який сприяв би інтеграційним процесам у
сфері освіти, зберігаючи при цьому її національний характер у контексті загаль�
ноєвропейського розвитку [9, с.7]. Пошуком такого підходу – проблемою транс�
формації сучасної системи викладання історії в Україні – активно цікавляться
освітні структури Ради Європи, що співпрацюють з нашими освітянами після
вступу України до цієї впливової міжнародної організації. Протягом 1997�1998
років була проведена низка міжнародних семінарів, конференцій, “круглих столів”
із проблем викладання історії в школах нашої держави, серед яких “Центральна і
Східна Європа як історичний регіон: проблеми інтеграції у всесвітню історію XX
сторіччя” (Чернівці, 1997 р.), “Методичні підходи до періодизації історії XX
століття” (Київ, 1998 р.).

На цих зібраннях порушувалися питання реформування історичної освіти у
школах України, нових підходів до викладання всесвітньої та вітчизняної історії,
пропаганди демократичних цінностей у європейських країнах на сучасному етапі
[6, c.7]. Чи не основною, пріоритетною проблемою з�поміж зазначених аспектів
виступає питання історичної єдності європейських народів, що в освітній прак�
тиці має назву “європейський вимір” [8, с.14].

Його широке тлумачення означає стосовно викладання історії допомогу учням у
розумінні об’ємного й об’єктивного образу Європи, включення у педагогічний арсенал
форм і методів навчання, в яких самим учням відводиться активна роль. Під терміном
“європейський вимір” розуміється також знання традицій, культури, мови, еко�
номічного розвитку інших європейських країн, розуміння загального характеру їх
культурної спадщини.

Долаючи стереотипи історичної свідомості, прояви ксенофобії і нетерпимості, ідеї
“європейського виміру” відповідають інтересам кожної людини, народу та євро�
пейської спільноти в цілому. Логіка розвитку історичних процесів повинна підводити
наших учнів до необхідності сприйняття й розуміння образу Європи і місця України
в ній.

Принагідно зазначимо, що акцентована увага з боку освітніх організацій Ра�
ди Європи до проблем європейської інтеграції не означає применшення, недо�
оцінювання ролі національної історії. Характерна у цьому відношенні позиція ав�
тора посібника для вчителів Кармел Галлагер – провідного спеціаліста з історії
однієї з освітніх структур Ради Європи. Вона закликає вчителів викладати курс
національної історії врівноважено, у багатокультурному контекті європейського
суспільства, уникаючи національних стереотипів, упереджень, етноцентризму,
нетерпимості. Визначаючи за нацією і національною державою роль домінуючої
форми колективної ідентичності, Кармел Галлагер водночас звертає увагу педа�
гогів на те, що ця форма – не єдина і не найважливіша [6, с. 17�18].

До концептуальних засад шкільної історичної освіти належить, безперечно, і
проблема визначення змісту й характеру підручників з історії. Не погоджуючись
із категоричним запереченням їх звичної ролі у навчанні за деякими новими тех�
нологіями (скажімо, технологією Ю.Троїцького) [23, с. 1�3], слід визнати
цілком справедливими вимоги принципового оновлення змісту та форми підруч�
ників відповідно до сучасних освітніх пріоритетів [6, с. 28, 39�40].

Україна однією з перших серед країн колишнього Союзу створила власні
оригінальні підручники з усіх дисциплін загальноосвітньої школи й з історії зок�
рема. Схвальні оцінки вчителів та фахівців�істориків одержали підручники, напи�
сані академіком В.А.Смолієм, докторами історичних наук С.В.Кульчинським,
М.В.Ковалем, О.М.Майбородою, іншими відомими українськими істориками
[10, с.5]. На часі – створення навчально�методичних комплектів: підручника,
хрестоматії, дидактичних матеріалів, посібника для вчителя. Така серія вже ство�
рена з історії України для 10 класу (це підручник С.В.Кульчинського, М.В.Кова�
ля, Ю.Г.Лебедєвої, хрестоматія С.В.Кульчинського та О.І.Ганжі і посібник для
вчителя Ю.Г.Лебедєвої). Невдовзі вчителі історії одержать також написаний на
принципово нових засадах підручник В.Власова та О.Данилевської “Вступ до історії
України. 5 клас” [5, с. 51�55], В.А.Смолія і В.С.Степанкова “Історія України. 7
клас”. Ці ж автори закінчують опрацювання підручника з історії України для 8 класу
[10, c. 6].
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У життя школи ввійшли альтернативні підручники з історії, що дає змогу вчи�

телям вибирати навчальну літературу з огляду на рівень підготовки, здібності та

інтереси учнів, спеціалізацію навчання. Маючи можливість працювати із суча�

сними підручниками різних авторів, які втілюють часом відмінні авторські кон�

цепції, слід заохочувати учнів читати їх критично, долати синдром схиляння перед

друкованим словом. Важливо також якомога ефективніше використовувати мо�

рально�етичний потенціал сучасного підручника, його діалогічну побудову, що

створює сприятливі умови для розвитку мислення, самостійності, поваги до чужої

точки зору, терпимості, толерантності і, врешті�решт, демократичної поведінки

учнів [18, с.52].

Якщо звернутися до другої визначеної у статті теми – вдосконалення форм і

методів викладання історії, то пріоритетний її напрям в останні роки полягає у по�

шуку нових педагогічних технологій, які б стимулювали інтерес учнів до історії і

забезпечували максимальну участь у навчанні, які б допомагали усвідомленню

історії як процесу глобального дослідження минулого, що базується на звертанні

до різноманітних факторів, їх аналізі з різних точок зору. Основна увага авторів

передових технологій зосереджена нині на тому, щоб вивчення учнями історії пе�

ретворити на процес дослідження, а отже, навчити учнів користуватися методо�

логією історії [5, с. 26]. У цьому контексті перспективним видається впровад�

ження у практику викладання історії технологій, які базуються на школі “Ан�

налів” [14], модульній технології [4, с. 21�23; 20, с. 29�31], інтерактивному на�

вчанні [3, с. 31�36], груповій роботі на уроках [6, с. 32�34; 2, с. 38�43], блочно�

му викладі шкільних історичних курсів [24, с. 20�21], широкій міжкурсовій та

міжпредметній інтеграції [16, с. 14�19; 7], використанні форм навчаня нетра�

диційної структури [13, с. 73�76; 21,  с. 68�73; 1, с. 19�20; 17, с. 63�64; 22, с. 15�17;

6, с. 34�38].

Здебільшого згадувані в публікаціях останніх років нові технології навчання

історії вже здобули визнання і знайшли застосування у практиці викладання. Це

дає можливість учням здобувати глибші знання з історії, виходити за межі влас�

ної системи цінностей, зважаючи на існування відмінних або навіть неприйнятних

суджень, думок; узвичаює підходи до вивчення історії з різних позицій, передба�

чає формування специфічної манери мислення або ціннісної системи, котру в

цілому можна охарактеризувати як пошук правди.

Учителі історії, як ніхто інший, бачать, який внесок робить їхній предмет у

справу освіти молоді, виробленню яких знань і навичок сприяє, які цінності вихо�

вує. Тому їм необхідно, насамперед, критично та творчо осмислювати, аналізува�

ти й оцінювати всі пошуки і новації у сфері історичної науки, методики, враховува�

ти рівень власної культури та культури соціуму, до якого вони належать, щоб виз�

начити для себе основні питання: чого і як вони навчатимуть учнів.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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Зміст освіти в кожному історичному періоді визначається уявленнями

суспільства про наукову, культурну та технологічну грамотність. Для до�

сягнення такої грамотності в наш час необхідно оволодівати чотирма тех�

нологіями: знаків, виробництва, влади, самого себе [8].

Для формування вказаних технологій необхідна освіта, яка відмовиться

від традиційного поділу на навчальні дисципліни і стандартизованого виз�

начення змісту освіти для кожного предмета, втіленого в постійно недо�

сконалі саме через такий підхід навчальні плани і програми; необхідна

освіта, яка матиме своїм змістом відкриті системи знання, орієнтовані на

істинні потреби людини.

Оскільки такої освіти ми ще не маємо, шкільна історія поряд з іншими

предметами може реалізувати свій освітній потенціал, інтегруючи інфор�

мацію в особистісну організацію знань кожного учня. (Формуючи, допов�

нюючи і трансформуючи у мову програм різноманітні “точки здивуван�

ня”.)

Звідси випливає, що визначення власної філософії освіти, пошук інтег�

ративних взаємозв’язків свого предмета з іншими навчальними дис�

циплінами стає головним завданням кожного творчо працюючого вчителя

історії. Такий учитель не повинен поклонятися якомусь одному “ізму” і

намагатися зафіксувати знання як статичну закриту систему. Він має кри�

тично ставитися до всіх дидактичних концепцій, до державних стандартів

освіти, оскільки визначення стандартів за предметами чи, у кращому ви�

падку, за освітніми галузями в кінцевому підсумку зводиться до пошуку

єдиної системи знань, тобто нової, єдино правильної теорії, тоді як учи�

тель, особливо гуманітарій, має право зосереджуватися на тому, що ви�

дається йому найбільш важливим та гідним уваги, і має самостійно тлума�

чити навчальні плани.

Головним критерієм успішності освіти повинні стати усвідомлення

індивідом безмежності процесу самовиховання і поява у нього прагнення до

постійного самовдосконалення. У школі учень має формувати власну ор�

ганізацію знання, яка буде найбільш ефективною для його повсякденного

життя. Мета курсу історії повинна визначатися з точки зору суб’єктів на�

вчання, тому головним є допомога учням у розумінні сучасного через вивчен�

ня минулого і підготовка їх до щоденного життя.

Шкільна історія належить до дисциплін, які сприяють оволодінню тех�

нологіям влади.

У зв’язку з цим цікавою видається модель викладання історії в сучасних

умовах, підтримувана Радою Європи. У виступах її експертів і численних

публікаціях наголошується, що шкільна історія має допомогти молодим лю�

дям зрозуміти ті рухи й сили, які сформували XX століття, та набути тих

якостей, які необхідні в плюралістичному і демократичному суспільстві:

інтелектуальної чесності, відкритості розуму, поваги до правди, толерант�

ності, співчуття, громадянської мужності, вміння критично мислити, опира�

тися забобонам, не піддаватися маніпуляціям і розпізнавати спотворення

фактів та пропаганду.

ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ

О.А.Білоусько
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Курс історії має бути синтезом соціальної, релігійної, економічної

історії і не повинен обмежуватися лише політичними та воєнними подіями;

історичне навчання не повинно зводитися до простого вивчення фактів, а

має розвивати в учнів навички самостійного мислення (у більшості євро�

пейських країн робиться наголос на праці, базованій на історичних джере�

лах, які учні повинні розуміти, аналізувати й оцінювати). З особистого

спілкування з експертами Ради Європи автор виніс переконання, що

західноєвропейці уявляють собі викладання історії як пошук істини, при�

чому на відміну від вітчизняних прихильників парадигми цілісності пропа�

гують фрагментарність, змінність і плинність істин.

Справді, освітньому процесу притаманне протиріччя між прагненням

подавати навчальний матеріал з вірою в існування цілісної досконалості,

визначеної певною “правильною” ідеєю та усвідомленням приреченості

навчальної діяльності на неповноту, частковость, мозаїчність. Стосовно

визначення історії учні мають зрозуміти, що ті події, які вивчають, по суті

є історичною реконструкцією, причому вже у самому підборі фактів,

описів та пояснень історик дає власну інтерпретацію минулого. Якщо вив�

чення історії припускає інтелектуальну чесність, то історичні судження ма�

ють носити тимчасовий характер і можуть бути перетлумачені при вияв�

ленні нових фактів.

Отже, історія є структурою, яка допускає можливість перебудов.

Водночас при визначенні історичного розуміння і навичок слід виходи�

ти з того, що історія є чимось більшим, ніж звичайним відбором фактів.

Приступаючи до викладання історії, треба точно визначити, що учні

повинні розуміти і робити, а також чого слід очікувати від учнів різного

віку й різних здібностей. Шкільний курс історії має відрізнятися від

університетського, в усякому разі не повинен його копіювати. Дуже неба�

гато випускників шкіл будуть продовжувати вивчати історію у вищих на�

вчальних закладах. Тому курс шкільної історії має бути адаптований до

пізнавального розуміння історичних проблем пересічними учнями. У школі

не потрібно вивчати весь спектр історії, особливо тими 90% учнів, які не

збираються вступати до вузів. Шкільна історія є одночасно й історією ми�

нулого, і способом вивчення цього минулого. Це означає, що вона може

прищеплювати молоді навички дослідника, які є цінними для молодих лю�

дей незалежно від того, чи будуть вони продовжувати вивчати історію, чи

ні.

Виходячи з надзвичайної важливості національної історії, можливо,

доцільно зберегти окремий курс історії України. Однак вітчизняна історія

має бути представлена в європейському і світовому контексті, причому

слід зробити акцент на цивілізаційному й культурологічному підходах.

Водночас треба змінити ставлення до вивчення місцевої (регіональної)

історії та перестати уявляти її як доповнення до національної історії. Ло�

кальні теми відкривають особливі перспективні підходи до національних і

міжнародних зв’язків, допомагаючи побачити широкі проблеми в різних

контекстах.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999



У статті
аналізуються шляхи і
методи активізації
правового виховання
молоді, пропагується
передовий досвід тощо.
Обговорюються сучасні
підходи до
вдосконалення змісту
шкільної правової
освіти та створення
нового покоління
підручників,
упровадження
передових технологій з
курсу “Основи
правознавства”.
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ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ:
ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ

О.О.Магдик 

Державна незалежність, яку здобула Україна, перехід від тоталітарного режиму
до демократизму, процес національного відродження потребують і відповідного ви�
ховання громадянина нової держави, який би добре знав основи правової культури,
дотримувався правових законів.

Тим більше, що в сучасних умовах спостерігається спад виробництва та пов’язане
з ним зростання безробіття, занепад моралі, недоступно високі ціни багатьох форм
дозвілля, скорочення кількості спортивних клубів, шкіл, гуртків, молодіжних таборів,
майже відверта пропаганда порнографії, жорстокості й насильства, розпад системи
державних і громадських інститутів, що зумовлює активізацію правовиховної роботи
серед учнівської молоді.

Питання про правову освіту, особливо молоді, актуальне у зв’язку з необхідністю
виховання громадян у дусі активної участі у формуванні правової держави і законос�
лухняності, забезпечення молоді правовою інформацією щодо чинного законодавства
й практики його застосування [2, с.35]; профілактики правопорушень, які скоюються
на грунті правового нігілізму, цинізму та аморальності; формування правової культури
європейського типу, яка дасть можливість громадянам інтегруватись у європейський
і світовий правовий простір для реалізації своїх приватних та публічних інтересів [7,
с.7].

На підвищення правосвідомості й правової культури громадян спрямована “Про�
грама правової освіти населення України”, яка затверджена Кабінетом Міністрів Ук�
раїни 29 травня 1995 року за № 336. Але заходи щодо практичної роботи з реалізації
цієї програми за три роки не дали відчутних результатів.

Ускладнилися теоретичні дискусії з аналізованої проблеми після введення в нор�
мативну практику Указом Президента України “Про заходи щодо відзначення другої
річниці Конституції” від 17 червня 1998 року поняття “правова просвіта”. То чим треба
зайнятися: “правовою освітою”, “правовою просвітою” чи “правовим вихованням”?
[5, с.15].

Але не посилилися законність і правопорядок у країні. Не вивчається мораль та
право у початкових класах, як це робиться в цивілізованих країнах, а тільки курс
“Основи правознавства” в 9 класі (51 год.). Тому молодь, яка бажає отримати вищу
юридичну освіту, мусить користуватися послугами “інституту репетиторства”, від чо�
го не виграє ні держава, ні суспільство, ні конкретна сім’я та її дитина [6].

Необхідно виробити єдину концепцію правового виховання для середньої школи,
за якою правознавство вивчали б учні не тільки 9 класу, а й випускного з обов’язко�
вим складанням іспиту. Програми з цього предмета для учнів і абітурієнтів повинні
бути однакові.

Полтавський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
спільно з управлінням юстиції вдосконалює правовиховну роботу серед учнівської
молоді, аналізуючи досвід правовиховної діяльності педагогічних колективів, створю�
ючи конкретні рекомендації щодо підвищення її ефективності (наприклад, “Ком�
плексні заходи щодо вдосконалення функціонування правової освіти”).

Останнім часом в області спостерігається стійка тенденція до організації шкіл,
гімназій з юридичною спеціалізацією, збільшення кількості учасників секцій право�
знавства обласного відділення МАН.

Головний напрям діяльності інституту в активізації правового виховання молоді
– підвищення правової культури педагогічних працівників усіх типів навчальних за�
кладів. У реалізації правового виховання неоціненна роль учителя. Він сам повинен
бути зразком точного й неухильного виконання норм поведінки, законів і своїх
обов’язків. Саме такого вчителя мають за мету підготувати до правовиховної роботи
на курсах підвищення кваліфікації, для чого запрошують для ведення навчальних за�
нять провідних педагогів та юристів області. Всіляко стимулюється діяльність твор�
чих груп викладачів правознавства і курсу “Мої права”. Справжнім центром мето�
дичної роботи серед учителів правознавства є методоб’єднання цього профілю в шко�
лах нашої області та творчі групи в Карлівському районі по вивченню курсу “Права
дитини”.

Пропаганда передового досвіду здійснюється під час проведення обласного кон�
курсу “Вчитель року”, засобами масової інформації та на сторінках журналу “Пост�
методика”. Серед призерів обласного конкурсу в 1999 р. чільне місце займають учні
шкіл м.Полтави.

Цінний досвід роботи має вчитель правознавства Л.Д.Коровіна (школа № 9
м.Кременчука). Вона вміло поєднує теоретичне вивчення законів з їх практичним за�
стосуванням, упроваджуючи інноваційні форми та методи роботи з учнями: ділові й
рольові ігри, бліц�турніри, диспути, КВК, створення і розв’язування проблемних си�
туацій, організація тематичних мікрогруп, інтерв’ювання досвідчених юристів, добір
нормативно�правових документів до тем, аналіз матеріалів преси тощо.
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Заслуговує на увагу досвід роботи шкіл м.Полтави, Глобинського, Карлівського,

Лохвицького, Хорольського районів, а також опорних шкіл – Карлівської середньої

школи № 1, загальноосвітньої школи № 2 м.Полтави, Новосанжарської,

Машівської та інших.

У 1998�1999 н.р. ПОІПОПП було проведено обласні семінари на теми “Пра�

вове виховання: досвід, проблеми”, “Громадянське виховання – важлива складова

частина національного виховання”, науково�практичну конференцію, присвячену

другій річниці прийняття Конституції України. Резолюції цих зібрань розіслані всім

відділам освіти.

Метою семінару з проблем громадянського виховання школярів, який відбувся на

базі закладів Карлівського району, було приведення в систему форм і методів роботи

шкіл по вихованню в учнів поваги до норм суспільної поведінки. Для цього, як пока�

зав досвід роботи Попівської середньої школи №1, Карлівської школи�гімназії, ви�

правдовує себе впровадження демократичних норм шкільного життя.

Ефективні у правовиховній роботі рекомендації створено на основі аналізу стану ви�

кладання предмета. Для цього робиться аналіз зрізу знань учнів із правознавства, основ

конституційного законодавства, використовуються різнорівневі тести, правові диктанти,

ситуаційні завдання.

З ініціативи ПОІПОПП щороку проходять місячники пропаганди правових

знань у навчальних закладах області. Особливо цікавим був цьогорічний місячник,

присвячений 50�річчю Загальної Декларації прав людини. Крім тематичних уроків

та бесід, олімпіад з правознавства, у школах проведено наукові конференції, диспути,

вікторини, конкурси кросвордів і ребусів, рефератів, тематичні вечори, “круглі сто�

ли”, випуски стіннівок і радіогазет, змагання КВК тощо.

Важливу роль у правовій пропаганді відіграють кабінети правознавства. В них

зібрана відповідна література, функціонують тематичні стенди, наприклад: “Нове в

законодавстві”, “Вивчаємо право”; систематично поновлюються стенди “Право і

ринкові відносини”, “Запам’ятай правові терміни”, “Словник ділового спілкування” і

т.д. Саме так працює кабінет школи №9 м.Кременчука.

Інформаційному забезпеченню викладання правознавства сприяє видання мето�

дичної літератури. За останні 2 роки вийшли з друку такі посібники, створені

спеціалістами інституту разом з викладачами Полтавського педінституту, як: “1500

запитань з конституційного права України”, “Права дитини”, “Сто запитань і

відповідей з правознавства” та інші. Але не вистачає правової енциклопедії для

учнів, батьків, написаної авторитетними юристами�науковцями.

Багаторічний досвід показує результативність правовиховної роботи при її

поєднанні в урочний та позаурочний час. Це вимагає активної участі в ній і

спеціалістів�психологів.

Недоліком правовиховної роботи в школах області є перевага словесних форм:

бесід, лекцій, вечорів запитань і відповідей. У сучасних умовах учнівській молоді

більше імпонують диспути, рольові ігри, КВК, “судові процеси”, робота гуртків та

клубів “Юний натураліст”. Наприклад, у Полтавських школах № 2, 14, 19, 28, 32

та Карлівського району, школи №9 м.Кременчука діють учнівські парламенти,

розігруються моделі засідання Ради Безпеки ООН, Європейського парламенту і

т.п.

Необхідно при організації виховних заходів дотримуватися їх актуальності, вчас�

ного ознайомлення з новими юридичними документами, уникати формалізму,

примітивізму. Вдосконалення правового виховання учнів вимагає розуміння педаго�

гами цієї роботи, систематичного підвищення ними рівня своєї педмайстерності, ви�

користання сучасних наукових досягнень, поширення й упровадження передового

педагогічного досвіду.

Ураховуючи реалії сьогодення, доцільно в школах області розпочати правове ви�

ховання ще в початковій школі з першого класу вивченням курсу “Права дитини”, як

це здійснюється в школах м.Полтави, Карлівського району, і продовжувати його ви�

кладанням курсу “Права людини” в 10�11 класах.

Ознайомлення з досвідом правового виховання і його проблемами в Полтаві й

Полтавській області, звичайно, не ліквідує всіх його труднощів, але допоможе, як

нам здається, в організації правовиховної роботи тим, хто її виконує.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999



В статье 
освещены 
вопросы 
обновления 
школьного курса 
русского языка в
украинских
школах, 
современные 
тенденции в 
преподавании 
предмета, в 
частности, 
интенсивное 
обучение, 
коммуникативная на�
правленность.
Раскрываются 
их аспекты. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В

ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО

ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

Р.А.Гелеверя 

В общем комплексе проблем, связанных с реформированием образова�

ния в Украине, важное место занимает построение школьных языковых

курсов, в том числе и курса русского языка в школах с украинским языком

обучения. Речь идёт о глубоких концептуальных изменениях всей системы

овладения языками в соответствии с новой языковой ситуацией, новыми

приоритетами, критериями, ценностными ориентациями, включающими и

культурологический аспект, перспективами общественного развития. 

В Украине существует сейчас три варианта изучения русского языка: как

родного языка, как второго в школе с украинским языком преподавания с

первого года обучения и как второго в школе с украинским языком препода�

вания за счёт часов вариативной части учебного плана, начиная с пятого клас�

са, на основе свободного выбора и пожеланий учащихся и их родителей. 

Возникает много проблем в связи с недостаточно чётким распределением

учебного времени на этот предмет. Руководители школ часто нарушают ут�

верждённый Министерством образования Украины учебный план, выделяя

на русский язык не по два часа в неделю, а по одному, в отдельных случаях –

только по полчаса. Такое количество времени не обеспечивает реализацию

содержания действующих программ [5; 13] и формирование полноценных

практических умений и навыков. 

Исходя из концепции и положений государственного стандарта языкового

образования, в условиях сложившейся динамичной социально�языковой си�

туации в Украине, требующей интегративно�интенсивных методов обучения,

возникает необходимость в использовании новых подходов и тенденций в ра�

боте учителей�словесников [1].

Одним из основных путей интенсивного обучения является изучение язы�

кового материала укрупнёнными частями (блоками) с использованием сопос�

тавительного метода при изучении близкородственных языков, обобщающих

схем, таблиц, конспектов, которые содержат главные теоретические сведения

и факты языка, объединяемые общей темой.  Эта методика разработана ав�

торским коллективом во главе с профессором А.М.Беляевым на основе идей, вы�

двинутых психологами И.Я.Гальпериным, Д.Б. Элькониным [2].

Новая методическая система преподавания позволяет сократить учебное

время на подачу теоретического материала по лингвистике, не изменяя при

этом его содержания и объёма.

Сэкономленное время отводится на закрепление полученных знаний, от�

работку практических умений и навыков, развитие творческого потенциала

школьника. Блоковая система обучения открывает широкие возможности

для раскрытия взаимосвязей, существующих между языковыми явлениями

разных уровней. Это направление в работе помогает учащимся осознать си�

стемный характер языка, увидеть специфику каждого изучаемого явления.

Изучение теоретического материала укрупнёнными дозами состоит в том,

что, работая над определённым разделом, мы в один приём знакомим уча�

щихся со значительной по объёму суммой лингвистических знаний (сведе�

ний), объединённых каким�то общим понятием и представляющих собой от�

носительно завершённую тему.
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Система укрупнённого структурирования учебного материала при изучении

языка предполагает уроки разных типов, на которых осуществляется изучение

нового материала, индивидуальная отработка, внутрипредметные, межпредмет�

ные обобщения.

Проведение уроков блоками требует соблюдения определённых правил: 

— составление опорного конспекта, схемы и т.д.; 

— многократное повторение изученного материала в пределах урока; 

— создание на уроках проблемных ситуаций;  

— высокая языковая активность;  

— активная взаимосвязь учителя и учеников;  

— стимуляция заинтересованности учеников в изучении языка.

Своеобразной моделью реализации новой методической системы обуче�

ния русскому языку является опыт учителей Н.А.Веклич (Ужгород), В.А.

Даневской (Запорожье), Л.Г.Гончаренко (Хорольский р�н Полтавской об�

ласти), учителей СШ №№ 5, 9, 33 г.Полтавы [8].

В соответствии с предлагаемой новой методикой обучения изданы учебни�

ки по русскому языку для 5�9, 10�11 классов (авторы Н.А.Пашковская,

Е.И.Быкова, Г.М.Иваницкая, В.А.Корсаков, Г.П.Цыганенко) [12; 14]. 

Особенность использования метода укрупнённого структурирования —

сопоставительное изучение русского и украинского языков, которое ставит

своей целью овладение орфоэпическими и орфографическими нормами или

же служит вспомогательным приёмом обучения языку. Проблема изучения

русского языка в сопоставлении с другими славянскими языками поднима�

лась в докладе Хенрика Латышева “Близкородственность как основополага�

ющий элемент обучения русскому языку поляков” на Международной кон�

ференции в Польше “Русистика и современность”, состоявшейся в сентябре

1998 года [4; 16]. Также обсуждались вопросы обучения русскому языку

как иностранному на современном этапе: “О настоящем и будущем русского

языка в Венгрии в зеркале его изучения в прошлом”, “Преподавание русско�

го языка в Словакии и его современные проблемы”. 

На конференции рассматривался и вопрос о совершенствовании устной

речи обучаемых (“Коммуникативно�ролевая идентификация говорящего и

восприятие речи в аспекте глоттодидактики”). Особенное внимание комму�

никативному подходу, систематизированному на основе теоретических разра�

боток и практического опыта обучения, уделяют в Болгарии, Германии, Ве�

ликобритании, Франции [9].

Современный этап развития методики лингвистики характеризуется тен�

денцией слияния обучения языку и речи в единое целое. Этот процесс на�

правлен на формирование умений полноценно общаться, поэтому его основ�

ная цель — совершенствование коммуникативных умений и навыков уча�

щихся, предполагающее пополнение словарного запаса, а также умение поль�

зоваться ими в речевой практике.

Методический аспект коммуникативной лингвометодики связан с решени�

ем следующих задач: 

— развивать у учащихся умение слушать, понимать устную русскую речь,

говорить, читать и писать по�русски;  

— обогащать запас языковых средств школьников новыми словами,

грамматическими формами, синтаксическими конструкциями;  

— развивать умение употреблять усвоенные языковые средства в соот�

ветствии с нормами русского литературного языка — лексическими, орфоэ�

пическими, грамматическими, синтаксическими;

— совершенствовать элементарные навыки правописания.
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В рамках действующего курса русского языка и современной системы

обучения для формирования и развития речевых навыков важное место

должно отводиться аудированию, говорению, чтению и письму [6; 10]. 

Обязательной частью каждого урока является работа над текстом, пред�

ложением, словом. 

Учитывая коммуникативную задачу обучения, словесникам рекомендуется

использовать тренировочные упражнения, значительное место среди которых

занимают вопросно�ответные и ситуативно�тематические упражнения, диало�

ги, занимательные игры, речевые зарядки [1; 7]. 

В научно�методической литературе с позиций коммуникативного подхода

к обучению русскому языку осмысливается соотношение в использовании ме�

тодов обучения. В практике работы могут применяться, как и раньше, собст�

венно познавательные методы, обеспечивающие в основном получение язы�

ковых знаний, — объяснительный, поисковый (проблемный), однако боль�

шое значение приобретают так называемые тренировочные методы (имита�

ционный, оперативный, моделирования речевого высказывания), которые

пригодны и для приобретения новых знаний, и для их закрепления, и для

формирования коммуникативных умений и навыков. Усиливается роль кон�

трольных методов, которые призваны осуществлять обратную связь на всех

этапах обучения каждого ученика. Обязательным условием реализации тако�

го подхода к обучению русскому языку является применение соответствую�

щей методики проверки его [6]. 

Использование современных тенденций, являющихся синтезом научного

поиска и педагогической практики, способствует повышению результативно�

сти труда учителя, формированию и развитию речевых навыков устной и

письменной речи, творческого потенциала учащихся, расширению лингвисти�

ческого кругозора, приобщению их к русской и мировой культуре.  Опыт ра�

боты словесников Полтавы, Кременчуга, Миргорода, Хорольского, Лохвиц�

кого, Чутовского районов показывает, что они владеют широким арсеналом

эффективных методов и приемов, интерактивных форм работы, перспектив�

ных технологий, творчески применяют их на практике. 

Соблюдаются и основные требования к современному уроку. 

Однако, как свидетельствуют результаты изучения уровня знаний, уме�

ний и навыков учащихся по русскому языку, учителям необходимо уделять

больше внимания работе по повышению культуры речи учащихся, орфогра�

фической и пунктуационной грамотности, используя сопоставительный метод

обучения; построению логических высказываний в монологической и диало�

гической формах обучения в соответствии с требованиями речевой ситуации.

К сожалению, преподаватели словесности сталкиваются с проблемой недо�

статочного обеспечения новыми учебниками и учебными пособиями по рус�

скому языку, а также с необходимостью обновления устаревшего в морально�

воспитательном плане тематического подбора дидактического материала. В

новом учебном году учителям русского языка для использования в практике

работы предлагается литература [1�16].



У статті висвітлю

ються питання,
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іноземних мов, сучасні
тенденції у викладанні,
нові педагогічні техно

логії з предмета. Особ

лива увага приділя

ється комунікативно

му підходу, розкрива

ються його ключові
принципи. Нові техно

логії – перш за все
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНИХ МОВ

В.О.Цехановська 

Якісно новi взаємовiдносини України з країнами свiтового спiвтовари�
ства, новi полiтичнi та соцiально�економiчнi реалiї створили сприятливi
умови для вивчення iноземних мов, наповнили це навчання новим змiстом,
а саме пiдготовкою молодого покоління до життя в демократичному муль�
тинацiональному суспільстві.

З початку 90�х рокiв у країнах Європи спостерiгаються новi тенденцiї
у навчаннi iноземних мов. Рада Європи значну увагу придiляє розробцi
пiдходiв, методик i умов використання сучасних технологiй (телеко�
мунiкацiй, супутникового телебачення, iнтерактивного вiдео, комп’ютерiв,
iнших, бiльш традицiйних, аудiовiзуальних засобiв). Було здiйснено низку
науково�дослiдних проектiв, якi ставили за мету формування системи ко�
мунiкативного навчання. Особлива увага в iнтегрованому комунiкативно�
му пiдходi, систематизованому на основi теоретичних розробок i практич�
ного досвiду навчання iноземних мов у Великобританiї, Францiї, Нiмеч�
чинi, Iталiї, Iспанiї та iнших захiдноєвропейських країнах, придiляється ко�
мунiкативнiй спрямованостi навчальних занять. Було визначено три рiвнi
базового володiння мовою:

1) рiвень “виживання” (survival level);
2) “на шляху до мови” (waystage level);
3) “пороговий рiвень” (threshould level).
У рамках проекту “Вивчення мов та європейське громадянство” пiдго�

товлено ряд матерiалiв з проблеми комунiкативностi у навчаннi сучасних
мов, а саме: основнi завдання з вивчення мов, програми та пiдручники,
“пороговi рiвнi” для викладання мов, методи оцiнювання знань, проблема
двомовностi та пiдходи до її розв’язання, пiдготовка й пiдвищення
квалiфiкацiї вчителiв. Комунiкативне навчання, як спосiб реалiзацiї про�
грами Ради Європи, передбачає професiйну пiдготовку й перепiдготовку
викладачiв iноземної мови, де вчитель виступає як активний, компетент�
ний органiзатор навчально�комунiкативної дiяльностi в класi (а faсilitator оf
lеагning), активний учасник навчального процесу, експерт, дослiдник,
джерело iнформацiї та iдей, новатор у галузi навчання й оволодiння мовою
[5; 6].

В Європi англiйською мовою як iноземною володiють 25% населення,
нiмецькою – 7%, французькою – 1З %. Вiк, з якого дiти починають
вивчати iноземну мову, варiюється у бiльшостi європейських країн мiж 8
та 11 роками. На iноземнi мови вiдводиться звичайно 2�3 години на тиж�
день, а в деяких країнах до 5�8 годин. Найпоширенiша iноземна мова –
англiйська, друга за популярнiстю – французька, яка є першою в англо�
мовних країнах [7]. 

Реалiзацiя програми “Language Learning for European Citizenship” по�
винна дати європейцям можливiсть вiльного спiлкування, зняття мовних
бар’єрiв, досягнення взаєморозумiння i поваги.

В Українi створена чотирьохрiвнева система навчання: дошкiльне
(пiдготовче), загальноосвiтнє (масове), поглиблене i спецiалiзоване, – яка
реалiзується через мережу дитячих садкiв і загальноосвiтнiх середнiх на�
вчальних закладiв рiзних типiв з рiзними термiнами навчання. У
спецiалiзованих школах та школах нового типу учнi вивчають додатковi
курси з лiтератури країни i країнознавства, а також науково�технiчного
перекладу, гiдiв�перекладачiв тощо [2]. 

В Українi вивчається понад 15 iноземних мов, серед яких європейськi,
азiатськi, схiднi, слов’янськi, близькосхiднi. Провiдне мiсце серед них зай�
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має англiйська мова – 75% учнiв нашої країни та  області вивчають цей
предмет.

Нацiональна система пiдготовки фахівців складається з трьох пiдсис�
тем: пiдготовки спецiалiстiв i вчителiв дошкiльних дитячих та середнiх на�
вчальних закладiв (педучилища, педiнститути та унiверситети), пiдвищен�
ня квалiфiкацiї (регiональнi iнститути пiслядипломної освіти, або удоско�
налення вчителів) та перепiдготовки фахiвцiв (спецфакультети при iнсти�
тутах пiслядипломної освiти).

Одним із найбiльших досягнень є визнання права вчителя на вiльний
вибiр засобiв навчання. Це, перш за все, концепцiя навчання. Визначено
такi основнi методичнi системи:

— свiдомо�практичний пiдхiд (базовий, автор В.Плахотник);
— комунiкативно�функцiональний (експериментальний, автор

Т.Сiрик);
— iнтенсивний метод (альтернативний, автор Н.Скляренко);
— комунiкативно�дiяльнiсний (новий, автор О.Вишневський);
— комунiкативно�особистiсний метод (новий, автор Л.Биркун);
— системно�комунiкативний пiдхiд (новий, автор Р.Мартинова) [2;

4]. 
Цi технологiї є синтезом наукового пошуку i шкiльної практики, їх на�

явнiсть свiдчить про значне пiдвищення рiвня науково�методичного забез�
печення викладання iноземних мов в українськiй школi. Система цього за�
безпечення включає державний стандарт з предмета, державнi програми,
нацiональнi та аутентичнi навчально�методичнi й тестовi матерiали.

Проект державного стандарту має вагоме значення для дальшого удо�
сконалення системи навчання iноземних мов в Українi: вiн посилює по�
зицiї i статус предмета, привертає увагу до його проблем, сприяє ще
бiльшому усвiдомленню на високих державних рiвнях соцiального i
полiтичного значення вивчення iноземних мов для молодої суверенної дер�
жави [1]. 

Значно зростає роль у цьому процесi пiдготовки нових програм у
вiдповiдностi до вимог державного стандарту, такої ж корекцiї потребують
системи нацiональних й аутентичних навчально�методичних комплексiв та
пiдручникiв.

З 1994 року в Українi та областi успiшно запроваджується навчання
англiйської мови за навчально�методичними матерiалами видавництва
Оксфордського унiверситету, якi пройшли експертизу й рекомендованi
Мiнiстерством освiти для використання в середнiй школi. Цi навчальнi
курси вiдповiдають вiковим особливостям учнiв, дають можливiсть роботи
з аутентичним матерiалом, побудованi за методикою комунiкативного
пiдходу до викладання англiйської мови як iноземної. Головна iдея ко�
мунiкативного пiдходу полягає в тому, що учнi, щоб стати ефективними
користувачами мови, повиннi не тiльки здобувати знання, а й розвивати
навички та вмiння використання мовних форм для реальних комунiкатив�
них цiлей. Цей пiдхiд вимагає вiдкритої атмосфери спiвпрацi й активної
участi учнiв у процесi їх навчання на уроцi. Ключовими принципами ко�
мунiкативно орiєнтованого викладання мов є такі:

— в учнiв стимулюються когнiтивнi процеси;
— учнi беруть активну участь у процесi навчання;
— учнiв заохочують висловлювати свої думки, виражати свої почуття i

використовувати свiй досвiд;
— учнi беруть участь у навчальнiй дiяльностi, яка iмiтує або створює

реальнi чи реалiстичнi ситуацiї;
— учнiв заохочують працювати разом;
— учнiв заохочують брати на себе вiдповiдальнiсть за власне навчання

й розвивати вмiння вчитися;
— учитель виконує рiзнi ролi – iнформант, консультант, спостерiгач.

ЦЦииттааттаа  ““ППММ””

ДДООВВІІДДККАА  ""ППММ""
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За останнi роки великого поширення набуло вивчення iноземної мови

у початковiй школi. Години для цього можуть бути видiленi iз шкiльного
компонента за рiшенням педагогiчної ради школи (не менше 2�х годин на
тиждень).

Важливою залишається проблема вибору iноземної мови, а з нею
пов’язане i питання введення другої iноземної мови. Як показує практика,
вибiр падає на англiйську мову, а тому число учнiв, що вивчають нiмецьку,
французьку та iспанську, скорочується. Але це суперечить виголошеному
Радою Європи принципу мовного плюралiзму. У данiй ситуацiї єдиним
виходом для збереження в наших школах цих мов є введення другої iно�
земної мови за рахунок годин шкiльного компонента. Термiни початку на�
вчання другiй iноземнiй мовi можуть бути рiзними: у загальноосвiтнiй
школi – в основному з 7 класу, у школах з поглибленим вивченням та
школах нового типу – з 5 класу.

Сучасне суспiльство все частiше називають iнформацiйним у зв’язку з
iнтенсивною iнформатизацiєю всiх видiв людської дiяльностi. Новi техно�
логiї – перш за все iнформацiйнi, комп’ютернi та телекомунiкацiйнi  – доз�
воляють змiнити характер навчання, надають доступ до свiтових iнфор�
мацiйних ресурсiв. Електронна пошта i, особливо, Інтернет дають мож�
ливiсть скористатися навчальними, довiдковими, науковими матерiалами,
якi знаходяться в рiзних країнах свiту. Обробка iнформацiї – один iз ме�
тодiв вивчення iноземної мови, що включає в себе читання текстiв та жур�
нальних статей, художнiх творiв тощо.

Електронна пошта та Iнтернет мають рiзнi органiзацiйнi, iнформацiйнi
та навчальнi структури, спецiально призначенi для вчителiв iноземної мови
та учнiв. Серед найбiльш цiкавих ресурсiв необхiдно назвати ТЕSL�L –
вiдкритий електронний форум для вчителiв англiйської мови як iноземної,
що дає можливiсть педагогам обговорювати питання, пов’язанi з викла�
данням англiйської мови. Цiнним електронним архiвом для вчителiв
англiйської мови, де вмiщенi журнали, статтi, книги, матерiали конфе�
ренцiй, є архiв GOPHER. Електронна пошта та Iнтернет може викорис�
товуватися для листування, спiлкування, знайомства з людьми, їх країною
та культурою. Електронну комунiкацiю можна здiйснювати за допомогою
Асоцiацiї міжнародних шкiльних контактiв електронної пошти (адреса:
IЕСС�request@stolaf.edu) [9]. 

При ПОIПОПП працює творча група вчителiв м. Полтави з пробле�
ми “Використання iнформацiйних ресурсiв Iнтернету у навчаннi
англiйської мови”. Члени групи ведуть пошук та обробку навчальних ма�
терiалiв, одержаних з мережi Інтернет, працюють над створенням власно�
го банку даних навчально�методичних матерiалiв з англiйської мови та
країнознавства для середньої школи.

Упровадження нових педагогiчних технологiй, активних та iнтерактив�
них форм і методiв навчання iноземної мови в середнiй школi позитивно
впливає на рiвень знань, умiнь та навичок учнiв з предмета. Як свiдчать
результати вивчення стану викладання, учнiвських олiмпiад та конкурсiв,
зростає рiвень знань учнів у школах з поглибленим вивченням iноземної
мови та школах нового типу. Це школи №№3, 29, 32, 37, лiцей №1
м.Полтави, школа №4 м.Комсомольська, школа №10 та гiмназiя №5
м.Кременчука, школа�гiмназiя №6 м.Лубен, Новосанжарський НВК та
iн.

Разом з тим, негативно впливає на результати той факт, що у
бiльшостi масових загальноосвiтнiх шкiл не здiйснюється подiл класiв на
групи при вивченнi iноземної мови. Працюючи одночасно з усім класом,
учитель не в змозі забезпечити виконання програмних вимог, якiсне за�
своєння учнями навчального матерiалу, досягти необхiдного рiвня сформо�
ваностi мовних навичок та мовленнєвих умiнь з предмета. Цю ситуацію
треба міняти.
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У матеріалі названо
основні види
діяльності, на які
варто звернути
увагу в 1999�2000
навчальному році в
процесі
впровадження нових
інформаційних
технологій у
навчально�виховний
процес.
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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

І.І.Дмитренко

1. Курс “Основи інформатики та обчислювальної техніки” у 1999�2000 на�
вчальному році можна вивчати в 10�11 (або 8�9) класах за такими варіантами:

— безмашинним (скорочений курс) [1, с. 6];
— із доступом до машин (чотири варіанти для повного курсу) [1, с. 10];
— машинним (повний курс), програма підготовлена авторським колективом у

складі Жалдак М.І., Морзе Н.В., Науменка Г.Г. [2].
Учителеві надається право самостійного вибору і пошуку методичних шляхів

розв’язання навчальних і виховних завдань курсу.
Академік АПН України М.І. Жалдак вважаючи, що для мінімального забез�

печення потреб інформатизації навчального процесу з урахуванням того, що нині
в школах України єдиним осередком такої інформатизації є курс інформатики, на
вивчення якого необхідно принаймні 1 годину щотижня (з 6�го і до 11�го класу
включно), рекомендує орієнтовний розподіл навчального матеріалу по класах
[3].

2. Для забезпечення належного рівня викладання курсу доцільно використа�
ти:

— навчальні посібники [4�9];
— журнали “Комп’ютер у школі та сім’ї” (індекс 74248), “Компьютерное

обозрение” (індекс 33905), “Компьютеры + программы” (індекс 74269),
“Чип” (індекс 74626 );

— газету “Інформатика” (індекс 35263);
— інформацію (наукову, методичну, навчальну) одержану  з мережі Internet

(www.bhv.kiev.ua; www.school.kiev.ua) та електронною поштою
(informatika@school.kiev.ua) [10�13].

Як приклад використання в освіті глобальних телекомунікаційних мереж, що
об’єднують все людство в єдине інформаційне співтовариство, можна назвати
такі:

— спеціалісти у галузі математичної освіти з університетів Австралії, США,
Бразилії, Великобританії, Мексики, Нової Зеландії надіслали матеріали у
Міжнародної науково�практичної конференції “Педагогічна спадщина М.В. Ос�
троградського та розвиток освіти в Україні”, яка була проведена в м. Полтаві
[14];

— участь школярів міста Полтави в освітній програмі “MOONLINK
Internet Mission” (Місячний Зв’язок), яка вперше дає можливість активно про�
водити дослідження поверхні Місяця безпосередньо зі шкільного приміщення.  З
навколомісячної орбіти апарат НАСА “Lunar Prospecktor” (Місячний Проспек�
тор) передає інформацію про поверхню, магнітні та гравітаційні поля Місяця.
Завдяки програмі MOONLINK  надана можливість проведення захоплюючого
експерименту, який дозволить зрозуміти потенційну цінність місячного середови�
ща, сприятиме відновленню зацікавленості та прагнення досліджувати космос
[15].

3. Організувати систематичну методичну роботу з педагогічними кадрами
району (міста):

— доводити до їх відома зміст інформації, одержаної з мережі Internet та за
допомогою електронної пошти;

— організувати роботу районного (міського) семінару�практикуму з пробле�
ми “Використання НІТ у навчально�виховному процесі та управлінській діяль�
ності”;

— сприяти участі педагогічних працівників шкіл в обласних семінарах�прак�
тикумах і науково�практичних конференціях із вищезазначеної проблеми;

— забезпечити вчасне проходження курсової підготовки вчителів основ
інформатики;

— здійснювати пошук творчо працюючих учителів, які успішно використову�
ють комп’ютерну техніку для надання процесові навчання творчого, дослідниць�
кого характеру, забезпечують диференціацію та індивідуалізацію навчального



"Обыкновенная школа не
дает никаких
представлений об
обществе. Во всем мире
есть одна беда – школа
дает знания,
представление о началах
наук, но не умение
ориентироваться в
современности.
Немногие придумали
новые технологии,
объясняющие ребенку –
а что нужно делать, как
действовать, применять
знания. Какие есть
отрицательные качества у
любой профессии."

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", № 96,

29.05.99 )
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процесу. Всіляко підтримувати їх пошук упровадження нових інформаційних тех�

нологій у навчально�виховний процес та управлінську діяльність [16].

4. Використати всі наявні можливості для впровадження НІТ у навчально�

виховний процес:

— автоматизованої системи навчання й контролю “Рідна мова�2” та “Рідна

мова�3” на уроках української мови [17];

— діяльнісних середовищ “GRAN1”, “EUREKA”, “DERIVE” на уроках

математики [18]; 

— комп’ютерних програм “Имитационные модели” на уроках фізики тощо.

5. Налагодити систематичну роботу (додаткові заняття з математики та про�

грамування, консультації, семінари, конкурси) з обдарованими та здібними учня�

ми, які виявляють інтерес до програмування [19].

6. Мобілізувати всі зусилля для забезпечення навчальних закладів освіти су�

часною комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. 

7. Підвищити рівень використання НІТ у навчально�виховному процесі та

якість знань учнів у 1999�2000 навчальному році.

ЛІТЕРАТУРА

1. Програми з основ інформатики та обчислювальної техніки для середніх навчальних закладів. –К.:

Освіта, 1994. – 27с.

2. Програма для середніх закладів освіти. Основи інформатики та обчислювальної техніки. –К.: Пе)

рун, 1996. – 24 с.

3. Жалдак М.І. Яким бути шкільному курсу “Основи інформатики” // Комп’ютер у школі та сім’ї. –

1998. – №1. – С 3.

4. Гукин, Дэн. Word 97 для Windows для “чайников”: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1997. – 320 с.

5. Зарецька І.Т., Колодяжний Б.Г. Інформатика: Навчальний посібник для 10)11 кл. загальноосвітньої

школи – Х.: Факт; К.: Гала, 1998. – 384 с.

6. Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM и операционная система MS)DOS: Пер. с англ. –

М.: Радио и связь, 1991. – 416 с.

7. Пламли Сью. 10 минут на урок. Windows 95: Пер. с англ., 2)е изд. – К.; М.; СПб.: Издат. дом “Ви)

льямс”, 1998. – 200 с.

8. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред.

В.М.Мадзігона – К.: Фенікс, 1997. – 304 с.

9. Харвей, Грег. Excel 97 для Windows для “чайников”: Пер. с англ. – К.: Диалектика, 1997. – 320 с.

10. Граймес, Гален. 10 минут на урок. Internet u World Wide Web: Пер. с англ., 3)е изд. –        К.; М.;

СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998. – 160 с.

11. Использование Internet. Пер. с англ. /За ред. Дж. Ханикатт, М.Р.Браун, Т.Фронцковяк и др. 4)е

изд. – К.; М.; СПб.: Издат. дом “Вильямс”, 1998. – 592 с.

12. Левин Джон Р.,Бароди Керол. Секреты Internet. – К.: “Диалектика”, “Информейшн компьютерэн)

терпрайз”, 1996. – 544 с.

13. Негус, Кристофер. Internet Explorer 4. Библия пользователя: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Диалек)

тика, 1998. – 560 с.

14. Педагогічна спадщина М.В.Остроградського і розвиток освіти в Україні: Матеріали Міжнародної

науково)практичної конференції (Полтава, 28)29 жовтня 1996 р.). – Полтава: ПОІПОПП, 1996. –

154 с.

15. Дмитренко І.І., Киричок О.Б. Місяць … Тепер він стає ближче // Постметодика. – 1999. – №

1(23). – С35.

16. Актуальні проблеми вивчення природничо)математичних дисциплін у загальноосвітніх навчальних

закладах України: Матеріали Всеукраїнської конференції. (Київський університет імені Тараса Шев)

ченка. 12)14 травня 1999 р.). )К., 1999. – 128 с.

17. Романичева Т.І. Автоматизована система навчання і контролю “Рідна мова)2” // Діти – наше

майбутнє. Реалізація Національної програми “Діти України”: Збірник статей учасників Всеук)

раїнської науково)практичної конференції (Полтава, 9 січня 1997 року). – Полтава: ПОІПОПП,

1997. – 245 с.

18. Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках математики: Посібник для вчителів. – К.: Техніка, 1997. –

303 с.

19. Грузман М.З. Эвристика в информатике. – Винница: Арбат, 1998. – 308 с.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

��ŁŁ �� �� �� ��   �� ˇ̌ �� ��
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актуальних
проблем навчання
математики.
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СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ПЕДАГОГІКИ
МАТЕМАТИКИ 

Л.Я.Тимошенко 

Стан загальної середньої освіти залежить від багатьох факторів. Основні з них:
рівень фахової і методичної підготовки вчителя, його відношення і кваліфікація щодо
здійснення навчально!виховного процесу; якість навчальних програм, підручників
для учнів і методичних посібників для вчителів; кількість навчальних годин, які
відводяться навчальним планом на вивчення математики. Практика показала, що всі
учні не в змозі засвоїти шкільний курс математики на високому рівні вимог. Тому
гостро постала проблема рівневої і профільної диференціації [9]. Актуальних про!
блем вивчення математичних дисциплін у загальноосвітніх школах (особливо
сільських) більше, ніж досить. Але за період реформування освіти є чимало і досяг!
нень, зокрема:
 впроваджено варіативну математичну освіту;
 впроваджено рівневу і профільну диференціацію навчання;
 розроблено проект стандарту шкільної математичної освіти, пакет

різнорівневих програм [6; 7];
 створені і впроваджуються пробні й деякі стабільні національні підручники

з математики [10];
 широко впроваджуються в практику перспективні технології навчання ма!

тематики [1].
Завдяки диференціації навчання з’являються реальні можливості навчання

учнів: або конструювання алгоритмів розв’язування задач, або бути тільки корис!
тувачами готових алгоритмів, або залишатися на рівні інтуіції та правдоподібних
міркувань. 

Актуальним завданням є вдосконалення методики викладання математики, го!
ловним напрямок якого є забезпечення технологічності навчання.

Другий напрям – оновлення методики викладання математики – пов’язаний з
реалізацією розвиваючого навчання. Розробка його методики є магістральним
шляхом у методиці викладання математики наступного тисячоліття.

Досвід вивчення викладання математики в школах області показує, що ос!
таннім часом різко знизилась теоретична підготовка учнів. Особливо гостро це
відчувається при вивченні геометрії.  Проблема суттєвого погіршення стану геоме!
тричної освіти в середній школі є однією із головних проблем останніх десятиліть.
Зокрема, в основній школі 35% учнів не вміє розв’язувати задачі обов’язкового
рівня складності, а кожен третій учень не вміє застосовувати поняття і властивості
фігур до розв’язування типових задач. Основна причина низької геометричної
підготовки школярів – традиційна система організації навчання геометрії [3; 4].
Математика має широкі можливості для розвитку інтелекту, тому необхідно под!
бати про належний рівень шкільної математичної освіти в умовах нової парадигми
освіти, зміни мети і принципів освіти [9]. Для організації навчання математично
обдарованих дітей практикується формування спеціальних селективних класів, де
математика спочатку вивчається як загальноосвітній курс на засадах розвивально!
го навчання. Ці класи готують математично обдарованих дітей для вступу у
профільні класи  природничо!математичного циклу [1].

Одним із важливих критеріїв якості загальної освіти є досягнутий рівень мате!
матичної підготовки учнів. Отримати об’єктивну інформацію про стан математич!
ної освіти, розробити заходи по її удосконаленню можна лише завдяки якісному
моніторингу математичної підготовки [2].

Останнім часом в області систематично проводяться педагогічні читання, при!
свячені пам’яті М.В.Остроградського, на яких обговорюється втілення основних
його ідей. Проблеми, які порушував М.В.Остроградський, розглядалися на 8!му
Міжнародному конгресі з математичної освіти в 1996 році [5; 8; 11].

Значним досягненням математичної освіти в Україні є поява журналів «Математика
в школі», «У світі математики», газета «Математика».
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МЕТОДИКА ФІЗИКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН

Л.О.Стрюк 

У концепції фізичної освіти в середніх загальноосвітніх закладах України відзначається, що ди�
намізм, притаманний сучасній цивілізації, інтелектуалізація праці, стрімкий розвиток техніки і тех�
нологій в усьому світі вимагають реформування  змісту та методів неперервної природничо�мате�
матичної освіти взагалі й фізичної зокрема. 

Домінуючим в організації навчально�виховного процесу є переорієнтація стратегії освіти на об�
дарованість, здібності, інтереси учнів, насичення гуманітарним потенціалом (ідеями людяності,
національної гідності та краси). У світлі цих завдань першочергового значення набуває проблема
вдосконалення методики формування у школярів наукових понять, які є базисними елементами в
системі знань не тільки з фізики, але й усіх предметів природничого циклу [1; 2].

У структуру методики вивчення фізики введені нові поняття: Державний стандарт фізичної
освіти; критерії визначення стандарту освіти та способи його забезпечення; система вимог до
виділення обов‘язкового мінімуму знань; вимірники знань учнів і відповідність їх стандарту [3].

В умовах рівневої і профільної диференціації навчання фізики визначається обов‘язковий для
всіх учнів мінімальний обсяг знань із предмета. Він становить основу Державного стандарту
мінімальної фізичної освіти, розроблення критеріїв якого ще триває.

Ефективність навчання фізики визначається адекватним вибором і реалізацією сучасних пе�
дагогічних технологій, застосуванням їх у практиці роботи шкіл. Зміст педагогічних технологій,
які традиційно називають організаційними формами та методами навчання, полягає у забезпе�
ченні високого рівня шкільної освіти на основі вимог суспільства і запитів особистості, у ре�
алізації принципів гуманізації, демократизації, варіативності й індивідуалізації з упровадженням
досягнень педагогіки, психології, евристики, а також з використанням технічних засобів навчан�
ня.

Педагогічні технології аналізуються з позицій:
— зміни підходів до питання навчального змісту (проблемне, концентроване, модульне на�

вчання);
— запитів внутрішніх потреб учнів (розвиваюче, диференційоване навчання);
— зміни способів діяльності у навчанні (контекстне, діагностична гра) [4].
При вивченні фізики в школах України впроваджуються такі педагогічні технології:
ППррооббллееммннее  ннааввччаанннняя.. Послідовне і цілеспрямоване пропонування учням пізнавальних задач,

розв‘язуючи які, учні активно засвоюють знання.
РРооззввииввааююччее  ннааввччаанннняя.. Орієнтація навчального процесу на потенціальні можливості людини та

їх реалізацію.
ДДииффееррееннццііййооввааннее  ннааввччаанннняя.. Засвоєння навчання на різних запланованих рівнях.
ККооннттееккссттннее  ((ааккттииввннее))  ннааввччаанннняя. Моделювання предметного і соціального змісту майбут�

ньої професійної діяльності. Ця технологія успішно впроваджується в технікумах та СПТУ.
ДДииддааккттииччннаа  ггрраа.. Самостійна пізнавальна діяльність, спрямована на пошук, обробку та за�

своєння навчальної інформації.
С.В.Залізняк, учитель ліцею “Ада” м.Кременчука, першим на Полтавщині завдяки творчому

використанню технології дидактичної гри, почав викладати фізику у молодших класах. Специфіка
його інноваційного підходу базується на врахуванні психологічних особливостей учнів молодшого
шкільного віку. Різноманітні відчуття, вдало створені у процесі ігрових моментів, органічно
поєднуються з елементами уявлень, елементарних фізичних понять, теорій та законів, сприяють
засвоєнню практичних умінь і навичок. Такий підхід дає можливість поглиблювати знання учнів
середнього й старшого шкільного віку. Учні С.В.Залізняка показують високий рівень якості на�
вчально�виховної роботи, вони призери олімпіад із фізики.

Успішно впроваджують дидактичні ігри на уроках фізики Л.Я.Лобовська, учитель СШ №26
м. Полтави, та Л.М.Свідерська, учитель Новосанжарського НВК.

ММооддууллььннее  ннааввччаанннняя.. Самостійна робота учнів за індивідуальною програмою. Модульне на�
вчання – це нова технологія, яка сьогодні застосовується в освітніх закладах України. Експери�
ментальною базою модульного навчання є загальноосвітня школа №10 м.Бердичева Житомирсь�
кої області. На жаль, у школах Полтавщини воно не має поширення, але елементи модульно�роз�
виваючого навчання фізики в умовах класно�урочної системи впроваджуються О.І.Ольховим,
учителем Кобеляцького навчально�виховного комплексу №1.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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Модуль – функціональна модель складової системи, яка спрощує уніфікацію її частин. Мета

розроблення модулів полягає у розчленуванні змісту кожної теми курсу фізики на складові компо�
ненти відповідно до професійних, методичних і дидактичних завдань.

Суть модульного навчання полягає в тому, щоб учень самостійно міг засвоювати знання за
індивідуальною навчальною програмою. Ця програма включає цільову установку, банк інформації
та методичні рекомендації щодо досягнення поставлених дидактичних цілей. Упровадження мо�
дульної технології вимагає розроблення для учнів системи завдань з організації їхньої пошукової
діяльності [5; 6]. 

ККооннццееннттррооввааннее  ((ббллооччннее))  ннааввччаанннняя.. Інтенсивне вивчення предметів, об‘єднання занять у бло�
ки.

Технологія концентрованого навчання набула широкого розповсюдження в школах Полтавщи�
ни під назвою “Блочна система викладання фізики”.

Популяризації цієї технології сприяє той факт, що в різних типах шкіл (міських, сільських,
спеціалізованих і приватного типу) у рамках системи концентрованого навчання використовуються
інші педагогічні технології, а також запроваджуються різноманітні методи та форми навчання.

Механізм реалізації концентрованого навчання полягає у застосуванні форм і методів навчання,
які максимально враховують динаміку працездатності учнів. Висока якість результатів запровад�
ження технології концентрованого навчання досягається завдяки системі всіх компонентів процесу
навчання: цільового, змістового, процесуального й контрольно�оцінювального [4; 7].

ТТееххннооллооггііяя  ііннттееггррооввааннооггоо  ннааввччаанннняя  ффііззииккии.. Академік С.У.Гончаренко вважає, що “єдино
правильним з погляду формування фізичних понять є розробка предметно�інтегративної системи
навчання”[8].

В основу технології покладені важливі злободенні питання: яким повинен бути сучасний
шкільний курс фізики, на що він має бути орієнтований, які задачі повинен розв’язувати і (суто
практичне питання) як можна організувати навчання та з чого треба починати.

Експеримент по апробації інтегрованого навчання ведеться лабораторією професора
В.Р.Ільченко. У межах курсу “Довкілля” здійснюються перші кроки до фізики – науки про при�
роду. Головне завдання курсу “Довкілля” полягає в тому, щоб із різних сторін показати дітям ото�
чуючий світ і допомогти їм пізнати діалектику природних явищ. В основу курсу професором
В.Р.Ільченко покладено принципи формування природничо�наукової картини світу та їх вплив на
процес навчання, на орієнтацію розвитку і саморозвитку цілісної особистості учнів з опорою на
знання про фундаментальні закономірності природи.

Одна із цілей “Довкілля” – пропедевтика знань із фізики, хімії, біології, географії. Крім того,
що курс “Довкілля” готує дітей до вивчення базових природничих предметів, він виконує ще і мо�
тиваційні функції.

“Довкілля” успішно впроваджується у I�VI класах – майже в 200 школах України. На базі
ПОІПОПП лабораторією організуються й проводяться курси для вчителів, що виявили бажання
викладати цей новий предмет і брати активну участь у цьому експерименті.   

У VII�IХ класах бачиться викладання базового курсу фізики як предмета розвиваючого, тако�
го, який сприяє розвитку мислення і загальної культури, що необхідна всім учням без винятку.
Поглиблене вивчення фізики здійснюється пізніше – у Х�ХI класах – відповідно до профілю на�
вчання. Інтегрований курс фізики – гуманізований, екологізований, синтезований з астрономією,
активно взаємопов’язаний з усіма природничими предметами.

Під керівництвом професора О.І.Бугайова в Інституті педагогіки АПН України розроблена
програма й інтегрований підручник для 7�9 класів “Фізика. Астрономія”, який проходить експе�
риментальну апробацію. Автори підручника О.І.Бугайов, М.Т.Мартинюк, В.В.Смолянець праг�
нули показати, що за допомогою світоглядних знань можна сформувати конкретні фізичні понят�
тя, користуючись дедуктивним методом пізнання.

Викладання курсу фізики спирається на експеримент, що демонструє відомі закони і явища в
доступній для учнів формі, поглиблює розуміння теоретичного матеріалу, сприяє набуттю вмінь та
навичок практичного використання знань, глибокому й всебічному засвоєнню програми.

Створення нових педагогічних технологій полягає у впровадженні та становленні системи
фізичного експерименту, який охоплює демонстраційний експеримент, лабораторні роботи, фізич�
ний практикум, експериментальні задачі, домашні досліди і спостереження. Про єдність підходу до
питання впровадження експерименту у практику викладання курсу фізики розглядалося на науково�
практичній конференції, яка проходила у м.Чернігові 25�27 червня 1998 р. [8].

Аналіз знань учнів свідчить, що вчителі області приділяють недостатню увагу експериментові,
цій надзвичайно важливій складовій частині навчально�виховного процесу.
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У навчальній програмі для середніх загальноосвітніх шкіл наводиться

перелік лабораторних і практичних робіт, а також демонстраційного експе�
рименту, котрий є обов‘язковим у викладанні курсу фізики. Залежно від
умов учитель може замінювати окремі роботи або демонстрації
рівноцінними, а також вивільнити час за рахунок об‘єднання деяких робіт
в одну. 

Інститутом змісту і методів навчання спільно із Закарпатським інсти�
тутом методики навчання з 11 по 13 лютого 1998 року були проведені за�
няття Всеукраїнської школи педагогічного досвіду у творчій майстерні за�
служеного вчителя України М.К.Гребенюка – вчителя фізики
політехнічного ліцею м.Ужгорода з проблем використання фізичного екс�
перименту для активізації вивчення курсу фізики. 

Творчо працює над удосконаленням системи і методики проведення
фізичного експерименту М.М.Касьяненко – вчитель НВК №21 м.Пол�
тави.

Навчальними програмами з фізики та інформатики передбачено навчи�
ти учнів користуватися комп‘ютером не тільки як засобом програмування,
а й як помічником у власній навчальній діяльності та побуті.   

Продовжуються дослідження у галузі дидактики ефективного викорис�
тання комп‘ютерів при викладанні курсу фізики [10; 11]. 

Користувачам сучасних комп‘ютерів пропонується велика кількість на�
вчальних та освітніх програм не тільки з фізики, але й з інших предметів
[12]. 

Перспективним вважається навчання з використанням глобальної
комп‘ютерної мережі Internet. У межах інформаційної мережі Internet пра�
цює невелика кількість учителів. Новатором у використанні Internet при
вивченні курсу фізики є Ю.Я.Пасіхов – учитель фізико�математичної
гімназії м.Вінниці.

Методика навчання фізики постійно розвивається відповідно до сучас�
них вимог життя, що ставить багато складних питань, для розв’язання
яких необхідні теоретичні і практичні дослідження в галузі педагогіки та
психології.

Ученими�методистами, вчителями, психологами ведеться інтенсивна
робота по створенню цілісної системи фізичної освіти, яка відповідала б
вимогам часу. Дисертаційні розробки найактуальніших питань методики
викладання фізики присвячені різним проблемам і напрямам: 1) загально�
дидактичні основи методики навчання й розроблення та вдосконалення
змісту і методики вивчення розділів та тем шкільного курсу фізики (запо�
чаткували цей напрям О.К.Бабенко і М.Й.Розенберг); 2) методика та
техніка шкільного фізичного експерименту (Б.Ю.Миргородський і
Є.В.Коршак); 3) методика розв’язування фізичних задач (В.А.Фран�
ківський, А.М.Яворський, В.Ф.Савченко, С.Ю.Вознюк); 4) визначення
тенденції розвитку навчання фізики в сучасній загальноосвітній школі
(О.І.Бугайов); 5) методологічні і теоретичні основи формування в учнів
природничо�наукової картини світу (С.У.Гончаренко);  6) моделювання в
курсі фізики середньої школи (Л.Р.Калапуша); 7) становлення та розвиток
методики навчання фізики (Є.М.Сульженко, О.І.Бугайов, О.В.Сергєєв);
8) інтеграція предметів природничого циклу (В.Р.Ільченко).

На розвиток методики значно впливають підручники, навчальні
посібники, книги і кращі зразки науково�популярної літератури.

Постановою президії АПН України 22.03.99 було присуджено другу
премію академікові АПН України С.У.Гончаренку за комплект підруч�
ників з фізики для 9�10 класів середньої загальноосвітньої школи, гімназій
та ліцеїв гуманітарного профілю.

Академік С.У.Гончаренко вперше в Україні згідно з новою концепцією
змісту шкільної фізичної освіти підготував посібники й підручники у двох
варіантах: для шкіл і класів гуманітарного та для шкіл і класів природничо�
наукового профілю. Видано шість підручників, яким сьогодні немає аль�

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999



у загальноосвітніх
навчальних закладах
України” (Київський
університет імені Тараса
Шевченка, 12%14 травня
1999 р.). – К., 1999. – С.130. 

ППЕЕРРІІООДДИИЧЧННІІ
ВВИИДДААННННЯЯ      ДДЛЛЯЯ
ВВЧЧИИТТЕЕЛЛІІВВ
ФФІІЗЗИИККИИ

ЖЖууррннаалл  ““ФФііззииккаа  ттаа  аасс22
ттррооннооммііяя  вв  шшккоолліі””
У журналі містяться
нормативні матері%
али Міністерства
освіти України, нові
педагогічні техно%
логії, методичні ре%
комендації і роз%
робки навчальних
тем, сучасний пе%
дагогічний досвід.

ГГааззееттаа  ““ФФііззииккаа””
Восьмисторінкова
газета для вчителів
фізики. Має на меті
інформувати, допо%
магати фахівцям у
їх практичній діяль%
ності, поширювати
передовий досвід
кращих учителів.

ННааууккооввоо22ппооппуулляяррнниийй
жжууррннаалл  ““ССввіітт  ффііззииккии””
Журнал розрахова%
ний на студентів,
школярів, учителів
та всіх, кого ціка%
вить фізика.

Видавничо%торгова
фірма ““ППеерруунн””  про%
понує підручник но%
вого покоління
ФФііззииккаа..  77  ккллаасс (укр.,
рос. мовами), авто%
ри Коршак Є.В.,Ля%
шенко О.І.,      Сав%
ченко В.Ф.

ННааввччааллььнніі  ппррооггррааммии  зз
ффііззииккии

Підручник і програ%
ми можна замовити
за адресою:
255710, Київська
обл., м.Ірпінь, вул.
Т.Шевченка, 4%а.
Телефони відділу
реалізації і книгарні
“Перун”: (04497)
5%50%74, 5%46%97,
факс: 5%46%97.
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тернативи. Підручники зарекомендували себе й за рубежем – вони пере�

кладені румунською, угорською та польською мовами [13].

У новому, 1999�2000 навчальному році учні одержать новий підруч�

ник “Фізика�7” за редакцією професора Є.В.Коршака, який відповідає

існуючій нині програмі. Наказом Міністерства освіти України підручник

буде апробуватись у школах Полтавської області. Творчою групою вчи�

телів області розроблено тематичне планування уроків і складені завдання

для контролю та корекції знань учнів відповідно до цього підручника.

Останні роки зацікавленість школярів фізикою знижується, незважаю�

чи на те, що ми живемо в епоху науково�технічного прогресу. Цей факт

пояснюється тим, що учні вивчають на уроках матеріал, який не завжди

цікавить майбутніх економістів, лікарів, працівників сфери обслуговуван�

ня, істориків, журналістів, музикантів. Для більшості з них курс фізики

нецікавий і непотрібний. Для відносно невеликої частини учнів, які

націлені на науку і техніку, цей курс просто малоінформативний, він слабо

сприяє розвитку творчих здібностей.

Ідея диференційованного навчання фізики не може повною мірою

розв’язати це питання: не можна поділити всіх учнів на “природників” і

“гуманітаріїв” та звільнити останніх від вивчення фізики. Фізика не�

обхідна всім. Але вона повинна викладатися інакше – не так, як викла�

дається сьогодні.  

Виникла досить суттєва потреба перебудувати викладання фізики в

школі, а разом з цим – питання, як підготувати і спрямувати до такої пе�

ребудови вчителя.

Ці актуальні питання  були порушені на науковій конференції, що

відбулася 12�13 травня 1999 року в м.Києві на базі Київського національ�

ного університету імені Т.Г.Шевченка.   

На конференції йшла мова про те, що на фоні розвитку ідеї гуманізації

освіти поступово зменшується кількість годин, відведених на вивчення

фізики. І треба відзначити, що винні в цьому і самі фізики, які не виходять

за межі своєї наукової діяльності, про що добре сказав відомий амери�

канський фізик І.Рабі: ”Ми як вчені не справились із своїм обов’язком до�

помогти нашій інтелігенції, зайнятій в інших сферах духовного життя, а та�

кож усім людям зрозуміти те, що ми робимо, яка природа речей, які гори�

зонти ми відкриваємо” [14].

Насторожує той факт, що із базового компонента вилучено астро�

номію. Як предмет, інтегрований з фізикою, вона практично не викла�

дається, хоча входить у Державні стандарти освіти. Учасниками конфе�

ренції було запропоновано поновити цей курс серед обов’язкових

шкільних дисциплін [15].   

Адже з точки зору виховання фізика та астрономія корисні не менше,

ніж предмети гуманітарного циклу. Ця ідея не нова. Сучасна фізика й ас�

трономія містять у собі величезний гуманітарний потенціал, вони – най�

важливіше джерело знань про навколишній світ, основа науково�технічно�

го прогресу і разом з цим – один із найважливіших компонентів людської

культури. Фізика – не тільки наука про природу, вона – важливе джере�

ло знань, які дають можливість людині орієнтуватися в оточуючому світі,

у системі культурних цінностей. Ця функція фізики така ж важлива, як і

внесок у матеріальні багатства суспільства [16].



На основі аналізу
підходів до вивчення
хімії у різних країнах,
науково�педагогічного
та навчально�
методичного
забезпечення
викладання хімії в
Україні, а також
обгрунтування
значення предмета
для формування
особистості
подаються
рекомендації щодо
вдосконалення
вивчення хімії у
школах Полтавщини.
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ХІМІЯ У ШКОЛІ НА ПОРОЗІ XXI
СТОЛІТТЯ

Т.О.Кравченко

Розв’язання глобальних проблем людства (енергетичної, екологічної, си�
ровинної...) неможливе без хімії. Хімію як науку відносять до природничих
дисциплін. У різних країнах спостерігаються різні підходи до її вивчення.

Згідно з результатами міжнародного проекту TIMSS, який здійснювався з
1991 по 1997 роки у 45 країнах світу (Австрії, Англії, Ірландії, Іспанії, Нор�
вегії, США, Канаді, Швейцарії, Кореї, Японії, Сингапурі та ін.), хімія вив�
чається в інтегрованому курсі природознавства. У Данії, Нідерландах, Порту�
галії і Франції хімія інтегрується з фізикою. І лише незначна частина держав
вивчають хімію як окремий навчальний предмет [2]. Серед них і Україна.

У нашій країні хімічна освіта є обов’язковою складовою системи загальної
природничо�наукової освіти, а навчальний предмет “Хімія” належить до
інваріантної частини базового навчального плану основної та старшої школи.
Його роль у загальноосвітній підготовці учнів зумовлена значенням хімічної
науки у пізнанні законів природи і в матеріальному житті суспільства. Хімічні
знання сприяють формуванню цілісної сучасної наукової картини світу. Хімія
вивчається з метою формування в учнів природничо�наукових знань про на�
вколишній світ і його закономірності, розумового й духовного розвитку учнів,
виховання загальної екологічної культури, готовності до праці [1].

У шкільному курсі “Хімія” розглядається обов’язковий для всіх учнів
мінімальний обсяг знань із предмета. Він складає основу Державного стан�
дарту хімічної шкільної освіти, розробка критеріїв якого ще триває. Лінійна
будова систематичного курсу на основі рівневого підходу, відображена в про�
екті Держстандарту, створює систему змісту хімічної освіти, яка дає змогу
реалізувати поступове логічне формування хімічних знань різного обсягу. За
своїм змістом даний курс складається з основ загальної, неорганічної та ор�
ганічної хімії, що дає змогу учневі одержати цілісне уявлення про хімію як про
навчальний предмет.

Провідна ідея шкільного предмета “Хімія” – забезпечення підвищення
рівня загального розвитку учнів на  хімічному  матеріалі. І шкільний курс є не
просто природничим, а гуманітарно�природничим. Це означає, що слід не
стільки передавати учням готові знання, скільки навчати здобувати їх, корис�
туючись методами аналізу й синтезу, наукової абстракції, індукції і дедукції,
моделювання, уявного експерименту. Саме таке навчання потрібне сучасній
школі.

На Полтавщині кращі вчителі завжди у пошуку, застосовують нові педа�
гогічні технології, використовують активні методи навчання.

Останнім часом багато говорять про модульно�рейтингове навчання —
технологію організації навчально�виховного процесу, що базується на
індивідуалізації і диференціації навчання, забезпечує стимулюючу й розвива�
ючу функцію одержаних знань, їх самостійність та мобільність у процесі осо�
бистісно орієнтованого навчання [6]. При цьому тема замінюється на мо�
дуль, який складається з трьох частин: засвоєння знань; узагальнення, систе�
матизація та корекція знань; контроль. Репродуктивні домашні завдання як
такі відсутні і замінені на диференційовані тьюторські.

Ця технологія активно впроваджується при вивченні методики викладан�
ня хімії на природничому факультеті Полтавського педінституту, при
вивченні хімії в середніх загальноосвітніх школах №20, №5, №10, школі�
гімназії №32, ліцеї №1 міста Полтави, ВПУ №7 міста Кременчука. Досвід
свідчить про доцільність педагогічної  ідеї, закладеної в основу модульного
навчання та рейтингового контролю знань.
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При Полтавському обласному інституті післядипломної освіти педа�

гогічних працівників уже 5 років працює лабораторія інтеграції змісту
шкільної освіти під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, чле�
на�кореспондента АПН України В.Р.Ільченко. Лабораторією розроблено
інтегрований курс “Довкілля”, який дає не лише пропедевтику хімічних
знань, а й заохочує учнів до подальшого вивчення хімії через цікаві, дохідливі
розповіді, приклади, демонстрації [5]. 

Над упровадженням вищеназваного курсу працюють учителі Полтавсь�
кої, Хмельницької, Волинської, Луганської, Київської, Черкаської та інших
областей.

Хімія – наука експериментально�теоретична, тому головна увага на уроці
відводиться експерименту. Саме він є джерелом знань і критерієм істини.
Ефективну систему проведення хімічних експериментів з малими кількостями
речовин (система мікрометоду) розробив у 90�х роках А.О.Бєліков, учитель
середньої школи №8 м.Миколаєва  [7]. Вона не втратила актуальності і в
наші дні. За таким методом працює соросівський учитель С.Ф.Сосновська
(НВК №30 м.Полтави).  

Усе ширше використовуються в сучасних навчальних закладах, насампе�
ред у старших класах, семінарські заняття. У 80�х роках відбулося вдоскона�
лення структури і змісту семінарських занять. Методика  навчання хімії зба�
гатилася лекційно�семінарською системою (М.П.Гузик). Завдяки їй, істотно
змінилась організація навчальних дій школярів. Завдання ставились і роз�
в’язувались безпосередньо на семінарі, враховувалися рівні навчальних мож�
ливостей учнів, діти під час виконання завдань мали змогу спілкуватися між
собою, що сприяло створенню тимчасових малих навчальних груп.  Але ні
традиційні семінари, ні семінари, що впровадив у своєму досвіді М.П.Гузик,
не були зорієнтовані на систематичне використання навчальної діяльності
учнів у складі відносно постійних груп [8].

Уперше на можливість подальшого вдосконалення семінарських занять
шляхом включення в їх структуру групової навчальної діяльності звернула
увагу О.Г.Ярошенко [9].

За розробленою  нею методикою, семінарське заняття складається із
трьох взаємоузгоджених частин: коригуючої, навчаючої, контролюючої, три�
валість кожної з яких визначається дидактичною метою.

Дослідження О.Г.Ярошенко засвідчують, що такі семінари мають низку
переваг: а) не потребують тривалої попередньої підготовки; б) учні не пере�
вантажені домашніми завданнями; в) всі учні залучаються до активної на�
вчальної праці;  г) є можливість перевірити й оцінити рівень знань усього
класу;  д) навчальне спілкування, на важливості якого наголошують психоло�
ги, знаходить практичну реалізацію [9]. 

У 1998 – 1999 роках у курс хімії впроваджується нова хімічна номенкла�
тура і термінологія. Нею успішно можуть не тільки користуватися, а й  ро�
зуміти один одного вчені�хіміки, практики хімічного виробництва,  вчителі,
викладачі, студенти, учні. Основні принципи побудови сучасної термінології
та номенклатури неорганічних речовин визначені Українською комісією з
хімічної термінології і номенклатури (УНКоХІТерН). Така уніфікована
термінологія повинна виконувати роль службової мови інформаційних систем
на базі сучасної комп’ютерної техніки. Поступово вона виходить на міжна�
родний рівень, водночас зберігаючи свої національні традиції та надбання ба�
гатьох поколінь українських учених [10].

Упровадження нової номенклатури і термінології у школи відбувається по�
ступово. Паралельно застосовують термінологію на рідній мові у закладах з
національною мовою викладання.

Використання вчителями нових форм роботи сприяє підвищенню рівня
знань учнів з хімії. Спираючись на результати олімпіад, конкурсів, можна
твердити, що на належному рівні знаходиться стан викладання хімії у школах
№№17, 11, ліцеях №№1, 28, гімназії №30 м. Полтави, школах №№18,
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16, 7, ліцеях “Ада”, №4 м. Кременчука, Семенівської ЗОШ №1, Новосан�

жарського НВК та ін.

Навчально�методичне забезпечення викладання хімії в Україні включає

проект Державного стандарту з хімії [1], державні програми [14�17], на�

вчально�методичні і тестові матеріали [18�28].  Відповідно до проекту Держ�

стандарту у 1997 році розроблена нова програма з хімії [14] для середніх за�

гальноосвітніх шкіл. Це основний документ, який визначає зміст курсу хімії

як обов’язкового загальноосвітнього мінімуму хімічних знань, науковий

рівень яких достатній для підготовки випускника повної середньої школи на�

шої країни.

Для реалізації діючих навчальних програм використовуються підручники і

посібники з грифом Міністерства освіти України [18�23].

На допомогу вчителям видається фахова та методична література: журнали

“Біологія і хімія в школі”, газети “Хімія. Біологія”, “Перше вересня” й інші.

В останні роки значна увага приділяється комп’ютеризації навчання. Роз�

виток інформаційних, комп’ютерних, телекомунікативних технологій дає до�

ступ до всесвітніх інформаційних ресурсів. Серед них слід назвати www�сер�

вер (http://www.chem. msu.su). Інформація на ньому представлена англійською

та російською мовами. Сервер містить  розділи: 

Хімічна наука й освіта Росії.

Хімічна інформація в Інтернет.

Електронна бібліотека з хімії.

Технічне забезпечення наукових і навчальних лабораторій.

Пошукові системи.

Колекція корисних комп’ютерних програм із хімії.  

Існують програмні засоби на лазерних носіях – дисках  CD�ROM. Серед

них корисні  “Репетитор�хімія” та “Химия для школьников и абитуриентов”

(E�mail: sediakin @ rusuch msk..su). Наукову, методичну, навчальну

інформацію одержують з мережі Internet (www.bhv.kiev.ua;

www.school.kiev.ua).

Через Інтернет доступна й інформаційна служба “ВИНИТИ”.

Завдяки системі інформацій з’явилася можливість працювати зі світовими

базами даних [12; 13].

Проте на сьогодні залишилося ще багато проблем в організації викладан�

ня хімії у середній школі. Серед них актуальні хемофобія, абстрактність пред�

мета. Хемофобія викликана викривленими уявленнями, браком хімічних

знань нашого суспільства. Для її подолання слід роз’яснювати школярам зна�

чення хімії для охорони природи, відновлення екологічного балансу [11]. Щоб

не допустити страху перед хімією, слід постійно показувати, що науково�

технічна революція впритул наблизила речовину до людини й у побуті, й у ви�

робничій діяльності. Що ж стосується хіміків, то вони є найбільш грамотни�

ми користувачами речовин і тому найбільш захищеними. 

Зброєю у подоланні абстрактності є експеримент, успішно поєднаний з

теорією. Красиві демонстрації, інформативні досліди на уроці справляють яс�

краве враження на школярів і пробуджують їх інтерес до знань.

На порозі XXI століття необхідно посилити мотивацію навчання, створи�

ти таку ситуацію, коли від результатів навчання будуть суттєво залежати

можливості набуття професії та післяшкільної освіти.
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фрагменти
Дніпропетровської
концепції екологічної
освіти та її
впровадження в
школах України.
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БIОЛОГIЧHА ОСВIТА В УКPАЇHI

АКТУАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ БIОЛОГIЇ              В
ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Н.П.Ткаченко

Однiєю з головних проблем у навчаннi бiологiї в сучаснiй загально�
освiтнiй школi є зниження iнтересу учнiв до її вивчення. Це прикро, бо ко�
жен iз шкільних предметів не має таких можливостей для формування в
учнів наукової картини світу, екологічної свідомості, розуміння
взаємозв’язку екологїї і здоров’я, розвитку логічного мислення, емоційності
та почуття прекрасного водночас.

Ситуація, що виникла, пов’язана, перш за все, із сьогоднішньою еко�
номічною кризою в країні, з незатребуванням знань і зі зниженням загаль�
ного рівня життя більшості громадян України. Але існують й інші причини.

Невідповідність результатів навчання та виховання молоді соціальному
замовленню суспільства зумовила необхідність створення нової концепції
біологічної освіти (1994 р.).

Реалізація основних положень нової концепції можлива лише за умови
наявності необхідного науково�методичного оснащення, зокрема підруч�
ників нового типу, навчальних і методичних посібників, дидактичних за�
собів. Але перебудова екологічної освіти у країні розпочалася настільки
швидкими темпами, що стало неможливим забезпечення школярів достат�
ньою кількістю нових підручників, робочих зошитів та інших навчальних
посібників [1�14].

При створенні шкільних підручників нового покоління автори переважно
дотримувались дидактичного принципу науковості, але, на превеликий
жаль, часто забували про доступність змісту викладеного в підручниках ма�
теріалу, нехтуючи  віковими особливостям дітей. Практично всі нові підруч�
ники з біології (6�11 класи) “страждають” перевантаженням термінами і по�
няттями, серед яких чимало таких, що не є необхідними.

Здебільше зміст підручника викладений недостатньо чiтко i доступно,
сухою науковою мовою, що не сприяє зацікавленості учнів біологією. При
створенні підручників автори повинні враховувати головний дидактичний
принцип – доступність, уникати заакадемізованих підходів. Не зайва
інформація, а конкретна діалогічна форма буде сприяти формуванню
стійкої мотивації до вивчення біології, спонукатиме до самостійного пошуку
й поповнення знань. Треба визнати, що шкільні підручники з біології
помітно копіюють відповідні підручники для вищих навчальних закладів,
хоча призначення тих і iнших істотно відрізняється.

Третій навчальний рік школи навчаються за новими програмами з
біології [15; 16]. Власний досвід та думка більшості слухачів курсів підви�
щення кваліфікації вчителів біології дають можливість зробити висновок:
програми високо науковi, в них забезпечений системний підхід, але
сумнівним є реальність якісного вивчення у звичайних класах загальньо�
освітніх шкіл усього закладеного в них обсягу матеріалу. Здебільш далеко не
все в новій програмі достатньо важливе для формування світогляду. Саме цi
обставини змусили поставити питання пpо ствоpення альтернативних про�
грам i підручників з біології.

Незважаючи на розвиток останнім часом мережi спеціалізованих шкіл,
гімназій, ліцеїв, профільних класів, до сьогоднішнього дня не розв’язане пи�
тання про мінімальний обсяг та якість знань учнів після закінчення кожного
класу, тому необхідно найближчим часом виробити відповідні вимірювачі
знань.

Важливо звеpнути увагу на те, що проблемою викладання біології в
школі є оснащення матеріальної бази, зокрема оновлення технічних засобів
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"Основное мое ноу	хау
– отведение внимания
от предметов и
фокусирование
внимания на
жизнедеятельности в
среде. Я говорю, что
определенный возраст
нужно проживать
полноценно, говорю,
что школа не должна
давать
профессиональную
ориентацию. Наша
установка: в жизни ты
можешь поменять
профессию пять	шесть
раз, и ничего
страшного."

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", № 96,

29.05.99 )
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навчання. Старий “парк” ТЗН у більшості шкіл знищений: навчальні
фільми застаріли, в магазинах наочних засобів відсутні відповідні новій
програмі діа� і відеофільми, мікроскопи, муляжі тощо. Наявні технічні за�
соби не відповідають сучасним вимогам, зокрема на дуже низькому рівні
комп’ютеризація шкіл. Розв’язання цієї проблеми можливе лише за
допомогою держави. Важливим кроком у підвищенні зацікавленості учнів
біологією може бути створення державної телевізійної навчальної  програ�
ми, яка б працювала в зручний для школярів час і тематика якої б
відповідала новій програмі з біології. Пробудженню інтересу до біології бу�
де також сприяти випуск науково�популярної літератури про життя рослин,
тварин та людини, написаних у цікавій, доступній формі живою, яскравою
мовою.

Інтеграція змісту природничо	наукової освіти у загальньоосвітній
школі

Усвідомлення необхідності якісних змін в освіті зумовило масовий ха�
рактер інноваційних процесів у освітній системі, які мають місце не тільки у
технологіях навчання, виховання і розвитку, управлінні освітнім процесом,
а й у змісті освіти. У лабораторії інтеграції змісту шкільної освіти Iнституту
педагогіки АПН України розроблена модель природничо�наукової освіти,
за якою учень отримує систематизовані знання про природу, починаючи з
першого і закінчуючи одинадцятим класом. Навчально�виховний процес за
цією моделлю, автором якої є В.Р.Ільченко (член�кореспондент АПН Ук�
раїни, доктор педагогічних наук, професор), здійснюється  шляхом, указаним
ще Г.Сковородою: “Пізнай природу, пізнай свій народ, пізнай себе”.

Структурна модель грунтується на інтегрованому курсі “Довкілля” для
1�6 класів, вивченнi природничих дисциплін у 7�11 класах на предметно�
інтегрованій основі. Пiдсумковим етапом цієї моделі є курс філософського
характеру “Еволюція природничо�наукової картини світу” у 10�11 класах,
який вивчається паралельно з природничими предметами [5].

Інтегрований підхід дає змогу відновити розірване коло триєдиної мети
школи: виховання – навчання – розвиток. Виходячи з цього, нового
орієнтиру набуває і статус учителя, який розуміє, що вчитель сьогодні не
стільки той, хто навчає, скільки той, хто відчуває, як дитина навчається.
Скільки проблем у житті школи зникло б, якби кожен із нас діяв за цим
правилом!

“Довкілля” змушує педагога уважно прислухатись до дитини, бо зміст
його глибоко гуманістичний. І не тільки гуманістичний, а й гуманітарний.
Бо, врешті�решт, гуманітаризація освіти – це інтеграція наукових знань із
загальнолюдськими цінностями. Тому заслуга авторів нової моделі – ваго�
мий вклад у наближення змісту природничої освіти до епохи Гуманізму –
школи ХХІ століття.

Концепція екологічної освіти

В останні десятиріччя у зв’язку з бурхливим розвитком техніки і най�
новішими досягненнями низки галузей природознавства особливої актуаль�
ності набуває проблема взаємовідносин людини та біосфери. Людство –
складова частина біосфери, для якого вона є середовищем існування. Необ�
думана господарська діяльність людини може призвести до незворотних
змін у біосфері – екологічної катастрофи.

Однією з причин цього є недостатній рівень біологічної освіти, що не
дозволяє сформувати біологічне мислення. Недостатня біологічна
освіченість також зумовлює різке зростання захворювань, пов’язане з не�
адекватним способом життя. Це ставить ряд завдань перед загальною
освітою, найважливішим серед яких є вивчення біології як необхідної умови
формування екологічного способу мислення.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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"В отличие от детей
обыкновенных школ,
наши дети живут
сегодня. Потому что
все предметы, которые
преподаются по
старинке в привычных
школах, заканчиваются
началом ХХ века. Все,
что в нашем столетии
произошло, в школе
даже не упоминается.
Воспроизводится
поколение людей,
которые знают все, но
только до нашего
времени. То, что
связано с
клонированием,
Интернетом,
коммуникациями, что
сейчас развивается –
от этого наши дети
отстранены. Обычная
школа дает знания,
которые могут
использоваться в
лучшем случае в 40	
летнем возрасте. А к
тому времени мир
изменится". 

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99 )
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У липні цього року в Лондоні на нараді міністрів екології та медицини

50 країн світу буде представлена концепція екологічної освіти, розроблена
в Дніпропетровську. Її засновник – академік Української екологічної ака�
демії наук Лев Гербильський – у наукових колах Європи відомий як за�
сновник медичної екології, яка вивчає три глобальні проблеми:

перша – довести вплив екології на здоров’я людини;
друга – оздоровлювати людину та адаптувати її до сучасних пpиpодних

умов.
Але головною академік вважає третю проблему – екологічну освіту, в

необхідності якої ніхто не сумнівається. Пpоте як зробити цю освіту ефек�
тивною? На Заході є декілька систем, підходів до екологічної освіти, але
все ж таки вони недостатньо досконалі. Новизна нашої, української систе�
ми екологічної освіти в тому, що вона зорієнтована на здоров’я людини.
Якщо в ранньому дитинстві людина усвідомлює залежність свого здоров’я
від здоров’я оточуючої її екосистеми – то це, очевидно, дасть результати в
майбутньому. Вже в дитячому садочку дитині потрібно дати перші відо�
мості про природу. А в школі – валеологія, екологія й екологізація природ�
ничо�наукових предметів. Школа потребує більш досконалих підручників  і
методів навчання та виховання. Першокласник, наприклад, із великим за�
доволенням буде рятувати тваринку в комп’ютерній грі, а випускникові під
силу більш складні завдання: створити модель відлову риби у водоймi, яка
б не дала змоги порушити природну рівновагу [17].

Ця концепція вже впроваджується в п’яти школах Дніпропетровська
при підтримці міського голови Н.Швеця, в чотирьох школах міста Києва,
в трьох школах міст Запоріжжя, Харкова, Ужгорода, в Криму (м.Гур�
зуф), а також  Новосанжарському навчально�виховному комплексі Пол�
тавської області, який є членом Європейської мережі шкіл здоров’я.

Українська концепція екологічної освіти отримала і міжнародне визнан�
ня – її використовували при створенні Афінської декларації ВОЗ 1997
року, вона мала успіх на конференції міжнародної організації “Лікарі за
оточуюче середовище” в березні 1999 року у Флоренції.

На заході Європейська мережа шкіл здоров’я має різні назви: Чехія –
“школа�посмішка”, Польща – “зелена школа” тощо. Створені міжнародні
проекти екологічної освіти, а саме українсько�канадський проект. Наші
вчені разом із канадськими розробили ряд посібників з валеології, змістові
лінії яких:

шляхи оздоровлення;

невживання алкоголю, наркотиків;

валеологія статевого виховання тощо.

В освітній програмі “Діти України” наводиться така сумна статистика:
середня тривалість життя на Україні – 54�58 років, на сьогоднішній день
тільки 20% дітей ідуть здоровими до школи. Діти хворіють, постійно зрос�
тає відсоток дитячих хвороб. Особливо це стосується екологічно забрудне�
них областей України (Дніпропетровської, Луганської, Донецької). Тому
й була на Дніпропетровщині розроблена програма – «Ствоpення «шкiл
зміцнення здоров’я». Участь беруть учителі біології, на яких покладене за�
вдання викликати інтерес дітей до свого здоров’я, формувати навички здо�
рового способу життя.

Сучасна і майбутня біологічна освіта у школi

Біологія – в контексті загальної середньої освіти школярів України по�
винна стати провідником гуманістичних ідей та екологічного способу мис�
лення. Вона має бути основою для засвоєння норм і правил екологічної ети�
ки й формувати бережливе ставлення до природи. Тому необхідний прин�
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ципово новий підхід до процесу формування відносин людини й довкілля на

основі знань із біології та екології.

Наймасовішим навчальним закладом є школа, тому шкільний курс

“Біологія” повинен базуватись на концепції безперервної біологічної освіти в

Україні. Дана модель навчання не викликає сумнівів у своїй ефективності.

Проте дуже часто вивчення біології у школі перш за все пов’язане з ме�

ханічним зазубрюванням нового матеріалу. Школярі не здатні пояснити

взаємозв’язки, що виникають у довкіллі між живими організмами та

абіотичними факторами, і тому не вміють використати здобуті теоретичні

знання у прикладних сферах своєї діяльності.

В останні роки чітко простежується тенденція до скорочення кількості

годин, відведених на вивчення біології, особливо у старших класах, і зве�

дення пpедмета до рангу другорядних шкільних дисциплін. Це ставить і

учителя, і учнів украй скрутне становище, оскільки оволодіти величезним

за обсягом і досить складним матеріалом, за браком часу, практично не�

можливо. Незважаючи на неодноразові звернення педагогічної громадсь�

кості до Міністерства освіти України з цього питання, справа не зрушилась

з місця.

Виходячи з того, що біологія – надзвичайно складна наука не лише за

процесами, які характеризують живе, але й за термінологічним апаратом,

без якого неможливе пізнання будь�якої галузі знань, її вивчення потребує

значної пропедевтики.

У дітей молодшого шкільного віку переважає чуттєве сприйняття світу,

вони з великим інтересом беруть участь в екскурсіях по вивченню флори і

фауни рідного краю, цікавляться їх екологічними та біологічними особливо�

стями. Для учнів старших класів характерний інтерес до інтелектуального

осмислення тих чи інших явищ, їх сутності тощо.

Поновлення курсу “Природознавство” в обсязі 34 годин – це, зазви�

чай, добре, проте цього недостатньо для глибокого та осмисленого ово�

лодіння учнями основами біології. Hалежить увести у 6�7 класах пропедев�

тичний курс “Живі організми і довкілля”, а вивчення “Біології” розпочина�

ти з 8 класу. При цьому недоцільно вивчати біологію за традиційними

підходами, тобто спочатку основи морфології, анатомії й систематики рос�

лин, тварин, бактерій, грибів тощо, а потім окремі розділи біології: цито�

логію, генетику, біохімію та iн.

Біологію слід вивчати за рівнями організації живого й у зв’язку з основ�

ними проявами ознак живого. Цей курс передбачає ознайомлення школярів

із різноманітністю живих організмів і їх зв’зками у довкіллi. Доцільно також

показати, як екологічні фактори впливають на формування тих чи інших

типів рослинності, розкрити, чому спостерігаються істотні відмінностi у

складі флори та фауни у різних фітоценозах. Це сприятиме, по�перше, роз�

витку логічного мислення й формуванню комплексу знань про цілісність

біосфери, а по�друге, забезпечить засвоєння учнями системи знань про

принципи функціонування живих систем, їх взаємозв’язки і взаємоза�

лежність [18].

Такий підхід дасть можливість не зводити біологію до спрощення й

вульгаризації, а сприятиме формуванню у школярів глибоких знань та еко�

логічного способу мислення.
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У статті
розглядаються
напрями організації
викладання географії
у школах різних
держав. Надається
увага особливостям
формування
методики
викладання географії
в Україні, йде мова
про осередки, які
займаються
розробленням
програм і підручників,
розкриваються
особливості
ефективного
викладання географії.
Пропонуються
поради щодо
організації і
проведення екзаменів
та олімпіад.
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СУЧАСНИЙ СТАН МЕТОДИКИ
ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ

Л.М. Булава, Л.П. Третьякова

У світовій практиці викладання географії в школі є три основні
варіанти:

1. Географія – самостійний предмет, який викладається за єдини�
ми державними програмами (колишні соціалістичні країни, Бельгія,
Голландія);

2. Географічні знання формуються в рамках інтегративних курсів
(США, Японія, Велика Британія);

3. Географія обов’язково вивчається лише кілька років, але є ши�
рокий набір факультативів, які учень може вибрати за своїм бажан�
ням (Німеччина, Франція, Фінляндія та ін.).

У більшості країн вивчення географії обов’язкове у початковій
школі (в межах курсів вітчизнознавства).

На 27�му Міжнародному географічному конгресі, що відбувся у
1992 р. у Вашингтоні, була розглянута Міжнародна хартія гео�
графічної освіти, в якій зафіксована тенденція до виокремлення гео�
графії як самостійного предмета – своєрідного містка між гуманітар�
ними і природничими науками.

Характерними напрямами георафічної освіти в розвинених
країнах є:

— зв’язок з актуальними проблемами дійсності;
— вивчення, в першу чергу, своєї території (край – країна – світ);
— зв’язок навчання з виробничою й інтелектуальною працею;
— широке використання проблемних методів і прийомів навчан�

ня, ділових ігор, моделювання і прогнозування.
Серед наукових шкіл у методиці викладання географії найбільш

своєрідними є:
— французька (географія та екологія людини, для якої характер�

ний емоційно�ціннісний підхід);
— англо�американська (курси викладаються не у системній

послідовності, а навколо окремих проблем, із широким застосуван�
ням моделювання);

— радянська (географія викладається відповідно до принципів
науковості, систематичності й послідовності).

Хоча в Україні працювали відомі методисти (В.Д.Поданчук,
Л.М.Картель, В.С.Медина, А.С.Волкова, В.Я.Плахута, В.П.Корнєєв,
Б.О.Чернов, О.Я.Скуратович), але ще не можна виділити ук�
раїнської школи в методиці викладання географії (вона існувала
лише у Москві). Нині діють окремі осередки методичної науки.

Із 1991 року в Україні ведеться робота по створенню докумен�
тальної бази викладання географії (програм, стандартів середньої і
вищої освіти). На жаль, до їх підготовки залучена вузька група на�
уковців. Підготовлений до друку посібник з методики викладання
географії. Видається журнал “Географія та основи економіки в
школі”, газета “Географія. Краєзнавство. Шкільний туризм”. Але за
змістом і якістю матеріалів ці видання поступаються московським
виданням (“География в школе”, “География”, приложение к газете
“Первое сентября”). У Росії для кожного класу пропонується кілька
варіантів програм, підручників і допоміжних матеріалів.

В Україні осередками у розробленні різних аспектів методики ви�
кладання географії є Київський педагогічний університет (фізична
географія світу, краєзнавство), Київський національний університет
(географія України, меншою мірою – суспільна географія світу), За�
хідноукраїнський осередок розробки підручників  і посібників (із
центром у Тернополі), кафедри географії університетів і педінсти�
тутів, які розробляють регіональні, в тому числі краєзнавчі посібни�
ки. Важливу організаційно�методичну роботу проводить кафедра



"Некуда ребенка
повести. Миллион
мам в Киеве
мучатся одним и
тем же вопросом:
куда повести
ребенка? Я не
могу сам
построить парк
для детей. Но я
продумываю
проект. И своим
ученикам говорю:
"Настоящий парк
мы создать не
можем. Давайте
попробуем
создать
виртуальный".
Дети едут по
городу, выбирают
площадку в
Гидропарке,
проводят
геодезическую
съемку,
придумывают
аттракционы,
делают
ландшафтную
модель. Создавая
такую модель,
они приобретают
кучу полезных
навыков – от
работы с глиной
до графических
разработок. 7;8
класс!"

В.Спиваковский
("День", №96,

29.05.99 )
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фізичної географії та картографії Харківського університету, яка за�
початкувала серію конференцій з безперервної географічної освіти.
Восени 1998 р. у Харкові пройшла конференція, присвячена інно�
ваційним методам і технологіям (видані її матеріали). У вересні
1999 р. планується відкриття кафедри географії Полтавського
педінституту як осередку географічної освіти на Полтавщині.

У 1999�2000 навчальному році буде діяти програма, видана у
1996 році. Вчитель знову має право самостійно вибрати один із
структурних варіантів викладання географії та конкретну програму
для певного класу.

Подаємо інформацію, яка може допомогти вчителю здійснити
вибір. Починаючи з 1991 року в 5 класі викладається курс “Рідний
край” (який був ініційований В.Я.Плахутою). Його мета – форму�
вання початків географічних знань (від відомого, конкретного – до
загального). Для цього курсу видано робочий зошит [13].

У кожній області видані регіональні навчальні посібники, зокре�
ма, посібник [3], що містить 34 параграфи (за кількістю навчальних
годин). У його змісті поєднуються краєзнавчі і природознавчі
відомості. Структура й зміст посібника розраховані на формування
знань і вмінь, необхідних для вивчення учнями геосфер та гео�
графічної оболонки в 6 класі.

В останні роки як альтернатива курсу “Рідний край” був запро�
понований курс “Природознавство” (див. Інформаційний збірник
Міністерства освіти №7 за 1997 рік). Він задуманий як пропедев�
тичний до наступних природознавчих курсів. Нині видані два
підручники з природознавства, з яких один – харківських авторів
[15], надто спрощений за змістом, інший – полтавських авторів, за
редакцією В.Р.Ільченко [9], дещо складний для сприйняття учнями,
оскільки він інформаційно і понятійно перенасичений.

Слід було б вітати розроблення та видання місцевих посібників
“Рідний край” (для окремих районів) і самостійно обрати один із
двох курсів.

У 1998 році вийшло друге видання підручника для учнів 6 класу
[14]. У його змісті враховані пропозиції і зауваження вчителів та на�
уковців. До цього підручника видано кілька робочих зошитів, які
слід використовувати. Зокрема, у розробленому В.І.Садкіною зашиті
завдання подаються в ігровій формі, а Л.М.Микитенко – у формі за�
вдань�відповідей.

У 7�8 класах учитель має право самостійно вибрати один із струк�
турних варіантів програми (курс “Географія України” чи “Географія
світу”) та конкретну програму.

Обидва варіанти мають як переваги, так і недоліки. У світовій
практиці географічної освіти головна увага приділяється знанням
своєї країни. Але у змісті програми курсу “Географія України”
(П.О.Масляк, П.Г.Шищенко) та розробленому відповідно до про�
грами підручника проявляється неоднозначність у побудові на�
вчальних курсів на основі принципів систематичності й послідо�
вності. Підручник містить багато інформації, але слабо націлений на
формування причинно�наслідкових зв’язків, не має прикладного
значення.

У Полтаві, відповідно до затвердженої Міністерством освіти про�
грами, в 1998�1999 роках видано посібник [2], а в 1999 р. планується
“Економічна географія України” (М.П.Нагорнюк, Л.М.Булава). Їх
особливості – націленість на формування причинно�наслідкових
зв’язків, самостійну роботу учнів, проблемність у викладенні ма�
теріалу. Текст посібників поділений на 68 уроків. Додатком до
посібників є брошура “Географія Полтавської області, 8�9 класи” у
новій редакції [4.1]. Для самостійного ознайомлення учням слід ре�
комендувати друге подарункове видання довідника [12].

За першим структурним варіантом (у 9 класі) географія України
вивчається за підручником А.І.Сиротенка та Б.О.Чернова [16]. Крім
робочих зошитів, в останні роки для курсу видані допоміжні
посібники [7, 8, 10, 11, 17, 18, 19].
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дуник Б.Я. Економічна та
соціальна географія Ук-
раїни: Збірник задач і
вправ. – Тернопіль, 1999.
9. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж.
Природознавство. – Пол-
тава, 1998.
10. Кобернік С.Г., Хрес-
томатія з фізичної гео-
графії України. – Тер-
нопіль, 1998.
11. Паламарчук М.М., Па-
ламарчук О.М. Еко-
номічна і соціальна гео-
графія України з основа-
ми теорії. – К., 1998.
12. Полтавська обасть:
природа, населення, гос-
подарство / За ред. К.О.
Маци. – Полтава: Пол-
тавський літератор, 1998.
13. Рідний край. Робочий
зошит. – К.: Просвіта,
1997.
14. Скуратович О.Я., Ко-
валенко Р.Р., Круглик Л.І.
Загальна географія. – К.:
Зодіак – ЕКО, 1998.
15. Садкіна В.І. Робочий
зошит. – Харків, 1997.
16. Сиротенко А.І.,
Чернов Б.О. Географія
України. – К, 1996.
17. Тарасенко Н.Г. Эко-
номическая и социальная
география. Основы эко-
номических знаний:
Справочник. – Донецк,
1998.
18. Тарасенко Н.Г. Гео-
рафия Украины: Дидак-
тический материал. – До-
нецк, 1998.
19. Україна: Навчальний
атлас (150 карт). – К.,
1998.
20. Шаламов Р., Фешен-
ко Г. Природознавство:
Посібник для учнів 5 кла-
су. – Харків: Світ книги,
1998.
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Приблизно половина вчителів Полтавщини у минулі роки викла�

дали курс “Географія світу” протягом двох років. Особливо кори�
сним буде творче використання вчителями підручника авторів
В.Ю.Пестушка, В.О.Сасихова, Г.Ш.Уварової у двох частинах, а тако�
ж удосконаленого підручника цих же авторів, які готуються до дру�
ку в 1999 році (він розрахований на один рік викладання).

Заслуговують на увагу структурно�логічні схеми “Географія ма�
териків” (7 клас), розроблені вчителем ЗОШ № 23 м.Кременчука
Л.І.Підоріної (переможцем обласного конкурсу “Учитель року – 99”
у номінації географії).

В останні роки з’явилися кілька підручників і посібників з гео�
графії для учнів 10 класу (за редакцією В.П.Яценко, С.П.Кузика,
Є.П.Качана, Г.О.Мішогло та ін.); довідник для учнів з економічної і
соціальної географії світу (автори П.О.Маслек, Я.Б.Олійник, А.В.Сте�
паненко), навчальний атлас і робочий зошит; найбільш адаптований
для використання у навчальному процесі посібник за редакцією
Г.О.Мішогло, а також посібники, розроблені вчителями СШ №17 м. Пол�
тави Л.П. Вішнікіною та О.А.Федієм (струкурно�логічні конспекти)
і київськими авторами С.Г.Коберніком та Р.Р.Коваленком (опорно�
інформаційні схеми).

У 1999 р. були підготовлені детальні відповіді на питання білетів
перевідного екзамену для учнів 10 класу шкіл Полтавщини, які
можна придбати у ПОІПОПП і використовувати як навчальний
посібник.

Судити про якість знань учнів області можна певною мірою за ре�
зультатами проведення олімпіад із географії. На жаль, лише
близько 25% учасників обласного туру олімпіади набрали більше
половини від максимальної кількості балів. Найкращі результати
показали учні шкіл Полтави №17 (учитель Л.П. Вішнікіна), №28
(В.К.Ященко), №31 (Н.С.Іващенко), №13 (Ж.С.Гунченко), №16
(Є.Н.Власюк).

За рейтингом виступів учнів на Всеукраїнській олімпіаді з гео�
графії Полтавська область посіла перше місце.

При підготовці до олімпіад слід особливу увагу звернути на прак�
тичні завдання та типові задачі [1].

Наступного року будуть запропоновані на районний тур олімпі�
ади і тестові завдання [6].

Серед педагогічних технологій, які застосовують учителі гео�
графії області, виділяється система навчання за допомогою гра�
фічних схем і конспектів (опубліковані роботи Л.І.Підоріної, Л.П.Віш�
нікіної та О.А.Федія) [5]. Є позитивний досвід у формуванні й роз�
витку емоційно�пізнавальних інтересів учнів (із застосуванням
різноманітних видів ігор, художньої літератури, унаочнення). Роз�
роблено інтегровані (бінарні, міждисциплінарні) уроки.

Належна увага приділяється вчителями і гуманізації навчання гео�
графії.

У 2000 р. планується видати збірник наукових і методичних статей
“Географія у школах Полтавщини”, в якому пропонується висвітли-
ти досвід учителів області, вмістити розробки уроків із застосуванням
інноваційних педтехнологій та уроків нетрадиційної форми. На серпне-
вих методоб’єднаннях пропонуємо спланувати підготовку статей (не
менше двох від району) і направити до 15 листопада у ПОІПОПП (Тре-
тьяковій Л.П.).
Орієнтовна проблематика збірника:
1. Науковці – вчителеві географії.
2. Досвід використання графічних схем і конспектів (ЛОС, СЛС, ІОС, ЛОК тощо).
3. Нетрадиційні форми уроків.
4. Досвід формування і розвитку емоційно-пізнавальних інтересів учнів.
5. Інтегровані, бінарні, міждисциплінарні уроки.
6. Географічне краєзнавство в школі.
7. Новинки літератури.
8. Конкурси, олімпіади.
9. Огляд розробок учителів, зосереджених у методкабінетах.
10. Довідки, оголошення, листи, пропозиції.
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тема викладання предметів природничого циклу (1�
11 кл.), що є альтернативною по відношенню до
традиційного підходу у вивченні цих предметів. На�
зву “Довкілля”, що поширилася серед учителів�
практиків шкіл країни, вона дістала від інтегровано�
го курсу “Довкілля”, з якого починається в 1�6 кла�
сах вивчення предметів природничого циклу (фізи�
ки, хімії, біології, фізичної географії); у 7�11 класах
ці предмети вивчаються окремо, а в 10�11 класах па�
ралельно до них вивчається філософсько�природоз�
навчий курс “Еволюція природничо�наукової карти�
ни світу”.

Освітню програму становлять філософські, пси�
хологічні, методологічні, дидактичні основи інтег�
рації, взаємозв’язаного вивчення природничо�на�
укових предметів загальноосвітньої школи; навчаль�
ний план для шкіл із вивченням курсу “Довкілля”,
затверджений 23 червня 1999 року; програми для 1�
11 класів [1; 2] та їх навчально�методичне забезпе�
чення. За участю вчителів експериментальних шкіл
написані підручники “Довкілля” для 1�6 класів,
підручники з біології (7 кл.), хімії (7 кл.), ведеться
робота над підручниками з фізичної географії, фізи�
ки. Всього створено 17 найменувань навчальної літе�
ратури, серед яких підручники, посібники для учнів і
вчителів [1�17].

Навчально�пізнавальна діяльність учнів під час
засвоєння інтегрованого курсу “Довкілля” включає
безпосереднє спілкування дітей з природою, моде�
лювання, спостереження, дослідження. 

Дослідження ефективності та доступності курсу
проводилися протягом 9 років і показали значний
його вплив на розвиток інтелекту, мислення учнів,
екологічне виховання та зростання їх соціальної
зрілості.

Проведено дослідження рівнів засвоєння учнями
фундаментальних природничо�наукових понять у 5�
6 класах, виявлено позитивний вплив курсу
“Довкілля” на розвиток вербального і невербально�
го інтелекту та мотивацію навчання учнів 1–4
класів; на зростання індексу соціальної зрілості; до�
сліджувався вплив курсу на розвиток цілісності
знань, на успішність з інших предметів (математи�
ки, фізики, іноземної мови), на зміцнення здоров’я
дітей. Дослідження показують, що курс є втіленням
оновленого змісту освіти, завдяки якому підви�
щується ефективність навчально�виховного процесу
в школі в цілому.

Ефективність і доцільність курсу “Довкілля” вхо�
дить у план наукових досліджень АПН України,
Інституту системних досліджень на 1997�1999 роки.
У зв’язку з підведенням підсумків експерименту, в

Минуло 5 років, як ми разом із нашим керівни�
ком Вірою Романівною Ільченко відзначили
відкриття лабораторії інтеграції змісту шкільної
освіти Інституту педагогіки АПН України. Засно�
вана вона була з ініціативи Академії педагогічних
наук і Полтавського обласного інституту післядип�
ломної освіти педагогічних працівників при сприянні
Комісії Верховної Ради України з питань народної
освіти та науки 20 квітня 1994 року. Так освітня
програма “Довкілля” одержала наукове визнання і
державну підтримку у вигляді фінансування лабора�
торії на 6 штатних одиниць від Інституту педагогіки
АПН України. 

Навесні 1990 року дирекція авторської школи
№37 м.Полтави звернулася до Віри Романівни з
проханням розробити навчальний план, що забезпе�
чував би діловим людям, яких збиралася готувати
школа, цілісний світогляд.

У короткий термін був розроблений навчальний
план, до якого складені програми інтегрованих
курсів, що спочатку називалися “Навколишнім
світом”, а потім отримали назву “Довкілля”. 

У серпні 1990 року розпочалася робота над ство�
ренням серії підручників “Довкілля”, і в цьому році
закінчено останній з них. А клас перших “довкілят”
уже закінчив школу. З 19 учнів цього класу виявило�
ся 9 золотих медалістів, два учні  стали переможцями
республіканської олімпіади з іноземної мови. 18
“довкілят” поступили до вузів і успішно навчаються.
Аналогічні показники і в інших школах, де вив�
чається курс “Довкілля”, а їх по Україні близько
200… 

Всеукраїнські курси вчителів довкілля при Пол�
тавському інституті післядипломної освіти закінчили
сотні вчителів із різних областей України. Колектив
розробників освітньої програми “Довкілля” під
керівництвом В.Р.Ільченко провів також виїзні кур�
си в багатьох регіонах України. Разом з
ПОІПОПП проведено Міжнародні та Всеук�
раїнські конференції, семінари.

Лабораторія розширює сферу своєї діяльності під
впливом чинників сьогодення. Зараз це  колектив на�
уковців і практиків, який об’єднує працівників Інсти�
туту педагогіки та АПН України, громадську ор�
ганізацію “Освітній центр “Довкілля”,
співробітників Полтавського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників, шко�
ли�лабораторії у багатьох областях України. На базі
ПОІПОПП створено науково�методичний центр
інтеграції змісту освіти АПН України. 

Освітня програма “Довкілля” знайшла своє
місце в освітянському просторі. Це дидактична сис�
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який включилися майже всі області України, була
проведена Міжнародна конференція “Проблеми
вивчення довкілля в загальноосвітній школі та ідеї
В.І.Вернадського в освіті” (7�8 квітня 1999 року,
Полтава – Шишаки). Конференція пов’язана з
ім’ям ученого, мислителя, який багато зробив для
утвердження інтеграційних процесів у науці.

Учасники конференції одноголосно прийняли
рішення рекомендувати Міністерству освіти впрова�
дити “Довкілля” в масову школу як альтернативний
курс до традиційних дисциплін: навколишнього
світу, природознавства, рідного краю.

Предметом ХХІ сторіччя, гармонії життя, предме�
том для дитини доповідачі називали “Довкілля”. Своє
ставлення до нього освітяни висловили у відгуках. На�
ведемо один з них: 

“У системі сучасної освіти відбувається онов�
лення організації, змісту і форм роботи шкіл.
Кожна школа, висловлюючись мовою ринкових
відносин, бореться за своїх споживачів – учнів, які
роблять можливим саме існування школи.

Як виховати сучасного українця – людину�
стратега, проектувальника свого життя,
суб’єкта життєтворчості?

Без сумніву, таке завдання вимагає відмовити�
ся від стереотипів, застарілих цінностей і підходів
та взятися за пошук нових ідей. З цією метою ми
побували в багатьох навчальних закладах, ознайо�
милися з сучасними педагогічними технологіями.
Наш вибір випав на “Довкілля”. Чому? Бо воно
ввібрало в себе передову педагогічну думку, досвід
практиків, що оновлюють зміст освіти, досвід
вітчизняної і зарубіжної школи. “Довкілля” най�
краще сприяє досягненню головної мети школи –
допомогти дитині самореалізуватися. Курс спря�
мований у майбутнє, бо він сприяє створенню сис�
тематизованих знань про природу, світоро�
зуміння, розвитку системного мислення. Мета
його – гуманізація, гуманітаризація, екологізація
навчального процесу.

“Довкілля” дає унікальні можливості для
національного виховання. Пізнання свого народу
здійснюється через ознайомлення з його звичаями,
обрядами, фольклором.

Завершується третій рік експерименту з
“Довкілля” в нашому районі. Зараз ми узагаль�
нюємо перші підсумки, перший досвід. 

Які ж підсумки? Наші прогнози стосовно
цінності “Довкілля” не тільки виправдалися. Ми
одержали нові докази на користь правильного ви�
бору. “Довкілля” прийняли діти, вони полюбили
життєвий світ курсу, різноманітні види на�
вчальної діяльності, серед яких багато креатив�
них. Дітям особливо подобаються уроки серед
природи, подобається працювати в групах, чита�
ти текст з дорослими, а також такі види діяль�
ності, як “поміркуй”, “зверни увагу”, “склади каз�
ку”, “намалюй” і, звичайно ж, навчальна гра.

Відомо, що формування фундаментальних
структур мислення, інтелекту дитини найбільш
інтенсивно здійснюється до 12 років. Саме в цей
час закладається основа обдарованості, здатно�
сті учнів до сприйняття в майбутньому одних і
неприйняття інших ідей. Курс “Довкілля”
унікальний за своїми можливостями у цьому на�
прямі, бо створює учням умови для пізнання всіх
наук про природу, сприяє природному формуванню
інтересу до тих чи інших наукових ідей” [19].

Які основні риси відрізняють освітню систему
“Довкілля” від традиційної природничо�наукової
освіти? Перш за все це – спрямованість освіти на
співробітництво з особистістю дитини. Основне пи�
тання, яке розв’язує програма “Довкілля”: “Якою
повинна бути природничо�наукова освіта, щоб вона
була необхідна дитині, стала основою її життєтвор�
чості?”

Програма “Довкілля” виходить із того, що знан�
ня дитини повинні мати чуттєву основу – її діти от�
римують у безпосередній взаємодії з довкіллям. Не
тільки в класі відбувається навчання учнів, а й на си�
стематичних уроках серед природи, розклад яких
складається відповідно до біоритмів рідної землі.
Тобто методологічною основою природознавства в
“Довкіллі” є філософія екологічного реалізму.

З ідей гуманістичної педагогіки виходить про�
грама “Довкілля” при формуванні змісту природни�
чо�наукової освіти. Тут зміст знань у кожному класі
складають ті знання, які відповідають життєвому
світові дитини і її власним моделям явищ та об’єктів.
Через те довкілля, на відміну від традиційного при�
родознавства, включає значний обсяг знань з астро�
номії та історії.

Життєвий світ дитини включає знання про не�
живу та живу природу, світ, створений людиною –
саме ці знання становлять основу курсу “Довкілля”
в 1�6 класах. Елементи знань з природознавства,
астрономії, біології, географії, народознавства, су�
спільствознавства, валеології в цьому курсі зв’язані
сутнісними зв’язками, вони об’єднуються у процесі
засвоєння учнями на основі уявлень про найбільш
загальні закономірності природи – збереження,
спрямованості самочинних процесів до найбільш
імовірного, рівноважного стану, періодичності про�
цесів у природі. Учні, що навчаються за програмою
“Довкілля”, не чекають 7�8 класу, коли в тра�
диційній школі вивчаються основи наук, вони ознай�
омлюються з науковими підходами до пояснення
дійсності, починаючи з 1 класу. Саме в цьому віці
діти потребують пізнання основних принципів бут�
тя, “метафізики”, котру Я.А. Коменський вважав
за необхідне давати дітям ще в материнській школі
(з 6 років).

Традиційно в початковій школі діти отримують
початкові уявлення, “чуттєву основу” для сприйнят�
тя наукових знань у старших класах. Чи приро�
довідповідно це розвиткові дитини, особливо якщо
врахувати, що до 12 років відбувається інтенсивне
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лодіє самодіяльною і саморушійною силою. Виходя�
чи з цього, Я.А.Коменський формулює принцип са�
мостійності учня в осмисленні та освоєнні світу як
закономірність навчання й виховання. 

Принцип природовідповідності у вихованні ви�
ходив із визнання природної рівності людей. Вони
однаково потребують якнайбільш повного розумо�
вого й морального розвитку, який принесе користь
людству. Права людей на освіту рівні. Проголошу�
ючи рівність людей від природи, Я.А.Коменський
не заперечував індивідуальності природних задатків.

Вважаючи, що дітям притаманна природна
схильність до діяльності, автор “Великої дидактики”
вбачав мету виховання й навчання в розкритті цих
задатків. Цієї мети можна досягти при дотриманні
певної послідовності навчання: спочатку через роз�
виток почуттів діти повинні ознайомитися з оточую�
чими предметами та явищами, потім засвоїти образи
оточуючого світу, далі навчитися активно діяти за
допомогою руки і мови, використовуючи здобуті
знання, вміння, навики. Принцип приро�
довідповідності послідовно втілений у дидактиці
Я.А.Коменського, перш за все в так званому при�
родному методі освіти, який, на думку педагога, за�
безпечував необхідну відповідність природних за�
конів та законів педагогічних. У праці “Вихід із
шкільних лабіринтів” Я.А.Коменський розглядає
чотири стадії навчання, основані на єдності законів
природи і виховання: 

— перша – автопсія (самостійне спостережен�
ня); 

— друга – автопраксія (практичне здійснення); 
— третя – автохресія (застосування одержаних

знань, умінь, навиків у нових обставинах); 
— четверта – автолексія (вміння самостійно ви�

кладати результати своєї діяльності) [18, с. 9].
Усі праці Я.А.Коменського пронизані великою

вірою в людську особистість, її неповторність,
цінність: “Людина є найвище, найдосконаліше, над�
звичайне творіння”, – цією думкою починає автор
“Великої дидактики” розмову з читачами.

Фундаментальною ідеєю педагогіки Я.А.Коменсь�
кого є пансофізм, тобто узагальнення всіх добутих
людством знань і донесення їх через школу рідною
мовою до всіх людей.

Я.А.Коменський дивовижно сучасний, його
“Велику дидактику” можна назвати ще і “Живою
дидактикою”, бо  в кожній гуманістичній дидак�
тичній системі вона знову народжується адаптова�
ною до нових умов, до розвитку науки й
суспільства.

У дидактичній системі “Довкілля” в центрі
освітнього процесу також стоїть дитина. Але в цій
освітній системі основні зусилля педагогів спрямо�
вані не на безпосередній вплив із їхнього боку на
особистість учня, а на створення умов для її само�
розвитку, активної життєтворчості. Навчальні
предмети пристосовані до потреб дитини і є засоба�
ми для досягнення певної мети під час навчальної

формування фундаментальних структур мислення, в
тому числі і його здатність до сприйняття наукових
ідей? Не допустити дитину до сприйняття наукових
ідей у час порівняно недовгого “цвітіння” її мислен�
ня – це спровокувати марність очікування плодів
від діяльності гармонійно сформованої особистості з
розвиненим інтелектом. “Довкілля” закладає  фун�
дамент наукового знання в початковій школі, він
формується в процесі застосування учнями уявлень
про найбільш загальні закономірності наук, з яких у
подальшому (7�11 класах) поступово виростає дере�
во науки. “Довкілля” веде дитину з близького їй
життєвого світу у світ науки, об’єднуючи знання
про повсякденне життя навколо фундаментальних
наукових ідей; пізнання світу здійснюється са�
мостійно (учні запитують, спостерігають, досліджу�
ють, пояснюють довкілля); із зверненням до народ�
ного прогностика і власних прогнозів подій у
довкіллі через пізнання природи, свого народу учні
прокладають шлях до пізнання самих себе.

Прихильники “Довкілля” вважають, що це одна
з перспективних дидактичних систем. І не тільки то�
му, що їхня чисельність не така вже й мала – більше
200 шкіл у різних регіонах України. А ще і тому, що
в минулому ця програма має таких захисників, як
Г.С.Сковорода, М.В.Остроградський, В.І.Вер�
надський, В.О.Сухомлинський.

Дійсно, програма “Довкілля” втілила “план”
освіти та самоосвіти особистості, заповіданий
Г.Сковородою: “Пізнай природу, пізнай свій народ,
пізнай себе”. Всі підручники і посібники, створені
для навчального забезпечення згідно з цією програ�
мою, побудовані саме за таким планом.

У “Довкіллі” втілена педагогічна ідея М.В.Ост�
роградського про необхідність привчати учнів спос�
терігати з перших кроків шкільного життя. Ця ідея
втілена не тільки в змісті освіти, а навіть і в назвах
підручників “Довкілля”: “Запитую довкілля” –
1(2) клас; “Спостерігаю довкілля” – 2(3) клас;
“Досліджую довкілля” – 3(4) клас. Програма
“Довкілля” формує натуралістів�мислителів, які, на
думку В.І.Вернадського, необхідні в сучасному
суспільстві.

Проте цінність кожної інноваційної технології,
на нашу думку, визначається тією мірою, якою вона
втілює прагнення зберегти розумові та моральні
здобутки попередніх віків. Усе останнє прийде саме
по собі, як відмічає М.В.Остроградський у “Розду�
мах про викладання”. Через те ми вважаємо за не�
обхідне виявити ту міру, якою “Довкілля” втілює,
продовжує, актуалізує педагогічні ідеї “Великої ди�
дактики” Я.А.Коменського, першого педагога, що
послідовно обгрунтував принцип природовід�
повідності у вихованні. 

Я.А.Коменський уявляє людину як “мікро�
косм”. Подібний погляд вів до визнання особливих
закономірностей формування особистості, тісно
позв’язаних із глобальними законами природи.
Природне в людині, вважав Я.А.Коменський, во�
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діяльності – бути щасливим, знайти своє місце у
суспільстві, жити в гармонії зі світом.

Визнаючи тісний взаємозв’язок закономірностей
формування особистості з  “глобальними законами
природи”, Я.А. Коменський був виразником педа�
гогічних поглядів своєї епохи, коли вирішальними у
формуванні особистості вважалися зовнішні обста�
вини, що діють на особистість незалежно від неї.
Великий педагог вважав, що розум дитини можна
впорядкувати “зримими” законами природи.
“Довкілля” створює для дітей таке навчальне сере�
довище, в якому вони самі впорядковують свій ро�
зум за допомогою не зовнішніх по відношенню до
себе, а єдиних для всієї природи, у тому числі й лю�
дини, закономірностей, що  дають можливість ро�
зуміти існування та перетворення об’єктів у світі,
напрям самочинних процесів, їх повторюваність у
світі. І при природовідповідному підході педагогів
цей процес дає дітям насолоду більшу, ніж смачна
їжа, відпочинок та пестощі, як характеризував
П.Ф.Каптерєв систематизацію знань. 

Освітня програма “Довкілля” втілює мрію
Я.А.Коменського про необхідність викладання
“Метафізики” в материнській школі. Курс
“Довкілля” в 1�6 класах є екологічною філософією
для дітей, завдяки якій у них формуються уявлення
про шляхи збереження природи, людства, себе як
частини природи і суспільства.

Вихід із шкільних лабіринтів дитині “Довкілля”
вказує через розвиток власної пізнавальної актив�
ності у спілкуванні з природою, через самостійні
спостереження та дослідження на уроках серед при�
роди і в класі, застосування знань та вмінь для про�
гнозування результатів досліджень й аргументацію
одержаних результатів. Назви стадій на кожному
етапі навчання в 1�6 класах відображені навіть у
назві відповідних підручників, кожен з яких перед�
бачає існування інших і з ними пов’язаний. На
кожній стадії навчання домінує певний вид навчаль�
ної діяльності. При цьому інші види навчальної
діяльності утворюють разом із провідною діяльністю
цілісну систему.

Почавши аналізувати творчість Я.А.Коменського,
важко спинитися. Складається враження, що не
століття відділяють “Велику дидактику” від сьогоден�
ня, а її автор  навчає інноваційним технологіям учителів
у сусідньому навчальному закладі. Читаємо: “Школи
вчать словам раніше за речі... Річ є сутність, а слово –
дещо випадкове... Відповідно те й інше необхідно про�
понувати людському розуму одночасно, але спершу річ
як об’єкт не тільки пізнання, але і мови” [18, с. 49].

У курсі “Довкілля” учні зустрічаються з “річчю”

на уроці серед природи або в кабінеті, намагаються

зрозуміти її будову, зовнішні і внутрішні зв’язки,

розвиток з плином часу, після чого своє розуміння

виражають словом. Так що “речі” виступають  не

тільки об’єктом пізнання, а й засобом розвитку мо�

ви.

У програмі “Довкілля” окремі курси (природоз�

навство, народознавство, валеологія, екологія,

суспільствознавство) об’єднані в 1–4 класах в єди�

ний курс “Довкілля”, під час вивчення якого учні

одержують цілісне уявлення про життєвий світ лю�

дини та про загальні закони, котрі в ньому діють.

Я.А.Коменський радить: “Неправильно  буде ви�

кладати науки з самого початку з усіма подробиця�

ми замість того, щоб спочатку пропонувати загаль�

ний нарис усіх знань” [18, с. 55].

Психологи Ж.Піаже, В.В.Давидов, Л.В.Зан�

ков довели, що діти сприймають об’єктивні

взаємозв’язки в природі. Зокрема, їм доступне ро�

зуміння закономірностей збереження, спрямованості

самочинних процесів з 6–7�річного віку

(Ж.Піаже). Немає необхідності чекати до старшого

шкільного віку і давати уявлення про загальні зако�

ни природи лише тоді, коли вже сформуються фун�

даментальні структури мислення, як це відбувається

у традиційній школі. 

“Довкілля” втілює ще одну провідну ідею

Я.А.Коменського: “...Наукова освіта складається із

небагатьох начал, з яких, якщо знати способи їх

розрізнення, виникає нескінчена множина поло�

жень, подібно до того, як на дереві можуть вирости

сотні гілок, квіток, плодів” [18, с. 63]. У цій освітній

системі починається вирощування дерева науки з

його кореня, трьох потужних розгалужень –

найбільш загальних, фундаментальних закономірно�

стей – природи вже в початковій школі.

Майже всі основні положення “Великої дидак�

тики” знайшли своє продовження, адаптоване до

сучасності, в програмі “Довкілля”, а принцип

сутнісної  інтеграції змісту освіти виступає в ній су�

часною модифікацією принципу природовідповід�

ності. Через  те  ми впевнені, що майбутнє у цієї

програми є. Маємо надію, що до роботи над її роз�

робленням та впровадженням залучиться якомога

більше освітян. 
ЛЛІІТТЕЕРРААТТУУРРАА

ПРОГРАМИ

1. Програми для середньої загальноосвітньої
школи. Природознавство: довкілля, фізика,
хімія, біологія, еволюція природничо�наукової
картини світу. – Київ: Перун, 1996. – 232 с.

2. Довкілля 1�3(4) класи. – Полтава:
ПОІПОПП, 1999. – 20 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ ДЛЯ
УЧНІВ

3. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І.
Довкілля�1. Частина 1. – Полтава:
ПОІПОПП, 1996. – 44 с.

86

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



4. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І.

Довкілля�1. Частина 2. – Полтава:

ПОІПОПП, 1997. – 68 с.

5. Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І.

Довкілля�2(3). – Полтава: ПОІПОПП, 1998.

– 100 с. 

6. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В.,

Ільченко О.Г. Довкілля�3(4). – Полтава:

ПОІПОПП, 1999. – 134 с. 

7. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля�5. – Пол�

тава: ПОІПОПП, 1999. – 116 с. 

8. Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Довкілля�6. – Пол�

тава: ПОІПОПП, 1999. 

9. Фіалков Ю.Д., Ільченко В.Р., Білокінь Г.О.,

Вовк О.І. Хімія�7. – Полтава: ПОІПОПП,

1999. – 83 с. 

10. Бондаренко В.В., Півень Т.О., Яценко Л.Г.

Біологія�7. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. –

120 с. 

11. Сєдих К.В., Ільченко О.В., Ільченко О.Г. Щоден�

ник спостережень за довкіллям та собою. – Полта�

ва: ПОІПОПП. – 1999. – 39 с.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛџЯ ВЧИ�

ТЕЛІВ

12. Викладання “Довкілля” в 1(2) класі. – Пол�

тава: ПОІПОПП, 1999. – 80 с. 

13. Викладання “Довкілля” в 2(3) класі. – Пол�

тава: ПОІПОПП, 1999. – 76 с. 

14. Викладання “Довкілля” в 5 класі. – Полта�

ва: ПОІПОПП, 1997. – 224 с. 

15. Викладання “Довкілля” в 6 класі. – Полта�

ва: ПОІПОПП, 1999. – 347 с. 

16. Система тестових та контрольних завдань

з природознавства в 5�6 класах. – Полтава:

ПОІПОПП, 1999. – 56 с. 

17. Дидактичні основи освітньої програми

“Довкілля”. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. –

52 с.

18. Коменский Я.А., Дж. Локк и др. Педагогиче�

ское наследие. – М.: Педагогика, 1989. – 416 с.

19. Кукуяшна Є.І. Педагогіка життєтворчості

// Кремінщина. – 1999. – №19. – С. 2.

87

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



88

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Типовий  навчальний план cередньої загальноосвітньої школи *п’ятиденки з українською мовою навчання 

та з вивченням курсу «Довкілля»  

№  Кількість годин на тиждень за ступенями навчання  

п 

п 

Навчальні предмети І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

  3�річна ПШ 4�річна ПШ   

  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Обов’язкові предмети ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА 

1 Українська мова і  література 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 5,5 5 4,5 4 4 4 4 

2 Іноземна мова      6,5 6,5 3 3 3 3 2 2 2 

3 Зарубіжна література        2 2 2 2 2 2 2 

4 Математика, основи інформатики 4,5 4,5 4,5 4 4 4 4 4,5 4,5 4 4 4,5 4 5 

5 Історія України        1 � 1 1 2 2 1,5 

6 Всесвітня історія        � 2 1 1 1 1,5 1,5 

7 Правознавство            1,5   

8 Географія          2 2 2 1  

9 Довкілля 2 2 2 1,5 1,5 2 2 2 4,5      

10 Біологія          2 2 2 1 1 

11 Фізика          2 2 2,5 3 3,5 

12 Хімія          1 2 2 2 2 

13 Музика, образотворче мистецтво  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1    

14 Фізкультура, ДПЮ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

15 Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

16 Охорона життя і здоров’я           0,5 0,5 0,5 0,5 

 РАЗОМ 19 19 19 18 18 18 18 18 27 28,5 28,5 30 28 28 

ВАРІАТИВНА ЧАСТИНА 

Предмети та курси за вибором,  

факультативи, додаткові заняття  

4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 6 7 9 9 

Гранично допустиме навантаження  

(на 1 учня) 

22 22 22 20 22 22 22 26 29 31 32 32 33 33 

ВСЬОГО 23  23 24 22 23 23 23 29 32 34 35 37 37 37 

 

 

Типовий  навчальний план cередньої загальноосвітньої школи �шестиденки з українською мовою навчання та з 

вивченням курсу «Довкілля»  

№  Кількість годин на тиждень за ступенями навчання  

п 

п 

Навчальні предмети І ступінь ІІ ступінь ІІІ ступінь 

  3�річна ПШ 4�річна ПШ   

  1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Обов’язкові предмети ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА 

1 Українська мова 8 8 8 7,5 7,5 7 7 4,5 4 3,5 3 2 1 1 

2 Українська література        2 2 2 3 3 4 3 

3 Іноземна мова        4 3 3 3 2,5 2 2 

4 Зарубіжна література        2 2 2 2 2 2 2 

5 Математика, основи інформатики 5 5 5 4 4 4 4 4,5 4,5 4,5 4�5 4,5 5 5 

6 Історія України        1 5 1 2 2 2 1,5 

7 Всесвітня історія         2 1 1 1 1 1,5 

8 Правознавство            1,5   

9 Географія          2 2 2 1,5  

10 Довкілля 2 2 2 1,5 1,5 2 2 2 4,5      

11 Біологія          2 2 2 1 2 

12 Фізика          2 2 3 3 4 

13 Хімія          1 2 2 2 2 

14 Еволюція природничонаукової  

картини світу 

            0,5 0,5 

15 Музика, образотворче мистецтво  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1    

16 Фізкультура, ДПЮ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3,5 4 

17 Трудове навчання 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

18 Охорона життя і здоров’я           0,5 0,5 0,5 0,5 



Теоретичні основи курсів “Довкілля” подані

в “Дидактичних основах освітньої програми

“Довкілля”.

Розпочалося викладання окремих предметів

(фізики, хімії, біології, фізичної географії) після

курсу “Довкілля”. У 1999�2000 рр. у 7 класі

біологія та хімія після “Довкілля” будуть вивча�

тися за підручниками, написаними згідно з про�

грамами до концепції інтеграції змісту освіти.

Програми перевидані (третє видання), їх мож�

на одержати в науково�методичному центрі

інтеграції змісту освіти АПН України (м. Пол�

тава, вул. Жовтнева, 64, ПОІПОПП), як і всі

підручники з курсів “Довкілля” й методичні

вказівки для вчителів [1�17].

Фізика та географія будуть вивчатися за

традиційними підручниками.

Учителям фізики, хімії, біології, фізичної ге�

ографії, що працюють у класі, де вивчався курс

“Довкілля”, рекомендується проводити “інтег�

ративні дні”, під час яких знання учнів об’єдну�

ються в цілісну систему. Орієнтовно інтегра�

тивних днів протягом року має бути до шести:

вступний, фізичний, хімічний, біологічний, гео�

графічний, заключний. На вступному інтегра�

тивному дні вчитель націлює учнів на не�

обхідність об’єднання природничо�наукових

знань в цілісну систему протягом року. Фахові

дні готуються вчителями�предметниками (фізи�

ком, хіміком  тощо) за участю інших учителів

природничо�наукових дисциплін. День охоплює

2�3 уроки (фізики, хімії, біології, фізичної гео�

графії) залежно від обсягу навчального ма�

теріалу, що планується для узагальнення.

Кількість днів може варіюватися відповідно

до планів учителів�предметників. Проте вони

мають бути сплановані заздалегідь – на почат�

ку року. Детальніше методику організації інтег�

ративних днів буде викладено в наступному но�

мері часопису. 

У цьому навчальному році будуть проведені

курси не тільки для вчителів довкілля, а й для

вчителів фізики, хімії, біології, фізичної гео�

графії, які викладатимуть відповідні предмети

після курсу “Довкілля”.

Нижче подаються методичні рекомендації

для вчителів 5�6 класів та початкової школи. 

Закінчилася експериментальна перевірка
інтегрованого курсу “Довкілля” для 1�6 класів.
Вона проводилася в масштабах України
відповідно до постанови колегії Міністерства
освіти України та Президії Академії педа�
гогічних наук України (від 27.11.96 №14/4�6
та 27.11.96 №1�7/12�109).

Експериментом було охоплено близько 200
шкіл України, в яких у 1997�1999  роках про�
водилося дослідження змісту курсів “Довкілля”
і методики їх викладання. Виконувалася поста�
нова Міністерства освіти та Президії АПН Ук�
раїни Інститутом педагогіки, головним уп�
равлінням загальної освіти Міносвіти, Пол�
тавським обласним інститутом післядипломної
освіти педагогічних працівників, Інститутом
змісту і методів навчання. Результатом експе�
рименту, як і планувалося, є навчально�мето�
дичний комплект інтегрованих курсів “Довкіл�
ля” для 1�6 класів. Їх становлять програми для
1�11 класів (довкілля (1�6 кл.), фізика, хімія,
біологія (7�11 кл.), фізична географія (7�9 кл.),
еволюція природничо�наукової картини світу);
підручники “Довкілля” для 1, 2, 3, 4, 5, 6
класів; методичні вказівки до вивчення довкілля
(окремо для вчителів кожного класу); щоденни�
ки для учнів [1 – 17].

Школи, які оберуть курси “Довкілля” в 1�6
класах, будуть навчатися за “Навчальним пла�
ном для шкіл із вивченням курсу “Довкілля”, за�
твердженим Міністерством освіти для масових
шкіл. Можна також використовувати навчаль�
ний план, поданий у збірнику програм за 1996
р. [1, c.9]. На основі цих навчальних планів
складається робочий план, у якому школа вихо�
дить із своїх можливостей. Але на курс
“Довкілля” в 2�5 класах відводиться не менше
ніж 2 години на тиждень, у 6 класі – 4,5 год.
Слід урахувати, що питання валеології та безпе�
ки життєдіяльності включені до курсу
“Довкілля”.

Співробітниками лабораторії інтеграції
змісту освіти розроблена модель кабінету
“Довкілля” для 1�6 класів, яка має три варіанти
відповідно до умов школи (сільська неповна
школа, малокомплектна школа,  багатокомп�
лектна школа); розроблена номенклатура при�
ладів для демонстраційного, лабораторного і до�
машнього експерименту.
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УЧИТЕЛЯМ “ДОВКІЛЛЯ” ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Т.В. Водолазська

Вивчення “Довкілля” в початковій школі у 1999�2000 навчальному році проводитиметься за
“Програмами середньої загальноосвітньої школи. Довкілля 1�3(4) класи: інтегрований курс при�
родознавства із суспільствознавством” [1]; підручниками: “Довкілля�1” (1 і 2 частини) [3; 4],
“Довкілля�2(3)” [5], “Довкілля�3(4)” [6]. У початковій школі з чотирирічним навчанням
“Довкілля�1” (ч. І) вивчається в 1 класі, “Довкілля�1” (ч. ІІ) – у 2 класі. Для першого класу се�
мирічок використовують першу і другу частини “Довкілля�1”.

Експериментальна перевірка курсу науковими співробітниками лабораторії інтеграції змісту
шкільної освіти показала, що порівняно з традиційними курсами він має значний вплив на розви�
ток інтегративного мислення, невербального і вербального інтелекту учнів, зростання їхнього інте�
ресу до навчання, активізації пізнавальної діяльності.

Доступність навчального матеріалу, доцільність його обсягу перевірялася вчителями Полтавсь�
кої області та республіки. 

Протягом 1998�1999 н.р. на базі СШ №37 і №18 м.Полтави працювали творчі групи вчи�
телів “Довкілля”. Аналіз уроків, зрізів знань із курсів “Довкілля” в 1�4 класах показав, що ма�
теріал, поданий у підручниках, доступний учням, відповідає їхнім віковим особливостям. Багато
творчих задумів учителів стали надбанням творчої групи і збагатили методику викладання
курсів “Довкілля”. Викликає захоплення вміння інтегрувати уроки “Довкілля”: з музикою –
вчителька Шехалкіна О.М., з образотворчим мистецтвом – Лелюх О.М. (СШ №18), з уро�
ками читання – Незвідська Л.С. (СШ №24); методику “Довкілля” з методикою М.Монтессорі –
Котлубай Н.М. (СШ №9) та ін.

Радимо вчителям “Довкілля” у своїй роботі використовувати методичні посібники “Викладан�
ня довкілля в 1, 2 класі”, “Викладання довкілля в 2(3) класі”. 

На базі ПОІПОПП проводяться щорічні республіканські курси з підготовки вчителів
“Довкілля”.

Ураховуючи те, що у дітей молодшого шкільного віку наочно�образне мислення, важливо побу�
дувати роботу з вивчення курсу “Довкілля” так, щоб діти більше спілкувалися з реальними
об’єктами природи. Не можна замінювати заняттями в класі уроки серед природи, вони повинні
бути максимально використані як для ілюстрації почутого і побаченого в класі, так і зіставлення
його з реальними об’єктами природи, активізації пізнавальної діяльності учнів. Такі уроки мають
не тільки пізнавальне, а й виховне та оздоровче значення. 

Розвиток пізнавальних інтересів, допитливості – важливий мотив навчальної діяльності. На�
явність у дітей пізнавальних інтересів створює не тільки сприятливі умови для навчання, а і пози�
тивно відбивається  на їхньому здоров’ї. Період молодшого школяра має важливе значення для
розвитку особистості в майбутньому. Саме в цьому віці закладаються підвалини інтелекту. Якщо
дитина не дістане яскравих уявлень, не одержить цікавих знань, якщо не розвинеться її допит�
ливість, потреба дізнаватися про нове, у неї не буде міцної мотивації для успішного навчання в на�
ступних класах.

Важливо в процесі навчання забезпечити активну позицію дитини в засвоєнні знань, викорис�
товуючи спостереження, моделювання, гру, дослідження. 

Майже кожний урок містить завдання, розраховані на роботу в групі. Навчання невеликими
групами є ефективним, оскільки спонукає учнів до висловлювання власних думок, формує вміння
вислуховувати думки своїх товаришів.

Навчання через гру – один із видів навчальної діяльності учнів у курсі “Довкілля”. Рольові,
дидактичні ігри, моделювання, конструювання, різноманітні екологічні ігри підвищують ефек�
тивність навчального процесу.

Не менш доцільним вважається інший метод навчання, який майже не використовується у
традиційному природознавстві, – складання казок. З давніх�давен людство намагалося осягнути
таємниці життя, що знаходило своє втілення у міфах та казках. У казках виявляється найпо�
таємніше, що існує у свідомості дитини. Казки – улюблені твори дітей і в той же час індикатори
сприйняття дитиною навчального матеріалу, “привласнення” його. Слід створювати для дитини
умови виразу свого ставлення до світу.
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Провідним у курсі “Довкілля” є питання екологічного виховання. Через увесь курс проходять

основні закони екології. Останні дослідження свідчать про те, що основою виховання любові й бе�
режливого ставлення до природи у дітей молодшої школи є взаємозв’язок трьох факторів: 

— емоційно�позитивного ставлення до природи; 
— знання про природу; 
— діяльність дітей у природі. 
Курс “Довкілля” забезпечує дію всіх трьох чинників.
До змісту курсу “Довкілля” входять основні питання програми “Основи безпеки життєдіяль�

ності”, валеології, які висвітлені в підручниках і доцільно втілені в щоденнику. Його завдання –
формування цілісної гармонійної особистості, утвердження здорового способу життя, запобігання
нещасним випадкам із дітьми. Для проведення класних і домашніх спостережень пропонується ви�
користовувати “Щоденник спостережень за довкіллям та собою. 2(3) клас” [11], який написали
лікар�психотерапевт, педагог�психолог і співробітник лабораторії інтеграції.   

Радимо вчителям, по можливості, обладнати кабінет або куточок довкілля. Створюючи кабінет,
можна користуватись “Методичними рекомендаціями з організації створення кабінету
“Довкілля””, розробленими в лабораторії інтеграції.

ВИКЛАДАННЯ “ДОВКІЛЛЯ” В 5�6 КЛАСАХ

О.М. Мащенко

Курс “Довкілля” в 5 класі викладається замість предмета “Рідний край”, а в 6 класі – замість
біології і фізичної географії. Кількість тижневих годин на ці предмети відводиться відповідно до
навчального плану та  виходячи з можливостей  школи. Проте в 5 класі відводиться не менше 2
годин з урахуванням того, що «Довкілля» включає питання з програми «Основи безпеки
життєдіяльності» та з валеології.

У 6 класі “Довкілля” викладається замість біології (2 год.), фізичної географії (2 год.) і безпе�
ки життєдіяльності (0,5 год.), виходячи з резервів часу.

Учителі працюватимуть за підручниками “Довкілля�5” 1996 та 1998 років видання (вони
відповідно розраховані на 4�х і 2/3�х тижневі години); “Довкілля�6” (5/4,5 години). Розроблені
методичні посібники  для вчителів 5 і 6 класів, “Система тестових та контрольних завдань із
довкілля для 5�6 класів”.

До уваги вчителів довкілля 1�6 класів пропонується технологія систематизації і фундамен�
талізації знань із використанням дидактичних тезаурусів, випереджаючих організаторів знань,
графічного зображення взаємозв’язків елементів знань.

Педагогічні дослідження, проведені нами у 5�6 класах шкіл Полтавщини, показали, що
“стихійно”, за допомогою традиційних методів навчання єдина система знань про природу у свідо�
мості учнів не складається. Необхідно застосувати специфічні методи, які б визначали цілеспрямо�
вану, взаємозв’язану діяльність учителя та учня по формуванню системи природничонаукових
знань.

Дидактичний тезаурус (словник) являє собою систему понять певної галузі знань, пов’язаних за�
кономірними відношеннями.

Cистематична частина словника�тезауруса включає перелік основних понять курсу з їх виз�
наченнями в алфавітному порядку.

Змістові зв’язки між поняттями, вказаними у словнику, відображаються на схемі, яка послідо�
вно й повно фіксує як ієрархічні зв’язки підпорядкування (наприклад, родо�видові), так і лінійні
(наприклад, причинно�наслідкові) зв’язки між поняттями.  

Установлення зв’язків підпорядкування потребує введення системи “випереджаючих організа�
торів”, тобто найбільш широких понять курсу, які дозволяють сформувати попереднє загальне
уявлення про освітню галузь, що вивчається. “Випереджаючі організатори” в інтегрованих курсах
“Довкілля” представлені загальними законами природи, загальними методами пізнання природи,
загальнонауковими поняттями (система, структура, елемент, закон, простір, час тощо), загально�
природничими поняттями (речовина, тіло, природне явище, атом, молекула, сила, енергія, природ�
на система та ін.). Указані види знань (загальні закони і методи пізнання, загальні поняття) є
інваріантними  (спільними) для всіх предметів природничо�наукового циклу, вони виконують
функцію “випереджаючих організаторів” у процесі формування системи знань про природу у 5�6
класах.

Організацію природничо�наукових знань у систему доцільно проводити в чотири етапи.
Послідовність етапів визначається згідно з принципом змістовного узагальнення (В.В.Давидов):
від виділення  та фіксації генетично вихідної загальної основи системи знань до усвідомлення її ча�
сткових проявів і елементів з точки зору загального уявлення.

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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На 1�му етапі – формування загального, абстрактного, цілісного уявлення про систему природ�

ничонаукових знань – уводяться “випереджаючі організатори” першої черги (найбільш загальні).
Їх можна представити у вигляді графа (рис. 1).

Рисунок 1. Загальне абстрактне уявлення про систему 
природничо�наукових знань у курсі “Довкілля�5”

На 2�му етапі під час конкретизації початкового абстрактного уявлення про систему природни�
чо�наукових знань уводяться “випереджаючі організатори” другої черги (менш загальні), які роз�
кривають окремі сторони і характеристики спільного об’єкта вивчення всіх природничих наук. Це
загальноприродничі поняття: молекули, атоми, сила, енергія тощо (5 клас); поняття системи нежи�
вої природи, живі системи, геосистеми (6 клас).

Рисунок 2.  Схема  зв’язків ключового поняття “повітря” 
у темі “Довкілля�5”
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На 3�му етапі збагачується зміст системи знань про природу шляхом включення до неї блоків

знань (фізичних, хімічних, біологічних, географічних, астрономічних).
На цьому етапі складаються схеми зв’язків “ключових” понять (рис. 2), які відображають

змістовні зв’язки у відповідних блоках знань. Під схемою зв’язків “ключового”  поняття ро�
зуміють графічне зображення зв’язків між поняттями курсу або його відрізка, згрупованими на�
вколо “ключового” поняття (рис. 2).

На 4�му етапі відбувається синтез вивченого матеріалу в цілісну систему знань про природу.
Проводиться “згортання” інформації шляхом уведення ключових понять окремих блоків знань до
загальної системи знань про природу. Встановлюються подвійні (логічні та закономірні) зв’язки
між “випереджаючими організаторами” й ключовими поняттями.  При цьому початкове (створене
на першому етапі) і кінцеве уявлення про систему природничо�наукових знань мають подібну уза�
гальнену графічну форму виразу. Різниця між ними полягає в тому, що початкове уявлення є
“бідним”, абстрактним, а кінцеве уявлення – узагальнено�конкретним, бо є результатом “згор�
тання” природничо�наукових знань, вивчених у всій їх різнорідній багатоманітності. 

Використання графів та схем зв’язків “ключових” понять для формування системи знань про
природу може проводитися двома способами. Вчитель готує граф�схему, схеми ключових понять і
використовує їх на вступних та узагальнюючих уроках. Більш ефективний метод систематизації
знань – залучення учнів до складання схем ключових понять, графів, корекція їх під час узагаль�
нюючих уроків з теми, розділу, курсу.

Нижче подається орієнтовне поурочне планування курсу “Довкілля�5”, а також виділені до
кожного уроку елементи для складання схем зв’язків “ключових” понять і графів.

Науково�методичний центр інтеграції змісту освіти АПН України спільно з
ПОІПОПП з 24.03 по 7.04.2000 року проводить курси за напрямами:

І – для вчителів довкілля початкових класів;
ІІ – для вчителів довкілля 5�6 класів та природознавства 5 кл.;
ІІІ – для вчителів фізики, хімії, біології, фізичної географії, 

які викладають ці предмети після вивчення довкілля.
Вартість навчання  – 70 грн. Вартість проживання за 1 добу – 4 грн.
Телефон для довідок: (05322) 7�26�08, 2�76�75.

Тематика курсів:
1. Сучасні педагогічні технології, їх класифікація і місце освітньої програми

“Довкілля” серед них. 
2. Зміни в змісті освіти традиційної школи у зв’язку з упровадженням нового базового

навчального плану і Державного стандарту освіти. 
3. Методологічні основи інтеграції природничих знань у галузі “Природознавство”. 
4. Психологічні основи інтеграції змісту шкільної освіти. 
5. Принципи та методи формування природничо�наукової картини світу у свідомості

учнів: а) початкової школи; б) основної школи; в) старшої школи. 
6. Моделі змісту природничо�наукової освіти в загальноосвітній школі, котрі орієнто�

вані на формування природничо�наукового світорозуміння учнів. 
7. Аналіз програм і підручників галузі “Природознавство”. 
8. Методичні основи викладання інтегрованого курсу (природознавство із суспільствоз�

навством) “Довкілля” 1–3(4) класах. 
9. Методичні основи викладання інтегрованого курсу “Довкілля” у 5�6 класах та “При�

родознавства” у 5 класах. 
10. Методичні основи уроків серед природи. 
11. Методичні основи викладання фізики (хімії, біології, фізичної географії) згідно із

предметно�інтегративною системою. 
12. Методичні основи проведення інтегративних днів. 
13. Діагностика розвитку інтелекту та мотивації навчання. 
14. Система контролю знань під час вивчення курсу “Довкілля” в 1�4, 5�6 класах. 
15. Уроки серед природи на екологічній стежці та уроки у краєзнавчому музеї. 
16. Педагогічна практика в школах м. Полтави. 

Усього 72 години.
По закінченні курсів видається посвідчення.

ЧЧаассооппиисс  ““ППооччааттккоовваа  шшккооллаа””  ссввяяттккууєє  вв  ллииппнніі  11999999  ррооккуу  ссввооєє  3300��ррііччччяя..
ББаажжааєєммоо  ттввооррччиихх  ууссппііххіівв  іі  ччииссллеенннниихх  ввддяяччнниихх  ччииттааччіівв!!

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

ЗЗ вв ее рр нн іі тт ьь   уу вв аа гг уу !!

НН АА ШШ ІІ   ВВ ІІ ТТ АА НН НН ЯЯ
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Òåìàòè÷íå ïëàíóâàííÿ ç êóðñó “Äîâê³ëëÿ” ó 5 êëàñ³  
(68 ãîäèí, 2 ãîäèíè íà òèæ äåíü, ðåçåðâ —  2 ãîäèíè) 

Çì³ñò óðîêó 
 

Âèïåðåäæ àþ ÷³ îðãàí³çàòîðè òà ïîíÿòòÿ äî 
ñêëàäàííÿ ãðàô³â, ñõåì  

Ðîçä³ë ². Çàêîíè ³ ÿâèù à â äîâê³ëë³ 
Òåìà 1. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ òà çàêîíè  

1. Ù î âèâ÷àº äîâê³ëëÿ? Çàãàëüí³ çàêîíè ïðèðîäè. Çàãàëüí³ çàêîíîì³ðíîñò³ ïðèðîäè: çáåðåæ åííÿ, 
ñïðÿìîâàíîñò³ ïðîöåñ³â äî ð³âíîâàæ íîãî ñòàíó, 
ïåð³îäè÷íîñò³ ïðîöåñ³â ó ïðèðîä³; ïîíÿòòÿ: ò³ëà, 
ðå÷îâèíè, ÿâèù à. 

2. Çàãàëüí³ ìåòîäè ï³çíàííÿ ïðèðîäè. Ñïîñòåðåæ åííÿ, âèì ³ðþ âàííÿ, åêñïåðèìåíò, 
ìîäåëþ âàííÿ òà ³í. 

3. Ðå÷îâèíè. Áóäîâà ðå÷îâèíè. Äèôóç³ÿ. Ï ðàêòè÷íà 
ðîáîòà: ÿâèù å äèôóç³¿. 

Ðå÷îâèíà, àòîì, ìîëåêóëà, ÿäðî, åëåêòðîí, ³îí; 
äèôóç³ÿ. 

4. Âçàºìîä³ÿ ÷àñòèíîê ðå÷îâèíè. Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: 
âëàñòèâîñò³ òâåðäèõ ò³ë, ð³äèí, ãàç³â.  

Òâåðä³ ò³ëà, ð³äèíè, ãàçè. Ñèëè âçàºìîä³¿ 
(ïðèòÿãàííÿ ³ â³äø òîâõóâàííÿ) òà âëàñòèâîñò³ ò³ë, 
íèìè çóìîâëåí³: ïðóæ í³ñòü, ïëàñòè÷í³ñòü, 
êðèõê³ñòü. 

5. × èñò³ ðå÷îâèíè ³ ñóì³ø ³. Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: 
óòâîðåííÿ òà äîñë³äæ åííÿ ñóì³ø åé. 

× èñò³ ðå÷îâèíè, ñóì³ø ³; ðîç÷èíí³ ³ íåðîç÷èíí³ 
ðå÷îâèíè. Ñïîñîáè ðîçä³ëåííÿ ñóì³ø åé. 

6. Ï ðîñò³ ³ ñêëàäí³ ðå÷îâèíè. Õ ³ì³÷í³ åëåìåíòè. 
[Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: óòâîðåííÿ ñêëàäíî¿ ðå÷îâèíè ]* 

Ï ðîñò³ ðå÷îâèíè, ñêëàäí³ ðå÷îâèíè, õ³ì³÷í³ 
åëåìåíòè; ïåðåòâîðåííÿ ðå÷îâèí – õ³ì³÷í³ ðåàêö³¿. 

7. Ì àñà ò³ëà. Ãóñòèíà ðå÷îâèíè. [²íåðö³ÿ]. Ì àñà ò³ëà, îá’ºì ò³ëà, ãóñòèíà ðå÷îâèíè. 
[Ø âèäê³ñòü ò³ëà, ³íåðö³ÿ, ³íåðòí³ñòü]. 

8. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Ï ðîÿâè ðóõó òà âçàºìîä³¿ 
ìîëåêóë ³ àòîì³â ó äîâê³ëë³.  

 Âèêîðèñòîâóþ òüñÿ åëåìåíòè çíàíü (ïîíÿòòÿ ³ 
çàêîíè), âèä³ëåí³ íà ïîïåðåäí³õ óðîêàõ òåìè. 

9. Ï åðåòâîðåííÿ òà çáåðåæ åííÿ ìàñè ðå÷îâèíè ó 
äîâê³ëë³. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. 

 Çàêîí çáåðåæ åííÿ ìàñè ðå÷îâèíè. Ñõåìè çâ’ÿçê³â 
ì³æ  îñíîâàìè, ïîíÿòòÿìè òåìè íà îñíîâ³ çàêîíó. 

* Òóò ³ äàë³ íåîáîâ’ÿçêîâèé ìàòåð³àë ïîäàíèé ó êâàäðà òíèõ äóæ êàõ. 
Òåìà 2. Ñèëà, ðîáîòà òà åíåðã³ÿ  
â íàâêîëèø íüîìó ñâ³ò³ (5 ãîä.) 

10. Ï îíÿòòÿ ïðî ñèëó òà ¿¿ âèì³ðþ âàííÿ, ñèëà 
òÿæ ³ííÿ. 

Ñèëà çåìíîãî òÿæ ³ííÿ, ñèëà ïðóæ íîñò³; 
äåôîðìàö³ÿ, äèíàìîìåòð; âåêòîðí³ âåëè÷èíè. 

11.Ñèëè â ïðèðîä³. Âèø òîâõóâàëüíà ñèëà, ñèëà òåðòÿ.  Âèø òîâõóâàëüíà ñèëà, ñèëà òåðòÿ. 
12. Ñèëà òèñêó. À òìîñôåðíèé òèñê. Âàãà, òèñê, ñèëà òèñêó, àòìîñôåðíèé  

òèñê, áàðîìåòð. 
13. Ñèëè â æ èâ³é ïðèðîä³.  Âèêîðèñòàííÿ ñèë ó æ èòòºä³ÿëüíîñò³ ðîñëèí ³ 

òâàðèí. 
14. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Ä³ÿ ñèë íà ò³ëà íåæ èâî¿ 
ïðèðîäè òà îðãàí³çìè. 

Âèêîðèñòîâóþ òüñÿ ïîíÿòòÿ, âèä³ëåí³ íà 
ïîïåðåäí³õ óðîêàõ òåìè. 

15. Ðîáîòà. Ï ðîñò³ ìåõàí³çìè. Ñèëà, ðóõ ò³ëà, ðîáîòà, ø ëÿõ ò³ëà, ïðîñò³ 
ìåõàí³çìè.  

16. Åíåðã³ÿ. Âèäè åíåðã³¿. Âçàºìîä³ÿ ò³ë, ðîáîòà, åíåðã³ÿ òà ¿¿ âèäè, 
ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿. 

17. Ï åðåòâîðåííÿ ³ çáåðåæ åííÿ åíåðã³¿ ó ïðèðîäíèõ 
ïðîöåñàõ. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. 

Çàêîí çáåðåæ åííÿ ³ ïåðåòâîðåííÿ åíåðã³¿. Ñõåìà 
çâ’ÿçê³â ì³æ  ãîëîâíèìè ïîíÿòòÿìè òåìè íà îñíîâ³ 
çàêîíó. 
 

Òåìà 3. ßâèù à â äîâê³ëë³ 
18. Ô ³çè÷í³ ÿâèù à. Ì åõàí³÷íèé ðóõ, ø âèäê³ñòü 
ð³âíîì³ðíîãî ðóõó, îäèíèö³ ø âèäêîñò³. Ï ðàêòè÷íà 
ðîáîòà: ñïîñòåðåæ åííÿ ð³âíîì³ðíîãî ðóõó. 

Ì åõàí³÷íèé ðóõ (ðóõ ìåõàí³çì³â, òâàðèí, ëþ äèíè 
ç ð³çíîþ  ø âèäê³ñòþ ). Ï ðÿìîë³í³éíèé, 
êðèâîë³í³éíèé, êîëèâíèé, ðóõ ïî êîëó). 

19. Âèäè òðàíñïîðòó. Äîðîæ íüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè, 
¿õ ïðè÷èíè òà íàñë³äêè. Ï ðàâèëà êîðèñòóâàííÿ 
òðàíñïîðòîì ³ ïîâåä³íêà â ì³ñöÿõ ç ³íòåíñèâíèì 
ðóõîì. 

Ø âèäê³ñòü ðóõó, çóïèíêà (õàðàêòåðèñòèêà ðóõó 
ï³ø îõîäà, ëåãêîâîãî ÷è âàíòàæ íîãî àâòîìîá³ëÿ, 
òðîëåéáóñà, ³íø èõ âèä³â òðàíñïîðòó).  

20. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Ì åõàí³÷í³ òà òåïëîâ³ ÿâèù à 
â äîâê³ëë³. Ì îäåëþ âàííÿ ïîâåä³íêè â ì³ñöÿõ ç 
³íòåíñèâíèì ðóõîì òðàíñïîðòó.  

Ì åõàí³÷í³ ÿâèù à, ìåõàí³÷íèé ðóõ, òðàºêòîð³ÿ, 
ø âèäê³ñòü. 

21. Çâóê. Çâóê ó äîâê³ëë³. Ø ê³äëèâ³ñòü ø óì³â. Çàïîá³ãàííÿ íåáåçïå÷íèì åêîëîã³÷íè ì ñèòóàö³ÿì ó 
âàø ³é ì³ñöåâîñò³. 

22. Òåïëîâ³ ÿâèù à. Òåïëîïðîâ³äí³ñòü, 
âèïðîì³íþ âàííÿ, êîíâåêö³ÿ (íà äîñë³äàõ). Ï ðàêòè÷íà 
ðîáîòà: ñïîñòåðåæ åííÿ òåïëîïåðåäà÷³. Ï ðàâèëà 
áåçïåêè, çâ’ÿçàí³ ç òåïëîâèìè ÿâèù àìè. 

Òåïëîâ³ ÿâèù à, òåïëîïåðåäà÷à, òåïëîïðîâ³äí³ñòü 
âèïðîì³íþ âàííÿ, êîíâåêö³ÿ, òåïëîâ³ ÿâèù à â 
ïîáóò³. 

23. Çì³íà âíóòð³ø íüî¿ åíåðã³¿ ïðè òåïëîâèõ ÿâèù àõ. 
Òåïëî ³ æ èâ³ îðãàí³çìè. 

Ãðàô “Òåïëîâ³ ÿâèù à” äî óðîê³â 22, 23. 

24. Åëåêòðè÷í³ ÿâèù à. Åëåêòðè÷íå êîëî. Ï ðàâèëà 
áåçïåêè ïðè âèêîðèñòàíí³ åëåêòðîïðèëàä³â. 

Åëåêòðè÷í³ ïðèëàäè â ïîáóò³. Åëåêòðè÷í³ çàðÿäè, 
åëåêòðè÷íèé ñòðóì, åëåêòðè÷íå êîëî. 

25. Ì àãí³òí³ ÿâèù à. Ì àãí³òè òà åëåêòðîìàãí³òè (íà 
äîñë³äàõ).  

Ì àãí³òè, ¿õ ïîëþ ñè, êîìïàñ, åëåêòðîìàãí³òè.  

26. Ñâ³òëîâ³ ÿâèù à. Âèïðîì³íþ âàííÿ, ïðÿìîë³í³éíå ïîø èðåííÿ, 
â³äáèâàííÿ.  

27. Ñâ³òëî â æ èòò³ òâàðèí ³ ðîñëèí.  Ñâ³òëîâ³ ÿâèù à â æ èâ³é ïðèðîä³ (ç³ð, ôîòîñèíòåç).  
28.Õ ³ì³÷í³ ÿâèù à (íà äîñë³äàõ). Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: 
ñïîñòåðåæ åííÿ õ³ì³÷íèõ ðåàêö³é (îäåðæ àííÿ 
ãàø åíîãî âàïíà, ðîçêëàäó ìàëàõ³òó àáî ïåðìàíãàíàòó 
êàë³þ ).  

Ï ðîñò³ ðå÷îâèíè (ìåòàëè, íåìåòàëè). Ñêëàäí³ 
ðå÷îâèíè (îêñèäè, êèñëîòè, îñíîâè ³ ñîë³).  
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29. Á³îëîã³÷í³ ÿâèù à. Óÿâëåííÿ ïðî ôîòîñèíòåç ³ 
äèõàííÿ. Îçíàêè æ èâèõ îðãàí³çì³â. 

Í àðîäæ åííÿ, äèõàííÿ, æ èâëåííÿ, ðîçìíîæ åííÿ, 
ð³ñò, æ èòòÿ, ñìåðòü. 

30. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. Ô ³çè÷í³, õ³ì³÷í³ òà 
á³îëîã³÷í³ ÿâèù à â äîâê³ëë³. Ï åðåòâîðåííÿ åíåðã³¿ ï³ä 
÷àñ ÿâèù  ïðèðîäè.  

Ñêëàäàííÿ ñõåìè “Ï ðèðîäí³ ÿâèù à” (ô³çè÷í³: 
ìåõàí³÷í³, çâóêîâ³, òåïëîâ³, åëåêòðè÷í³, ìàãí³òí³; 
õ³ì³÷í³; á³îëîã³÷í³).  

Ðîçä³ë ²². Ï ðèðîäí³ êîìïëåêñè òà ¿õ êîìïîíåíòè 
Òåìà 4. Êîñìîñ ³ Çåìëÿ 

31. Âñåñâ³ò. Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà. Âñåñâ³ò, íåáåñí³ ò³ëà, ãàëàê òèêè, çîð³, ïëàíåòè, 
êîìåòè, ìåòåîðèòè. Ñîíÿ÷íà ñèñòåìà. 

32. Äîñë³äæ åííÿ êîñìîñó.  Ø òó÷í³ ñóïóòíèêè, êîñì³÷í³ êîðàáë³. 
33. Ñîíöå —  äæ åðåëî òåïëà ³ ñâ³òëà äëÿ Çåìë³. Ô îðìà 
òà îñüîâèé ðóõ Çåìë³. Í åð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë 
ñîíÿ÷íî¿ åíåðã³¿ ïî ïîâåðõí³ Çåìë³. 

Ñîíöå – çîðÿ, ôîðìà Çåìë³ - êóëÿ, ãëîáóñ - ìîäåëü 
Çåìë³, ïîëþ ñè, åêâàòîð, äîáà, âèñîòà Ñîíöÿ, 
ñîíÿ÷íà åíåðã³ÿ.  

34. Ðóõ Çåìë³ íàâêîëî Ñîíöÿ. Ï îëÿðí³ êîëà ³ òðîï³êè. Ð³ê, äí³ ñîíöåñòîÿííÿ òà ð³âíîäåííÿ, ïîëÿðí³ äåíü 
³ í³÷, òðîï³êè, ïîëÿðí³ êîëà. 

35. Çì³íà ï³ð ðîêó.  Í àõèë çåìíî¿ îñ³ äî ïëîù èíè îáåðòàííÿ íàâêîëî 
Ñîíöÿ, âèñîòà Ñîíöÿ, òðèâàë³ñòü äíÿ, ïîðè ðîêó.  

36. Ï åð³îäè÷í³ñòü ïðîöåñ³â ó ïðèðîä³. ̄õ 
â³äîáðàæ åííÿ â óêðà¿íñüêîìó íàðîäíîìó êàëåíäàð³. 

Ï åð³îäè÷í³ñòü, äîáîâ³ òà ñåçîíí³ ðèòìè, á³îðèòìè, 
çàêîí ïåð³îäè÷íîñò³. 

37. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. Çåìëÿ ÿê íåáåñíå ò³ëî. Ñêëàäàííÿ ñõåìè ”Êîñìîñ ³ Çåìëÿ”. 
Òåìà 5. Ï îâ³òðÿ, âîäà, ã³ðñüê³ ïîðîäè 

38. Ô ³çèêî-ãåîãðàô³÷í³ ÿâèù à, ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè. 
Ô ³çèêî-ãåîãðàô³÷íå ïîëîæ åííÿ îá'ºêò³â. Ï ðàêòè÷íà 
ðîáîòà: âèçíà÷åííÿ àäðåñè ñâîº¿ ì³ñöåâîñò³.  

Ô ³çèêî-ãåîãðàô³÷í³ ÿâèù à, ïðèðîäí³ êîìïîíåíòè 
ãåîñôåðè, ïðèðîäíèé êîìïëåêñ, ô³çèêî-
ãåîãðàô³÷íå ïîëîæ åííÿ.  

39. Ðåëüºô.  Ï îíÿòòÿ: ðåëüºô, ôîðìè ðåëüºôó.  
40. Ï îâ³òðÿ —  ïðèðîäíèé êîìïîíåíò. É îãî ñêëàä òà 
âëàñòèâîñò³. Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: âëàñòèâîñò³ ïîâ³òðÿ. 

Ï îâ³òðÿ, éîãî ñêëàä, âëàñòèâîñò³ ïîâ³òðÿ 
(ìåõàí³÷í³, òåïëîâ³, îïòè÷í³), àòìîñôåðà – ãàçîâà 
îáîëîíêà). 

41. Â³òåð. À òìîñôåðí³ îïàäè. Â³òåð, âîëîã³ñòü ïîâ³òðÿ, õìàðè, àòìîñôåðí³ îïàäè. 
42. Ï îãîäà. Êë³ìàò.  Ï îãîäà, ¿¿ åëåìåíòè, ìåòåîðîëîã³ÿ, êë³ìàò, ïîÿñè 

îñâ³òëåíîñò³. 
 43. Æ èòòÿ ó ïîâ³òð³. Ï îâ³òðÿ – ñåðåäîâèù å æ èòòÿ. Ñõåìà “Ï îâ³òðÿ” 

(Ðèñ.2). 
44. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Îõîðîíà ïîâ³òðÿ. Âèÿâëåííÿ 
çàáðóäíåíîñò³ ïîâ³òðÿ â îêîëèöÿõ ø êîëè.  

Äæ åðåëà çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ òà çàõîäè äëÿ éîãî 
îõîðîíè. 

45. Âîäà —  ïðèðîäíèé êîìïîíåíò. Âîäà òà ¿¿ âëàñòèâîñò³, ã³äðîñôåðà, âîäí³ îá'ºêòè 
íà ñóõîäîë³.  

46. Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: êðóãîîá³ã âîäè â ïðèðîä³. Ï åðåòâîðåííÿ âîäè â ïðèðîä³, ðóø ³éí³ ñèëè 
êðóãîîá³ãó âîäè. 

47. Âîäè ñóõîäîëó.  Ð³÷êà, îçåðî, êàíàë, âîäîñõîâèù å, ï³äçåìí³ âîäè. 
48. Îõîðîíà âîä. Ï îõîäæ åííÿ íàçâ òà ð³÷îê âàø î¿ 
ì³ñöåâîñò³.  

Âîäà – äæ åðåëî æ èòòÿ òà åíåðã³¿. Ñõåìà "Âîäà". 

49. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Âîäí³ îá'ºêòè âàø î¿ 
ì³ñöåâîñò³.  

Îõîðîíà ïîâåðõíåâèõ âîä. 

50. Ã³ðñüê³ ïîðîäè. Ì ³íåðàëè. Êîðèñí³ êîïàëèíè ñâîº¿ 
ì³ñöåâîñò³. Ï ðàêòè÷íà ðîáîòà: âëàñòèâîñò³ ì³íåðàë³â ³ 
ã³ðñüêèõ ïîð³ä. 

Ã³ðñüê³ ïîðîäè, ì³íåðàëè, êîðèñí³ êîïàëèíè. 
Ñõåìà “Ã³ðñüê³ ïîðîäè”. 

51. Ãðóíò òà éîãî ñêëàä. Îõîðîíà ãðóíò³â. Ãðóíò, éîãî ñêëàä òà ðîäþ ÷³ñòü, çàõîäè äëÿ 
çàõèñòó ãðóíò³â.  

52.Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Âèäè ãðóíò³â ñâîº¿ ì³ñöåâîñò³. Ãðóíòîóòâîðþ þ ÷³ ôàêòîðè. Ñõåìà “Ãðóíò”. 
53. Åêîëîã³÷í³ ïðîáëåìè, çâ'ÿçàí³ ç ð³çíèìè 
ïðèðîäíèìè êîìïîíåíòàìè. 

Ï ðèðîäí³ êîìïîíåíòè,  íåãàòèâíèé âïëèâ íà íèõ 
ëþ äñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, ø ëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ 
åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. 

54. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. Âçàºìîä³ÿ ïðèðîäíèõ 
êîìïîíåíò³â òà ¿¿ ðåçóëüòàò —  óòâîðåíííÿ ïðèðîäíèõ 
êîìïëåêñ³â. 

Ï ðèðîäí³ êîìïîíåíòè + ¿õ âçàºìîä³ÿ ?  ïðèðîäíèé 
êîìïëåêñ. Ñêëàäàííÿ òà àíàë³ç ñõåìè ïðèðîäíîãî 
êîìïëåêñó. 

Òåìà 6. Ñâ³ò æ èâî¿ ïðèðîäè 
55. Ð³çíîìàí³òí³ñòü æ èâèõ îðãàí³çì³â. Ï îíÿòòÿ ïðî 
á³îñôåðó.  

 Îñîáèíà, âèä, ð³ä, á³îñôåðà. 

56. Êë³òèíà —  îäèíèöÿ áóäîâè òà ôóíêö³é æ èâèõ 
îðãàí³çì³â. 

Êë³òèíà, áàãàòîêë³òèíí³ îðãàí³çìè, òêàíèíè. 

57. Ï îíÿòòÿ ïðî öàðñòâà æ èâî¿ ïðèðîäè.  Äðîá'ÿíêè, â³ðóñè, ãðèáè, ðîñëèíè, òâàðèíè. 
58. Óÿâëåííÿ ïðî ñåðåäîâèù å æ èòòÿ. Ñåðåäîâèù å æ èòòÿ —  âîäíå, íàçåìíå, ãðóíòîâå, 

îðãàí³çìîâå. 
59.Óãðóïîâàííÿ æ èâèõ îðãàí³çì³â. Ë ³ñ. Á³îöåíîç, á³îãåîöåíîç, ë³ñ, éîãî ÿðóñè . 
60. Ñòåï. Âîäîéìà. À íàë³ç ñõåìè á³îãåîöåíîçó (íà ïðèêëàä³ ñòåïó òà 

âîäîéìè). 
61. Óðîê ñåðåä ïðèðîäè. Ðîñëèíè ³ òâàðèíè ñâîº¿ 
ì³ñöåâîñò³. 

Ðîñëèíè, òâàðèíè, ñåðåäîâèù å ¿õ ³ñíóâàííÿ. 

62. Âçàºìîçâ'ÿçêè ì³æ  æ èâîþ  ³ íåæ èâîþ  ïðèðîäîþ .  Êðóãîîá³ã ðå÷îâèí ó á³îãåîöåíîçàõ. 
63. Ë þ äèíà —  ÷àñòèíà ïðèðîäè. Âïëèâ ëþ äèíè íà 
ïðèðîäó.  

Âèäè íåñïðèÿòëèâîãî âïëèâó ëþ äèíè íà ïðèðîäó, 
ø ëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ åêîëîã³÷íèõ ïðîáëåì. 

64. Îõîðîíí³ îá'ºêòè ³ òåðèòîð³¿ ñâîº¿ ì³ñöåâîñò³. Ï ðèðîäíî-çàïîâ³äí³ òåðèòîð³¿, ¿õ âèäè.  
65. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. ªäí³ñòü ð³çíîìàí³òíîãî ó 
æ èâ³é ïðèðîä³. 

Ñêëàäàííÿ óçàãàëüíþ þ ÷î¿ ñõåìè äî òåìè, ¿¿ 
àíàë³ç. 

66. Óçàãàëüíþ þ ÷èé óðîê. Îñíîâí³ çíàííÿ ïðî 
ïðèðîäó, çäîáóò³ â 5 êëàñ³. 

Ñêëàäàííÿ òà çàõèñò óçàãàëüíþ þ ÷î¿ ñõåìè, ù î 
â³äîáðàæ àº ñèñòåìó çíàíü ïðî ïðèðîäó.  

 



У статті йдеться
про методичне і на�
укове забезпечення
пріоритетних на�
прямів виховання
школярів на сучас�
ному етапі, від пра�
вильного вибору
яких залежить
ефективність і ре�
зультативність
виховної роботи.
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ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У СУЧАСНІЙ
ШКОЛІ: ПРОБЛЕМИ І ПОШУКИ

К.П.Зуб

Важливою педагогічною проблемою сьогодні є визначення пріоритетів
навчання й виховання школярів. Чого вчити молоде покоління, якому до�
ведеться жити в ХХІ столітті? На яких ідеалах будувати національну сис�
тему виховання?

Педагогічна наука ще не розробила обгрунтованої теорії виховання в
нових умовах, а педагогічна практика методом спроб і помилок поступово
накопичує необхідний досвід приведення виховного процесу за його за�
вданнями, змістом та методами у відповідність до нових потреб розвитку
суспільства й особистості.

Спираючись на дослідження виховного ідеалу в працях Г.Сковороди,
П.Юркевича, В.Сухомлинського, І.Франка, Г.Ващенка, С.Русової, роз�
роблено концепцію національного виховання [10, с.12].

Але залишається невирішеною проблема оптимальних шляхів у досяг�
ненні виховного ідеалу.

Всупереч відносно високій освіченості, сучасна людина залишається
носієм низької культури спілкування, що породжує постійні конфлікти в
діловій і побутовій сферах.

Конфліктна психологія знаходить вихід і в політичному житті. Сьо�
годні вражає не неуцтво і нерозвинутість, не брак працелюбності, а
невміння знаходити злагоду з людьми і спілкуватися без конфліктів там,
де їх можна уникнути.

Формування моральних якостей завжди вважалося одним із головних
завдань у всіх виховних системах і у всіх народів. В Україні і Росії, у
США і Канаді, в інших країнах світу стан практичної розробки проблем
морального виховання серйозно відстає від проблем часу [9, с.30].

Заклади освiти сьогоднi позбавленi статусу визначального виховного
джерела. Моральна деградацiя чималого загалу – не молодiжна, не
шкiльна, а нацiональна проблема. На наших дiтей сьогоднi незрiвнянно
вiдчутнiше, ніж учитель, вихователь, впливають негативнi соцiальнi под�
разники, емоцiйна експансiя культури вседозволеностi, могутній прес при�
вабливої для психiчно нестiйкої, несформованої особистостi iнформацiї.
При цьому обтяженi далеко не виховними думами батьки полишають
дiтей напризволяше у розбурханому кризою свiтi. Неувага, жорстокiсть
батькiв i дорослих штовхають iнодi школярів на втечу з дому, бродяж�
ництво, у деяких випадках навiть на самогубство.

Уся атмосфера родинного життя сама по собi формує у дiтей тi чи iншi
звички, потреби, риси характеру, певне ставлення до своїх обов’язкiв.
Роль сім’ї у вихованнi дiтей – велика i вiдповiдальна. Для забезпечення
цiлiсного пiдходу до виховання й розвитку особистостi учня, створення
єдиної системи виховних впливiв школи та сiм’ї, Полтавським iнститутом
пiслядипломної освiти видано методичний збiрник “Взаємодiя батькiв i
школи” [11].

Перед освiтнiми закладами, класними керiвниками, вихователями
стоїть завдання відродити у дiтей патрiотизм, громадянську свiдомiсть,
культурно�творчi здiбностi, прагнення до удосконалення своєї духовностi,
виховання таких позитивних якостей як глибока шана до предкiв, до ма�
терi й батька, лицарське ставлення до дiвчини, працьовитiсть, доброта,
любов до землi, до природи.

Проблемам громадянського виховання була присвячена конференцiя,
яка відбулась у сiчнi цього року на базі ПОІПОПП. На ній було висуне�
но твердження про те, що громадянське виховання як напрям передбачає
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"Я организую в своем
лицее не процесс, а
среду, которая
соответствует реалиям
современной,
сегодняшней жизни.
Не надо думать, что
где�то вообще есть
гармоничный мир.
Чему мы учим?
Коммуникации. Дети
должны уметь
общаться с взрослыми,
с больными, бедными,
знать, как поступить,
когда не берут в
компанию. Наши дети
не курят, не пьют, не
хулиганят, за 10 лет ни
одного случая такого не
было. Голова в другую
сторону повернута."

"Вот, к примеру,
дневник. Миллионы
родителей и детей его
ненавидят. Поэтому я
делаю полезный
дневник –
увлекательный и
приятный, книгу
жизни на год. Я
придумал, а учителя с
детьми сделали.
Теперь мы получили
госзаказ и в следующем
учебном году такой
дневник получат все
первоклассники Киева
от мэрии города. А мы
еще будем делать
дневник для всей
страны. Я не только
рассказываю о
хорошем, показываю
его, но и учу – как это
сделать".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99)
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систему виховних впливiв школи, сiм’ї, громадських органiзацiй на розви�
ток внутрiшньої потреби в самовихованнi громадянських якостей, а клас�
ний керівник скоординовує всі виховні впливи для формування гідного
громадянина і патріота рідної України, продовжувача свого роду і нації.

Діяльність класного керівника спрямована на формування у школярів
інтелекту й культури, виховання естетичних і етичних норм поведінки,
орієнтацію на відродження національних і загальнолюдських цінностей,
тісний зв’язок з мистецтвом, культурою, природою.

Зростає зацікавленість старшокласників проблемами філософії: сут�
ності людського буття, місця людини у світі, знання про людину, її
цінності. Запити сучасного учня не обмежуються потребами у знаннях з
історії та культури свого народу. Зростає інтерес вихованців до вивчення
східної філософії, релігійних вірувань. Багато з них цікавляться проблемою
гармонії людини з природою, віри. У школi�гiмназiї № 33 та HВК 31
м.Полтави з основами фiлосоофiї дiти знайомляться в початковiй школi.

Соціально�економічні суперечності в країні, реформування економіки
викликає в учнів інтерес до законів розвитку виробництва, потребу вив�
чення основ бізнесу, уміння заробляти гроші.

Зокрема, класний керівник Тутка Б.І. з Шишацької гімназії декілька
годин спілкування присвятив вивченню економічних тем з метою сформу�
вати у школярів певні економічні знання, економічну культуру, діло�
витість, навчити аналізувати економічну ситуацію, приймати обгрунтовані
рішення. Цікаво проходили зустрічі з представниками малого бізнесу, по�
даткової інспекції, працівниками відділення банку “Україна”. 90% учнів
виявляють зацікавленість економікою і добре сприймають матеріал, за�
пропонований на годинах спілкування, особливо коли він подається в
ігровій формі.

Одвічні людські моральні цінності є невичерпним джерелом виховання
особистості в сучасних умовах розвитку національної школи. Засвоєння
учнями правової культури, розуміння суверенності людського життя, не�
доторканості чужої власності, відповідальності за свої вчинки доповнюють
педагогічний потенціал особистісно цінних рис людини [10]. Учні повинні
вчитися розмірковувати, аналізувати, висловлювати свої судження, шука�
ти оригінальні шляхи виходу із складних ситуацій, брати на себе
відповідальність за їх вирішення. Такий педагогічний підхід зумовлює
розвиток соціального імунітету в учнів, готує їх до самореалізації в кон�
кретних соціально�економічних умовах. Для стимуляції саморозвитку осо�
бистості важливою умовою є загострення, постановка самої проблеми та
збудження інтересу до неї.

Дослідження, проведені у різних регіонах України, свідчать, що в шко�
лах традиційними формами роботи залишаються масові свята, літературні
монтажi – 68%. Учням, як правило, відведена роль озвучення чужих ду�
мок. Нав’язування форм, змісту виховання без урахування зацікавленості
учнів розвиває відчуження до важливих проблем розвитку української
культури [10]. Окремі класні керівники разом з важливими підходами у
вихованні захоплюються дріб’язковими темами, які не сприяють розвитку
в учнів широти мислення, глибокого знання фактів подій з історії та куль�
тури народу. Інколи спостерігаються штампи виховних тем, фрагмен�
тарність і штучний підхід до їх підбору. Успіху виховних заходів шкодить
звична схильність до зовнішньої ефектності заходів без урахування
відповідності їх змісту вікові дітей, індивідуальним запитам, а також слаб�
ка узгодженність у діях різних суб’єктів навчально�виховного процесу.
Учні недостатньо ознайомлюються з досягненнями світової культури. Це
звужує їх загальний розвиток.

Щоб дiти стали громадянами, творцями своєї долi (а це покликана забез�
печити незалежна Українська держава), необхiдно, аби вони за час навчання,
виховання в сiм’ї і школi мiцно засвоїли духовнiсть, культуру рiдного народу,
глибоко пройнялися його нацiональним духом, способом мислення i буття. Ці
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якостi потрiбно виховувати в дiтей тими засобами, методами, традицiями, мо�

раллю, що виробленi народом впродовж усього iсторико�культурного роз�

витку, тобто на засадах українського народознавства. Будувати виховну ро�

боту можна на основi календарно�обрядового циклу українцiв, що дає змогу

звернутися до тисячолiтньої iсторiї регiональних традицiй народу, сприяти

спадкоємностi поколiнь. Класним керiвникам, вихователям допоможе “На�

родний календар”, виданий у 1999 році [8].

Такий підхід спрямований не на збільшення, а на зменшення кількості

позаурочних заходів, на вивільнення часу вихователя й учня для вільного

спілкування й розвитку. Ефективність виховної роботи можна забезпечи�

ти лише за рахунок її якості, повного розкриття можливостей учнівського

самоврядування, підвищення ролі особистості вихователя в його

взаємовідносинах з учнями. Діалог, щира розмова про час і про себе на

фоні широкої суспільної, екологічної, трудової, благодійної діяльності –

основне в роботі вихователя.

Вихователь має чітко знати, навіщо організовує те чи інше виховне

дійство, навіщо розмовляє з тим чи іншим учнем. Він повинен уміти бачи�

ти межі своїх можливостей, розрізняти свої сильні і слабкі риси, зро�

зуміти, який виховний інструментарій буде ефективним, сильним, а який

– малопотужним і сумнівним [12, с.2]. Як же з’ясувати показники

успішності виховної діяльності класного керівника? Це складно, тому що

результати виховання віддалені у часі. Інколи їх можна виявити через ро�

ки. До того ж вони приховані.

Складно точно встановити, чи є вчинки дітей результатом діяльності

того чи іншого педагога, чи вони – результат усієї сукупності впливів на

дитину сім’ї, товаришів, знайомих і ровесників. Проте людям необхідно

оцінити свою працю, а для цього потрібно мати конкретні показники, за

допомогою яких можна певним чином визначити зміни, що відбуваються в

дітях, динаміку цих змін.

У різних країнах розроблено різні показники успішного шкільного ви�

ховання. Наприклад, Артур Елліс, один із сучасних американських

дослідників цієї проблеми, зазначає, що показником успішності виховної

діяльності насамперед є оптимізм випусників школи, їхня активність під

час будь�якої роботи, самодисципліна, плюралізм, чесноти й потяг до са�

мовдосконалення [7]. У вітчизняній педагогіці показники успішності вихо�

вання, як правило, пов’язані з продовженням учнями навчання, а також

їхньою багаторічною дружбою з педагогами після закінчення школи,

міцністю дружніх зв’язків з однокласниками тощо. Показниками

успішності виховної діяльності в умовах гуманізації освіти, думається, слід

вважати фізичне здоров’я дитини, її психічну рівновагу, високу й адекватну

самооцінку, усвідомлення випускником шкільних років як події в житті, як

успішний і радісний початок біографії. Найвищим результатом виховання є

розвиток почуття власної гідності дитини, її здатність співчувати людям,

прагнення свободи.
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ШКІЛЬНА ФОРМА І ВИХОВАННЯ

Кілька років минуло з часу виходу у світ Указу Президента України від 12 червня 1996 року  №417. Згідно з

цим документом, із першого січня 1997 року учні 1 � 4 класів мали носити шкільну форму, а старшокласники — з 1

вересня. Більшість батьків і вчителів неоднозначно поставилися до рішення відновити носіння шкільної уніформи. Ад�

же позбавлений смаку зарубіжний "second hand" перетворив наших школярів у різнобарвний, неохайний натовп. Тож

думка про відродження шкільної форми була напрочуд актуальною. Два роки очі полтавців радують школярики в чер�

воних, зелених і синіх жакетах , картатих спідницях, та й дітям форма подобається... Хоча дехто вбачає в шкільній

формі загрозу повернення до "тоталітарних методів виховання", "виховання "совкової" безликості, стадного почуття"

тощо. Але давайте звернемося до педагогічного досвіду "країни необмежених можливостей та вільного вибору" —

Сполучених Штатів Америки.

За останні десятиліття шкільна форма була обов'язковою в багатьох приватних американських школах, але в дер�

жавних майже зникла. Однак становище змінюється. Багато шкіл, особливо у великих містах, згадали про давню тра�

дицію, розраховуючи вилікувати дітей від нездорової конкуренції в одязі й укріпити дисципліну. Навіть президент

Клінтон у традиційній промові до Конгресу відзначив необхідність такого нововведення: "Якщо це означає, що

підлітки пререстануть убивати одне одного заради модної куртки, то наші державні школи повинні мати можливість

вимагати від учнів носити шкільну форму".

Президента вразив звіт управління шкіл з Каліфорнії, який доводить, що введення шкільної форми у початкових

та середніх класах різко знизило кількість бійок (51%), правопорушень (36%), злочинів із застосуванням зброї

(50%), сексуальних злочинів (74%), випадків хуліганства й вандалізму зменшилося відповідно на 34 і 18 відсотків.

То ж не дивно, що загальна думка американців зараз така: перш за все в школі має бути порядок. Якщо для цього

потрібна форма, то ми до неї повернемося.

У зверненні до громадян Америки "Заклик до дії" президент Клінтон зазначив, що введення шкільної форми є

одним із шляхів стримування насилля в школі, підтримання дисципліни та сприяння поліпшенню навчального середо�

вища в школі. За минулий рік Адміністрація розповсюдила по школах 16000 примірників "Атласу шкільних форм".

Книга покликана бути путівником для общин і шкіл Америки, що хочуть одягнути своїх дітей у шкільну форму.

Роберт Коулс, дитячий психіатр із Гарварда: "Звісно, дітям у першу чергу потрібні добрі вчителі та турботливі

батьки. Але декотрі потребують чіткої структурованості життя й контролю. Працюючи з такими дітьми, я бачив, як

позитивно впливає на них форма. З іншого боку, в деяких приватних школах після відміни форми порушився порядок,

авторитет, дисципліна". Противники введення форми говорять начебто про те саме, але словами з явно негативним

відтінком: "Ми вже мали нагоду спостерігати за розвитком країн (колишній СРСР),  де суспільство та культура були

повністю підкорені тиску влади, і результати були просто жахливі",  "нанесення фізичної та моральної шкоди", "чи хо�

чемо ми виростити покоління автоматів?", "інфантилізм", " тоталітаризм", "стадне почуття", "зрівнялівка", "натовп" і

таке інше.

Ясна річ, в Америці нікому не спадає на думку одягнути школярів усієї країни та навіть штату чи району міста в

однаковий одяг. Кожна школа може вибирати власний фасон або не вибирати ніякого. Але, як зазначає містер Шел

Ерліх, представник управління освіти Лос�Анджелеса, близько половини шкіл міста настійно рекомендують або

всерйоз обговорюють уведення шкільної форми. "Форма дає учням відчуття приналежності та гордості", — говорить

він.

Нам, звичайно, необхідно прислухатися й вивчати досвід зарубіжних країн стостосовно учнівської форми. Але ми

повинні враховувати реалії сьогодення, незадовільний економічний стан значної кількості українських сімей і викорис�

тати те позитивне, що було у наших школах усього лише кілька років тому.

Батьки у своїй більшості – "за" введення шкільної форми для молодших школярів, оскільки це і гігієнічно, і ор�

ганізовує клас. Однак, батьки мають кілька суттєвих зауважень стосовно шкільної форми.

По�перше, шкільна форма повинна бути єдиною для всіх шкіл держави. Це розв'яже багато проблем, полегшить її

придбання. Її можна буде купити у кожному магазині, в будь�який час (на відміну від сьогоднішньої ситуації, коли в

кожній школі своя форма, свій колір піджачків для хлопчиків, спідничок для дівчаток і т.д., яку батькам належить ку�

пувати лише у визначених магазинах, де часто саме необхідного кольору і розміру немає). Тому нерідко через це ви�

никають труднощі під час переходу з однієї школи в іншу.

По�друге, батьків не влаштовує якість шкільної форми. У ній узимку досить холодно, а якщо піддіти теплий одяг,

то дитині незручно працювати. До того ж від тканини, з якої виготовлено форму,  у багатьох дітей виникає алергія.

По�третє, діти швидко ростуть, а припусків на виріст у формі немає. Купувати форму кожного року — накладно.

По�четверте, батьків, особливо з сільської місцевості, не влаштовує ціна форми – вона занадто висока. Виника�

ють проблеми з організованим придбанням шкільної форми через те, що значна кількість батьків не має змоги витра�

тити таку суму грошей за один раз.

Тому і виникають сьогодні ситуації, коли шкільну форму доводиться вводити в школі під тиском адміністрації.

То ж поставникам шкільної форми в Полтавській області (АТ "Ворскла", Чернігівському комбінату "Чексіл",

Міністерству освіти та Міністерству охорони здоров'я) потрібно врахувати зауваження, висловлені батьками.

ЗЗаа  ммааттееррііааллааммии  IInntteerrnneett  ппііддггооттууввааллаа  ЛЛ..ІІщщееннккоо

Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999
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СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ДОСЯГНЕННџЯ
НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА “МУЗИКА”

О.О. Лобач

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення методики викла�
дання музики, освоєння прогресивних технологій розвитку особистості уч�
ня через музичне мистецтво, створення психолого�педагогiчних умов для
його самореалізації в музичній діяльності. З цією метою зробимо невели�
кий огляд музично�педагогічних інновацій зарубіжних колег.

Учителі України добре знайомі із системою елементарного музичного
виховання Карла Орфа (Австрiя); музичним вихованням на релятивній
основі Золтана Кодая (Угорщина); співом за “болгарською столбицею”
Бориса Тричкова (Болгарiя). Однак поза увагою практиків залишається
досвід інших країн.

Починаючи з 70�х років продовжують розвиватися теорії, за якими
домінуючим напрямом музичного виховання є музично�творча діяльність
дитини (Австралiя, Австрія, Голландія, Фiнляндiя, Швецiя тощо) [12,
с.49]. Зокрема, в Канадi реалізується програма “Композитор у класі”, а
також програма, яка побудована на використанні комплексного електрон�
ного обладнання – клавішний інструмент, синтезатор, блок звукових
ефектів, пульт, дисплей та друкарський пристрій. У спеціально обладнаній
лабораторії учні вчаться створювати власні музичні композиції, п’єси.
Вчителі України зараз також мають можливість працювати з комп’ютер�
ною програмою “Професійна робота зі звуком”, яка складається з інте�
рактивного підручника, 32 професійних музичних редакторів, у тому числі
набору нотного тексту та його відтворення; програми для роботи із багато�
канальним записом і високоякісним звуком; бібліотеки реальних та синте�
зованих звуків. На сторінках періодичної літератури також з’являються
повідомлення про вітчизняні комп’ютерні програми, зокрема “Первісні
музичнi жанри (танець)” [5, с.12�17].

Американські педагоги наголошують на таких завданнях музичного
виховання: засвоєння хоча б одного музичного інструмента кожною дити�
ною; імпровізація та створення музики; ознайомлення з широким спект�
ром музичних явищ; компетентна оцінка музики; опанування музично�те�
оретичних знань; розвиток індивідуально�неповторного, особистісного
сприймання мистецтва, а також здатності до подальшого музично�куль�
турного самовдосконалення. Науковці та практики закликають широко
використовувати саме практичні методи навчання й виховання, сучасні за�
соби комунікації, електронної техніки; спиратися на сучасну музичну куль�
туру, актуальний музичний простір [6, с. 63�72].

В Аргентині впроваджено генетичний підхід до музичного виховання,
який розглядає проблеми залучення дітей до природної звукової картини
світу: 

— дослідження звуку за допомогою синтезаторів, персональних
комп’ютерів, побутових предметів та різноманітних матеріалів, тра�
диційних інструментів, людського голосу, магнітофонів тощо; 

— художньо�естетичне вдосконалення віднайдених звуків; 
— ознайомлення дитини із професійною музикою лише після власної

музично�дослiдницької діяльності.
В Австралії, Намібії, Японії і особливо Ірландії головним елементом

музичного виховання на всіх щаблях освіти є національна культура. Тут
розроблені методики групового навчання гри на музичних інструментах
(національних духових, скрипці, акордеоні тощо).

У зарубіжній теорії та практиці музично�естетичного виховання чітко
вимальовуються такі тенденції:

— інтеграція змісту шкільної освiти, де музика розглядається не як ок�
ремий предмет, а як певний елемент цілісної системи і навіть більше – му�
зичне мистецтво виступає методом, методологією навчання інших дис�
циплін [2; 6];
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— залишається актуальним пошук шляхів гармонізації традиційного й

сучасного у змісті музичного виховання, народного та професійного,
полікультурного і національного, єдності теорiї та практики, базового і
варіативного, загального й спеціального;

— екстенсифiкацiя змiсту музичного виховання та освіти, безмежна
його варіативність, тому сучасні науковці досліджують критерії визначен�
ня змiсту музично�виховного процесу, а також методики вимірювання йо�
го результативності;

— комплексне використання різноманітних видів діяльності на уроці му�
зики, де провідне місце, на відміну від попередніх років, посідає активне му�
зикування поряд із слуханням музики, співом, пластичним інтонуванням,
музично�творчою діяльністю;

— застосування сучасних технічних засобів навчання.
Останнім часом зарубіжна теорія та практика музичного виховання

інтенсивно обговорюється на сторінках педагогічних періодичних видань:
журнали “Мистецтво та освіта”, “Шлях освiти”, “Палітра педагога”, “Му�
зика”, “Дошкільне виховання”, “Искусство в школе”, газета “Искусство”
тощо.

Вітчизняна музична педагогіка намагається віднайти методологічні за�
сади музичного виховання дитини, які були б адекватні не лише надбан�
ням світової теорії та практики розвитку школярів через музичне мис�
тецтво, але й сучасним концепціям філософії музики і музичної естетики
[4; 8], а також відповідали духовно�світоглядним, культурним, етнопси�
хологічним особливостям нашого народу.

В Україні значно пожвавився процес наукового обгрунтування нагаль�
них проблем музичної педагогіки, про що свідчить захист більше ніж деся�
ти дисертацій у 1998 році. Докторські дисертації висвітлюють питання
музично�творчого розвитку учнів старших класів у сучасних формах дозвілля
(Б.А.Брилін), а також формування орієнтації студентської молоді на
цінності музичної культури (В.I.Дряпкiна). Кандидатські дисертацiї в ос�
новному присвячені проблемам удосконалення професійної підготовки
вчителів музики через активізацію навчально�пiзнавальної діяльності
(Л.В.Костенко), самостійної роботи студентів (I.П.Бобакова), форму�
вання у майбутнього спеціаліста педагогiчно�виконавської майстерності
(I.В. Мостова), готовності до педагогічної імпровізації (В.М.Смиренсь�
кий). Предметом деяких дисертаційних досліджень є методика розвитку
творчих здібностей молодших школярів (Н.М.Георгян), комплексне ви�
користання мистецтв у процесі розвитку художньої культури учнiв почат�
кових класiв (Т.I.Крижанівська). Варто наголосити на дисертаційному
дослідженні I.Я.Климук, яка вивчає одну з найскладніших проблем сього�
дення – роль музичної моди в естетичному вихованні старшокласників [1].

У 1998�1999 навчальному році музичній освіті й вихованню була при�
свячена, на жаль, лише одна Всеукраїнська науково�практична конфе�
ренція, ініціатором і організатором якої були викладачі кафедри музичного
виховання відомого в Україні музично�педагогічного факультету
Ніжинського педагогічного університету ім. М.В.Гоголя під керівництвом
доктора педагогічних наук, професора 0.Я.Ростовського (“Музична
освіта в Українi на межі тисячолiть: стан, проблеми, перспективи”, тра�
вень 1999 р.). Значну увагу проблемам музично�естетичного виховання
молоді приділили науковці і практики на двох міжнародних конференціях,
які відбулися на базі Полтавського педагогiчного інституту ім. В.Г.Коро�
ленка: “Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті пе�
дагогічної спадщини В.О.Сухомлинського” (вересень 1998 р.); “Форму�
вання національної культури молодi засобами народного мистецтва у кон�
текстi творчої діяльності Василя Верховинця” (квітень 1999 р.) [10; 11].

Сьогодні триває обговорення науковцями, методистами й учителями
Державного стандарту галузі середньої освіти “Художня культура” (1�11
класи). “Державний стандарт – це нормативний документ, що відбиває
освiтньо�виховнi ідеали суспільства, відповідає потребам держави у
всебічно розвинутих громадянах, формулює вимоги й забезпечує гарантії
на здобуття загальної середньої освiти, а також враховує реальні можли�
вості особистості...” [7, с.249]. На відміну від попередніх років, коли
домінуючу роль відігравали знання конкретних мистецьких явищ, окремих
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музичних творів, композиторської спадщини певного митця, ознайомлен�
ня з музично�теоретичними поняттями тощо, державний стандарт спи�
рається на особистiсно зорiєнтоване художнє виховання, коли акцентує�
ться увага на світоглядних і розвиваючих аспектах (розвиток художньо�
образного мислення, творчих здібностей, аналiтично�iнтерпретацiйних
умінь, рефлексії, самосвідомості, а також практичної художньо�культурної
діяльності).

Концептуальним принципом державного стандарту галузі “Художня
культура” є єдність методологічної основи вивчення всіх мистецьких дис�
циплін у школі. Тільки спорідненість усіх видів мистецтва за їх глибинною
сутністю, їх органічна єднiсть дають змогу пізнати цілісність світу й універ�
сальність законів його розвитку в багатстві відчуттів, розмаїтті звуків, барв,
рухів.

Відповідно до Державного стандарту розробляються нові програми,
які готуються до друку і повинні пройти тривалу експериментальну апро�
бацію.

Сьогодні в Україні діють декілька програм: оновлена О.Я.Ростовським
програма Д.Б.Кабалевського, де реалізується концепція музичного вихо�
вання школярів на основі української національної культури, але не пору�
шується логіка тематизму; програма, розроблена науковцями музично�пе�
дагогічного факультету Національного педагогічного університету iм.
М.П.Драгоманова під керівництвом А.Т.Авдiєвського, в якій узагальне�
но й переосмислено творчі здобутки української музичної педагогіки. Ми
маємо також авторські програми [13�15].

Протягом 90�х років українськими і російськими науковцями інтенсив�
но розроблялася принципово нова художня дидактика, основана на зако�
номірностях мистецтва й відмінна від дидактики природничо�математич�
них дисциплін. Художня дидактика спирається не лише на відомі загаль�
нодидактичні принципи, а й на специфічні: цілісності, образності як
єдності асоціативності й варіативності, iнтонацiйностi, імпровізаційності,
схожості та відмінності (контрасту і подібності), захопленості
(емоційності) [2; 4; 8; 9].

Вищезазначені принципи зумовлюють як специфіку методів музичного
виховання (емоцiогеннi ситуації, моделювання творчого процесу, музично�
смисловий діалог, “руйнування” художнього образу, створення художньо�
го контексту, “композицій” тощо), так і особливості уроку музики.

Урок музики не можна оцінювати із загальнодидактичних позицій, які
грунтуються на логіці розумових дій і засвоєнні певних понять. Урок музики
спирається на закономірності мистецтва, логіку емоційних процесів та худож�
ньо�образного мислення.

З огляду на це, сформулюємо власні критерії оцінювання уроків музи�
ки і співів, ефективність яких апробована протягом десяти років у процесі
аналізів уроків музики, які спостерігали студенти�музиканти психолого�
педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного інсти�
туту ім. В.Г. Короленка під час проходження педагогічної практики на III,
IV, V курсах.

1. Висвітлення теми уроку. Тема зберігається протягом чверті (1�3, 5,
8 класи) або півріччя (4, 6, 7 класи). На уроці музики тема називається
найчастіше після розв’язання проблемної ситуації, навіть у кінці уроку.

2. Типи урокiв музики: комбінований (урок вступу до теми, урок по�
глиблення теми, урок узагальнення теми); домінантний урок (урок хоро�
вого співу, урок слухання музики, урок закріплення музично�теоретичних
знань); синтетичний урок (інтегрований, комбiнований, бінарний); нетра�
диційні форми музичних занять (урок�гра, урок�вистава, урок�вiкторина,
урок�концерт, урок�телепередача тощо).

3. Структура уроку музики визначається видами музичної діяльності
на уроцi: хоровий спів, слухання музики, музично�творча діяльність
(імпровізація), гра на дитячих музичних інструментах (музикування), му�
зично�ритмiчнi рухи (пластичне інтонування), музично�теоретична
дiяльнiсть (нотна грамота, музична грамота, ознайомлення з музично�тео�
ретичними поняттями). Види дiяльностi іноді ще називають формами
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спілкування з музикою. Але зазначені компоненти структури уроку музи�

ки можуть бути використані не всі: це визначається типом уроку, його ме�

тою, завданнями, а також законами драматургії (загальної, емоційної або

музичної).

4. Відповідність уроку музики сучасним вимогам до нього:

відповідність змісту, форм і методів роботи рівню музичного розвитку і

музичної підготовки дітей; цілісність; iнтонацiйно�смислова й емоцiйно�

смислова логічність; художньо�образна виразність; емоційна насиченість

уроку; режисура уроку; технічна обладнанiсть; якість музичного репертуа�

ру.

5. Музично�педагогічна майстерність вчителя музики – це вміння

підтримувати дисципліну, контакт із класом; раціональне використання

часу; вміння користуватися технічними засобами навчання, дошкою, на�

очністю; педагогічний такт, вимогливість, етика; виразнiсть мови, голосу

(техніка володіння голосом, запас різноманітних вокальних навичок); тре�

нованість, витривалість (здатність переносити тривалі нервово�фiзiологiч�

нi навантаження); рівень володiння диригентським апаратом (виразнiсть,

доступність, доцільність використання, вiдповiднiсть диригентського жес�

ту характерові твору тощо), музичним інструментом (вільне володіння

інструментом; техніка виконання акомпанементів пісень, творів із слухан�

ня музики відповідно до стильових та жанрових особливостей; якість чи�

тання нотного тексту з аркуша; транспонування пісенного репертуару за�

лежно від вокальних можливостей певного класу тощо); рівень володiння

методикою проведення різних видів музичної діяльності на уроці (вокаль�

но�хорової роботи, гри на дитячих музичних інструментах, керівництва

процесом сприймання музики, формування навичок пластичного інтону�

вання, ознайомлення з музично�теоретичними поняттями, музично�твор�

чою діяльністю учнів).

6. Особистiснi якості вчителя, що забезпечують успішність проведення

занять: відповідальність, організованість, творча ініціативність, любов до

дітей, інтерес до роботи, захопленість музичним мистецтвом, бажання пе�

редати свою любов до мистецтва учням тощо.

7. Рівень музичної підготовки школярів: музична грамотність (во�

лодіння музичною термінологією, знання музичних жанрів, стильових

особливостей творчості видатних композиторів, основ елементарної теорії

музики, засобів музичної виразності та ін.); володiння вокально�хоровими

навичками; уміння відтворювати музичний образ у пластиці та елементарно�

му музикуванні; емоцiйно�творче сприймання музики як “живого мис�

тецтва”; творча активність; відповідність вимогам програми з музики для

загальноосвітніх шкіл.

8. Загальні висновки.

Рекомендована науково�методична література допоможе вчителям музи�

ки зорієнтуватись у виборі методів і прийомів викладання предмета, забез�

печить їх новими знаннями, що дадуть змогу проводити уроки музики ціка�

во, емоційно, змістовно.
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 
CЬОГОДНI I ЗАВТРА

Г.А.Каліберда

Позашкільна освіта спрямована на забезпечення потреб особис�
тості у творчій самореалізації, здобуття дітьми та юнацтвом додатко�
вих знань, умінь, навичок за інтересами, інтелектуальний і духовний
розвиток, підготовку їх до активної професійної і громадської діяль�
ності. Вона здійснюється позашкільними навчально�виховними закла�
дами у позашкільний час творчими, молодіжними об’єднаннями за
місцем проживання, у різних організаціях та установах. Позашкiльнi за�
клади України та зарубiжжя визначили основнi аспекти своєї дiяль�
ностi, якi знайшли вiдображення в роботi мiжнародних, Всеукраїнських
науково�практичних конференцiй, семiнарах�практикумах та iнших на�
уково�методичних заходах.

ССТТРРААТТЕЕГГІІЧЧННІІ  ЗЗААВВДДААННННЯЯ  ТТАА  ННААППРРЯЯММИИ  РРООЗЗВВИИТТККУУ  ППОО��

ЗЗААШШККІІЛЛЬЬННООЇЇ  ООССВВІІТТИИ::

— створення умов для здобуття додаткової освіти всіма дітьми і мо�
лоддю через участь у науковому, технічному, художньому, декоративно�
прикладному, еколого�натуралістичному, фізкультурно�оздоровчому,
військово�патріотичному та інших видах діяльності;

— організація змістовного дозвілля;
— використання кращого вітчизняного досвіду позашкільної роботи з

дітьми та молоддю, сприяння впровадженню якісно нових форм, методів і
засобів навчання й виховання;

— піднесення престижу позашкільної освіти та забезпечення її дер�
жавною підтримкою;

— створення системи пошуку, розвитку юних талантів і обдаровань
для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного
життя; стимулювання творчого самовдосконалення дітей та учнівської мо�
лоді;

— задоволення потреб підлітків у професійному самовизначеннi
відповідно до їх інтересів і здібностей.

ШШЛЛЯЯХХИИ  РРЕЕААЛЛІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ССТТРРААТТЕЕГГІІЧЧННИИХХ  ЗЗААВВДДААННЬЬ        ТТАА  ННАА��

ППРРЯЯММІІВВ  ППООЗЗААШШККІІЛЛЬЬННООЇЇ  ООССВВІІТТИИ::

— якісне оновлення змісту, принципів, форм, методів і напрямів діяль�
ності позашкільних навчально�виховних закладів, організації позашкільної
та позанавчальної роботи з дітьми й молоддю;

— створення мережі комплексних і профільних позашкільних навчаль�
но�виховних закладів, осередків нового покоління, заснованих на різних
формах власності, реорганізація існуючої мережі;

— залучення до навчально�виховної роботи в позашкільних закладах
освіти, у творчих учнівських, молодіжних об’єднаннях за місцем прожи�
вання, у різних організаціях та установах висококваліфікованих педагогiв,
митцiв, талановитих народних умільців;

— створення системи перепідготовки працівників позашкільних на�
вчально�виховних закладів;

— науково�методичне забезпечення позашкільної освіти;
— піднесення ролі держави, суспільних інституцій, громадськості у

збереженні й розвитку позашкільної освіти, підвищення духовного і куль�
турного рівня дітей та молоді, педагогічної освіти батьків [7].

ППООЗЗААШШККІІЛЛЬЬННЕЕ  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  ЙЙ  ННААВВЧЧААННННЯЯ                      УУ
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
ККРРААЇЇННААХХ  ССХХІІДДННООЇЇ  ІІ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЇЇ  ЄЄВВРРООППИИ

Пiсля лiквiдацiї протистояння протилежних соцiальних систем ученi, полiтики, громадськi дiячi,
педагоги шукають шляхи i засоби спiвробiтництва, взаєморозумiння, взаємоповаги та розвитку
рiзних етнокультур. Сприяти об’єднанню сил молодi, готувати її до життя в сучасних умовах намага�
ються насамперед педагоги. З цiєю метою було створено Загальноєвропейську асоціацію установ з
організації вільного часу дітей і молоді.

У програмі асоціації виділено основні напрями:
— створення умов для контактів і взаєморозуміння педагогів позашкільних центрів європейсь�

ких держав, обмін інформацією, досвідом, ідеями;
— формування оптимальних умов для спiлкування дітей і молодi рiзних країн та різних

етнічних груп;
— вивчення i втiлення в процес позашкiльної освiти основних засад педагогiчної спадщини

Я.А.Коменського та інших педагогів світу.
Одним iз основних завдань асоціації в умовах демократичного розвитку є прагнення зберегти

установи і центри організації вільного часу дітей та молоді.
І досі залишаються актуальними питання, які порушувались на міжнародній конференції “Про�

блеми і завдання в галузі міжнародного спілкування дітей і молоді” (травень 1992 р., м.Київ), де
відмічалося, що серед особливостей, які характеризують стан молодого покоління Cхідної і Цент�
ральної Європи, виділяється зростаюча суперечність між прагненням молоді до освіти, комфорту,
достатку, престижної роботи, цікавого дозвілля – і можливостями їх реалізації у нових соціально�
економічних і політичних умовах. Це спричиняє зростання злочинності і жорстокості, нетерпи�
мостi й агресивностi до представників інших етнічних груп, а також хвилю самогубств. У зв’язку з
цим гостро ставиться питання про створення на базі центрів дозвілля служб соціально�психо�
логічної допомоги, юридичних служб і консультацій, медичних кабінетів,центрів діагностики й
адаптації. У багатьох європейських країнах викликає занепокоєння робота з дівчатами. Вона спря�
мовується на підвищення їхнього культурного та інтелектуального рівня, на розвиток духовного
жіночого начала [7].

У Німеччині при муніципалітетах створено ради у справах молоді, які є координуючими і фінан�
суючими органами. У містах працює багато клубів для дітей та молоді у віці від 6 до 30 років.
Структура таких клубів різна. Є однопрофільні (типу дискоклубів), багатопрофільні, багатогалузеві
клуби�центри. Діти без будь�якого офіційного запису й обліку тут відпочивають і розважаються,
приходять сюди чогось навчитись та поспілкуватися. Цікавим є досвід створення дитячих поза�
шкільних центрів. У консультаційному центрі для дівчаток (з 14 років) їх безкоштовно консульту�
ють, навчають, як господарювати, доглядати за дитиною, як захистити себе і свою честь, надають
потрібну медичну допомогу [7]. В інформаційному центрі дитинства можна отримати інформацію з
будь�якого питання, яке цікавить (як доглядати за домашніми тваринами, де знайти роботу, як ста�
ти мільйонером тощо). Для важких дітей створюють (найчастіше при школах) спеціальні клуби і
центри з трудовим вихованням, школи спілкування, спортивні секції, театральнi, туристичнi, фото�
центри, антинаркотичнi та розважальнi клуби. Наприклад, у Мюнхені головний центр�комплекс є
методичним центром для інших, менших за величиною, дитячих позашкільних закладів. З дітьми в
клубах, секціях, гуртках працюють молоді спеціалісти�педагоги, професіонали з різних галузей на�
уки, культури й мистецтва. Найчастіше це сумісники, оскільки оплата в цих установах низька.

Улітку дітей i молодь оздоровлюють у таборах, на зборах (туристичних, з різних видів спорту
тощо). Найбільшою популярністю користуються спорттабори з “модними” видами спорту (гольф,
теніс, національні ігри). Дедалі поширюється сімейний відпочинок, поїздка за місто. У клубах і
центрах велике значення надається самоврядуванню; немає обов’язкових програм, норм наповню�
ваності, немає прибиральниць – порядок наводять самі діти, причому пiдлiтки та юнаки.
Діяльність позашкільних центрів популяризується завдяки мальовничій рекламі, яку можна поба�
чити скрізь: на вулицях міста, у пресі, на телебаченні. У Польщі найпопулярнішими є центри
дозвілля, зборів, що грунтуються на інтересі до музики, живопису, мистецтва, а особливо релігії та
іноземних мов. У Фінляндії позашкільні центри працюють з дітьми і молоддю за кількома рівне�
вими підходами. У віьний час, особливо на свята, діти відвідують заняття з батьками і навіть з
усіма членами родини, бо для всіх знаходиться цікава і захоплююча справа [7].

Ці та інші напрями діяльності європейських будинків і центрів дозвілля дітей i молоді спонука�
ють наших спеціалістів опановувати нові підходи для роботи з пiдростаючим поколiнням.

ДДІІЯЯЛЛЬЬННІІССТТЬЬ  ППООЗЗААШШККІІЛЛЬЬННИИХХ  ЗЗААККЛЛААДДІІВВ  ВВ  УУККРРААЇЇННII                                        ННАА  ССУУЧЧААССННОО��
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ММУУ  ЕЕТТААППII

Відповідно до Закону України “Про освіту”, Державної національної програми “Освіта” (Ук�
раїна ХХI столiття) визначені на найближчі роки стратегічні напрями розвитку позашкільної ро�
боти з дітьми та учнівською молоддю [11]. Кардинальними є орієнтація на забезпечення потреб
особистості у творчій самореалізації, здобуття дітьми та юнацтвом додаткових знань, умінь, нави�
чок за інтересами, інтелектуальний і духовний розвиток, підготовка їх до активної професійної і
громадської діяльності. В Україні сьогодні діє більше ніж 1500 позашкільних закладів, серед яких
палаци, центри творчості, юних натуралістів, юних туристів та техніків, клуби юних моряків, де�
сантників, дитячо�юнацькі спортивні школи тощо, у яких зайнято більше ніж 1,2 млн. дітей.

На Полтавщині мережу позашкільних закладів складають 98 закладів освіти, які охоплюють
понад 52 500 дітей та підлітків. Це комплексні позашкільні заклади, до яких належать палац, цент�
ри, будинки дитячої та юнацької творчості, центри і станції науково�технічної творчості, юних ту�
ристів, еколого�натуралістів, дитячо�юнацькі спортивні школи. Перспективи розвитку позашкільної
додаткової освіти передбачають розв’язання завдань, а саме:

— доповнення, розширення, поглиблення впливу сім’ї, школи, іншого освітнього закладу на
творчий розвиток підлітка;

— органічне входження специфічними формами і методами у систему безперевної освіти, спри�
яння додатковій освіті і професійному самовизначенню учнів за їх інтересами.

Педагогічні колективи позашкільних закладів області, відповідно до Положення про по�
зашкільний навчально�виховний заклад [9] та номенклатуру позашкільних закладів [10], сьогодні
мають можливість самостійно вирішувати долю своєї установи, розробляти концепцію її діяль�
ності, структуру, штати, номенклатуру гуртків та інших творчих об’єднань.

Одним iз головних завдань у роботі позашкільних закладів Полтавщини є виявлення, розвиток
і підтримка юних талантів та обдаровань, стимулювання творчого вдосконалення дітей і підлітків.
Пошук і розвиток обдарованих дітей ведеться, починаючи з груп початкового рівня (вивчення
здібностей дітей, психологічні спостереження, тестування, анкетування). Таким чином ство�
рюється заклад, у діяльності якого мають місце нетрадиційні методи і форми. В області є хороший
приклад роботи позашкільних закладів, які знайшли свій шлях у виконанні головного завдання –
державного замовлення на їх існування. Це заклади дитячої та юнацької творчостi міст Комсо�
мольська, Полтави, Кременчука, якi створили творчі осередки нового покоління, мають
комп’ютерні класи з прикладним програмним забезпеченням; дитяча кіностудія “Дивовижна каме�
ра”, яка працює на базі телекомпанії ЮТА�ТБ; театри, студії, ансамблі; українські світлиці,
вітальні, дискоклуби, музейні, етнографічні кімнати та кiмнати декоративно�прикладного мис�
тецтва, різні клубні об’єднання за інтересами.

Педагогiчнi колективи постійно в пошуку нових форм і методів навчально�виховної дiяльностi,
працюють над підвищенням свого професійного рівня, творчо використовують кращий досвід по�
зашкільної роботи, розробляють авторські програми. З метою виявлення рівня розвитку кожного
гуртківця проводять психологічне тестування, соціометричні дослідження по виявленню рівня ком�
петентності кожного педагога, використовують нетрадиційні підходи до проведення занять:
бінарні, заняття�аукціони, заняття�практикуми, спільні заняття дітей і батькiв. Набули широкої
популярностi пiзнавальнi розвиваючi iгри: КВК, “Дебати”, “Поле чудес”, “Брейн�ринги”,
аукцiони iдей, iнтелектуальнi турнiри, вiкторини, КТС пiзнавального характеру iз залученням
спецiалiстiв промислових пiдприємств, дiячiв культури, фахiвцiв високого рiвня. Свою роботу по�
зашкiльнi заклади проводять у тiснiй взаємодiї зi школами, батьками, спонсорами i рiзними гро�
мадськими органiзацiями.

Україна має багатий досвiд дiяльностi позашкiльних закладiв. Це центри, палаци, станції юних
техніків, туристів, натуралістів міст Вiнницi, Днiпропетровська, Донецька, Луганська, Луцька,
Ужгорода, Кiровограда, Харкова, Рiвного, Львова, Херсона, Черкас, Севастополя та iн. У роботi
цих закладiв створюються творчi осередки нового поколiння, такi як: Нацiональна художня ака�
демiя, школа науки i технiки, молодiжний центр, комп’ютерний центр, школа майбутньої професiї,
Мала академiя наук, школа народних ремесел, школа народознавства, рiзнi студiї, ансамблi, ком�
плекси, клубнi об’єднання. Створювати такі та інші творчі об’єднання за інтересами дає змогу на�
явність творчих й компетентних педагогiв, умов роботи, а також правильно визначеної мети, змісту,
форм та методiв роботи з дітьми і підлітками, проектування наслідкiв діяльності.

Сьогодні педагогу надано право працювати з дітьми за авторською програмою. Орiєнтирами є
програми Міністерства освіти України [8]. Широкої популярності набули комплексні і наскрізні
програми. Серед останнiх найбільш доцільні з інформатики й обчислювальної техніки, дизайну,
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раціоналізаторства й винахідництва, народознавства. Комплексні програ�
ми передбачають надання, поряд зі знаннями з головного напряму діяль�
ності у творчому об’єднанні (співи, малювання, танок, конструювання,
дослідництво тощо), інших споріднених знань, умінь і навичок. Це допо�
магає більше вплинути на формування творчого світогляду учня, зацікави�
ти його. Наприклад, у школі раннього естетичного виховання “Радість”
Ужгородського палацу досвідчені педагоги навчають любити і шанувати
природу, вміти бути ввічливим, співати, малювати, конструювати, мріяти
тощо. А в шоу�театрі цього закладу старшокласники мають змогу одно�
часно оволодіти музичною грамотою, сценічною майстерністю, хорео�
графією, іноземними мовами.

Виконання замовлення на додаткові освітні послуги більш вагоме за умов
об’єднання зусиль позашкільного закладу зі спеціалізованими школами, ліце�
ями, гімназіями. Ця робота може здійснюватися за різними програмами:
“Обдаровані діти”, “Милосердя”, “Молодий школяр” тощо. У цьому на�
прямi слід переглянути систему відкриття гуртків, секцій, клубів на базі за�
гальноосвітніх шкіл, за місцем проживання. Бажано, щоб це були окремi
структурнi пiдроздiли за напрямами позашкільної дiяльностi, як�от: клуби,
майстерні, студії тощо.

Міністерство освіти України все більше пропагує досвід спільної роботи
позашкільних закладів з науково�дослідницькими, творчими ор�
ганізаціями, вищими навчальними закладами. Це сприяє розвитку і
підтримці юних обдаровань, самовизначенню у майбутній професії. По�
зашкільні заклади Харківської, Київської, Дніпропетровської, Вінницької
областей за угодою створюють за допомогою науковців, викладачів ВНЗ
спільні лабораторії для творчої експериментальної науково�дослідницької
роботи. Значення її зростає у зв’язку з поширенням на Україні руху Малих
академій наук (МАН) та наукових товариств учнів.

ППООГГЛЛЯЯДД  УУ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВУУ

Перебудова позашкільної роботи з учнями вимагає від педагогічних
колективів позашкільних закладів вважати пріоритетною діяльність по ви�
хованню дітей i юнацтва на базi багатовікової історичної та культурної
спадщини народу. Перед педагогічними працівниками постало завдання
ширше залучати дітей до вивчення народних традицій, обрядів, ремесел,
народної творчості. Необхідно й надалі поширювати мережу фольклорних
колективів, етнографічних пошукових загонів, шкіл народознавства, му�
зеїв народної творчості, майстерень народних ремесел. Використання дер�
жавної мови при проведенні масової, методичної, навчально�виховної ро�
боти з учнями повинно стати обов’язковим.

У ринкових умовах необхідно значно пожвавити економічну освіту
дітей і підлітків, підготовку їх до підприємницької діяльності. У по�
зашкільних закладах поширюється мережа гуртків і шкіл юних менеджерів,
бізнесменів, економістів тощо, незважаючи на скрутне фінансово�еко�
номічне становище. Такi установи Полтавщини утримують атмосферу
відносної стабільності навчально�виховного процесу, хоча останнiм часом
кадровий склад їх дещо зменшився.

Педагогічні колективи позашкільних закладів області у постійному по�
шуку. Попереду багато задумів, бажань зробити якомога кращим навчан�
ня й виховання майбутніх громадян держави. Надалі продовжуватиметься
робота над створенням оптимальних умов, за яких можливе виявлення
творчого потенціалу особистості. Адже виховання досягає своїх цiлей, як�
що вмiє спрямувати власну дiяльнiсть дитини.



На основі аналізу
наукової літератури,
яка з’явилася в
Україні протягом
двох�трьох останніх
років з питання
організації
ефективної
управлінської
діяльності, автор
розглядає шляхи
розв’язання складних
проблем: як діяти
сьогодні
освітянським
керівникам і як краще
пристосуватися до
складного
організаційного
середовища.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІНСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Г.О.Сиротенко

Освіта в Україні переживає важкий період. Одна із причин цього – недоско�
налість системи управління. Їй бракує чіткої орієнтації всіх ланок на кінцеві ре�
зультати діяльності, науково обгрунтованої концепції реформування системи
адміністративно�державного управління, бачення перспектив її завершення.

Вітчизняні вчені вбачають шляхи виходу з такого становища у:
запровадженні освітнього менеджменту;
застосуванні педагогічних технологій;
запровадженні педагогічного моніторингу;
вдосконаленні управління методичною роботою.

ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент – це вміння домагатися поставлених цілей, використовуючи
працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент – функція, вид
діяльності, спрямований на керівництво людьми у найрізноманітніших ор�
ганізаціях. Менеджмент – це також галузь людського знання, що допомагає
здійснити цю функцію [12].

Слід зауважити, що в українській мові повноцінним еквівалентом терміна
“менеджмент” є “управління”.

В останні роки все частіше стало використовуватися словосполучення “освітній
менеджмент”, яке, з нашої точки зору, найбільш точно відображає сутність цієї
галузі наукового знання. Мова йде про управління в системі освіти.

У жовтні 1998 відбулася Всеукраїнська науково�практична конференція “Уп�
равління національною освітою в умовах становлення і розвитку української дер�
жавності”, учасники якої (Жук А.Я, Желябіна Н.К., Ревун М.П. та інші) у
своїх доповідях висловлюють думки про необхідність створення національної мо�
делі управління відповідно до історичних завдань нашого управлінського корпу�
су, витоків української ментальності, а також про доцільність запозичення дея�
ких елементів японської моделі управління освітою, де, незважаючи на перева�
ження приватних навчальних закладів, запроваджено централізацію управління
освітою, діють єдині національні стандарти й жорсткі навчальні плани, що дає
змогу пов’язувати розвиток освіти з національною політикою держави [13, с.71].

У цьому контексті заслуговує на увагу парадигма управління, що тільки наро�
джується в Україні, яка грунтується на таких універсальних принципах систем�
ного управління [6]:

— визначення мети (цільове управління);
— зворотний зв’язок за результатами діяльності (контроль);
— цілеспрямована мотивація трудової діяльності.
Ці принципи можуть органічно взаємодіяти тільки на базі вимірювання ре�

зультатів праці, які дають можливість оцінити рівень досягнення мети [11, с. 32].
Критерії ефективної діяльності педагогічних колективів – це показники рівня

засвоєння знань, навичок, умінь, а також рівень творчого, морального й фізично�
го розвитку та здоров’я випускників усіх ступенів системи освіти.

При цьому органи державного управління освітою на районному, міському,
обласному рівнях повинні бути належним чином спрямовані на організацію впро�
вадження цих критеріїв. Лише тоді нові педагогічні технології знайдуть своїх
споживачів, які зацікавлені в досягненні високих кінцевих результатів за допомо�
гою цих технологій. Відповідно в системі післядипломної освіти слід звернути
увагу на зміст навчальних дисциплін, серед яких значне місце має посідати курс
стратегічного менеджменту. Серцевиною останнього стає механізм цільового уп�
равління за кінцевими результатами [1, с. 10].
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"В обыкновенной
школе – всеобщее
недовольство: дети не
хотят учиться, родители
недовольны уровнем
развития способностей
ребенка, учителя
бастуют. Политики – и
те недовольны
ситуацией. Что же
получается?        4-5
млрд. гривен
инвестируются
ежегодно в
образование, а
результат – нулевой.
Кому нужно такое
производство, в которое
вкладывают большие
деньги без надежды на
прибыль? В этих
условиях я выстроил
систему образования,
привлекательную для
всех – детей, родителей
и учителей. И
начальников,
довольных, что здесь
все в порядке".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96, 29.05.99

)
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КЕРІВНИК СЬОГОДНІ – ЦЕ ТОЙ, ХТО ЗНАХОДИТЬ

ВИХІД

Досліджуючи політичні, соціальні, економічні та психологічні чинники, котрі

діють у розвинутих країнах, і вивчаючи вплив цих чинників на тих, хто займає

управлінські пости, можна прийти до корисних узагальнень щодо змісту роботи

керівника. Ці узагальнення дають змогу передбачити ті здібності та вміння, які

необхідні умілому менеджеру сьогодні та в майбутньому. Стреси, невизначеність

усе більше будуть наявні в сучасному житті. Тому від умілих керівників вимагає�

ться здатність ефективно управляти собою і своїм часом, здатність приймати уп�

равлінські рішення в нестандартних умовах.

“Керівник – той, хто знаходить вихід”, – так обгрунтовує вимогу до сучас�

них управлінців Г.Беррі Морріс (Канада), відомий північноамериканський уче�

ний, професор психології Саскачеванського університету, директор Канадського

інституту раціонально�емоційної терапії [3, с. 76].

Підготовка до непередбачуваних подій є основною стратегією управління.

Неможливо передбачити фактичні зміни, коли вони невідомі та неспрогнозовані;

значно продуктивніше підготуватися до невідомого, використовуючи відоме [15, с.

20].

Це змінює суть управління освітою: актуальними стають такі функції управ�

ління, як:

прогнозування, проектування та реалізація специфічних регіональних варі�

антів освіти; розробка планів розвитку школи. (Про те, як скласти план розвитку

школи, див. [20]);

експертиза й атестація освітніх закладів і структур з урахуванням завдань

державної освітньої політики;

координація діяльності всіх ланок системи регіональної освіти, забезпечення

їх взаємодоповненості з метою створення єдиного освітньо�культурного середо�

вища;

педагогічний менеджмент, пов’язаний, крім усього іншого, з пошуком, роз�

робленням і впровадженням нетрадиційних форм фінансування та розвитку за�

кладів освіти, спрямованих на стабілізацію й розвиток системи освіти взагалі.

Отже, зменшується вага звичних відпрацьованих функцій – контролю, роз�

поділу ресурсів, прямого втручання в навчальний процес. Найважливішим стає

вміння працювати в нестабільній ситуації.

ПРАКТИЧНІ СТРАТЕГІЇ

Керівникам належить знати, що:

співробітники й організації змінюються лише тоді, коли змінюється філо�

софія і стиль керівництва;

необхідно проявляти активність – “Переможці активні, а ті, хто програє,

– пасивні” [3];

для виживання в сучасних умовах потрібно спрямувати знання, вміння на

розроблення унікальних рішень для розв’язання унікальних проблем.

неоціненною для керівника є здатність “розуміти” співробітників;

той, хто експериментує і йде на ризик, звичайно досягає успіху.

Сучасний етап розвитку освіти визначається гуманізацією та демократи�

зацією керівництва. Це примушує керівників освітянських закладів глибоко вив�

чати і розв’язувати не тільки суто адміністративні, а й соціально�психологічні пи�

тання.

Обов’язок керівника – створити оточення, в якому б кожний одержував

шанс самореалізації.
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"Сегодня мало кто в
Украине может
похвастаться, что в
негосударственном
секторе он работает 11
лет. Я – из породы
делателей. Еще 20 лет
назад я напланировал
163 пункта, которые
нужно воплотить. Уже
117 выполнил.
Вершины – нет, есть –
разнообразие. Нас
учили, что можно стать
чемпионом по боксу, по
бегу. А слабо стать
чемпионом своей
собственной жизни?
Люди фокусируют свое
внимание на
центробежных силах, а
нужно – центростреми-
тельных. Нужно
расширять свое
жизненное
пространство, решать
себя как личность,
формировать структуру
своей жизни, как только
сам ее понимаешь".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,
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Це вимагає нових підходів до теорії менеджменту: організація має жити не

для самої себе, а для кожного з її членів. Коли матеріальні потреби забезпечені,

з’являється проблема креативності, саморозвитку.

Програми підготовки менеджерів на Заході включають у свій зміст не тільки

широкий спектр наукової інформації, а й певні знання з літератури та мистецтва.

Керівники навчаються навіть того, як використати особистісні креативні ресурси

з метою створення у своїй організації творчого колективу, де кожний виконує за�

вдання, спрямовані на розвиток особистості.

У цьому плані школа є найсприятливішим об’єктом для створення організації

творчих людей. У даному випадку змінюється роль самого менеджера, який по�

винен бути більше неформальним лідером, ніж організатором. Тому нікого не

дивує, що директори шкіл у Голландії, Бельгії або Великобританії у вільний час

як хобі займаються музикою, поезією, живописом.

Сучасний керівник не стільки має давати розпорядження, скільки

співробітничати. А це означає принциповий поворот в стилі роботи, вироблення

нової управлінської культури. Для цього етапу, по�перше, потрібно перебудува�

тися, змінитися внутрішньо, підходити до вчителя й учня не з позиції сили, а з

позиції учасника спільної діяльності, в успіхові якої зацікавлені всі, а по�друге,

прагнути набувати наукові знання про людину, сучасне управління.

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Управління освітою неможливо уявити без новітніх педагогічних технологій.

Педагогічні технології передбачають розв’язання цілого ряду стратегічних,

тактичних, а також процедурних питань у ході управління навчально�виховним

процесом.

У термін “педагогічна технологія” різні вчені вкладають неоднакові ключові

поняття: педагогічна техніка (Зязюн І.А., Україна); конструювання навчального

процесу з гарантованим досягненням мети (Кларен М., Росія); педагогічна май�

стерність, опис (проект) процесу формування особистості учня (Безпалько

В.П., Росія); таке поняття передчасне, оскільки немає відповідної практики

(Майкл Я., Англія).

Японський учений�педагог Т.Сакамото висловив досить влучну думку (яка

вважається новою), що педагогічна технологія – це впровадження у педагогіку і

процес підготовки майбутніх фахівців системного способу мислення, який можна

назвати систематизацією освіти.

Професійно про технології говориться в статтях Т.С.Назарової “Педагогические

технологии: новый этап эволюции?” (Педагогика, 1997, № 3), В.М.Монахова

“Аксиоматический подход к построению педагогической технологии” (Педаго�

гика, 1997, № 6), а також Підласого І. та Підласого А. “Педагогічні інновації”

(Рідна школа, 1998, № 12).

Є монографії з даної проблематики (Чошанов М.А. Гибкая технология про�

блемно�модульного обучения. – М., 1996; Черпилевский Д.В., Филатов О. К.

Технологии обучения в высшей школе. – М., 1996).

Роботи українських педагогів і філософів освіти Гончаренка С.У, Зязюна І.А.,

Дробнохода М.І., Мальованого Ю.І., Савченко О.Я., Ільченко В.Р.,

російських – Щедровицького П.Г., Безпалька В.П., Розумовського В.Г.

містять конкретні рекомендації і педагогічні технології для здійснення інтегратив�

ного підходу в шкільному навчанні.

На сьогодні можна рекомендувати вивчати, впроваджувати такі прогресивні

технології, до яких, зокрема, належать (див.: Державна програма відродження

освіти // Інформаційно�практичний бюлетень “Усе для вчителя”, 1999, № 6):

— так звана стратегія ефективного навчання;
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"Я не являюсь
директором лицея. Я –
ученый,
предприниматель,
который придумал эту
систему. Но также я
организовал
издательство с
прекрасными книгами,
журнал, на который
обратили внимание
иностранные
специалисты – "Нью-
Йорк Таймс", "Ридерс
дайджест",
Колумбийский
университет. Один
немец мне сказал:
"Если у вас, в Украине,
есть такой журнал,
значит – украинцев
можно принимать
серьезно".
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— модульна система організації навчального процесу та рейтинговий кон�

троль знань;

— адаптивна система навчання;

— діалоговий підхід до освіти;

— система розвивального навчання;

— технологія співпраці індивідуальностей;

— комп’ютерні технології навчання.

До найхарактерніших ознак сьогодення, притаманних трансформаційним про�

цесам у розвинутих країнах, можна віднести перехід від комп’ютеризації освіти

до комп’ютерної освіти, орієнтація на індивідуальне навчання та практичну ре�

алізацію дистанційного навчання й оперативного одержання будь�якої навчаль�

но�методичної й іншої інформації. Усе це тісно пов’язане з можливістю підклю�

чення до світової глобальної мережі Іnternet [7].

ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Моніторинг – це форма організації збору, збереження, обробки та поширення

інформації про діяльність педагогічної системи, яка забезпечує неперервне сте�

ження за її станом і прогнозуванням розвитку.

Сутність моніторингу полягає в синхронності процесів спостереження, вимірю�

вання, набування на цій основі нових знань про стан об’єкта з подальшим моделю�

ванням, прогнозуванням та прийняттям управлінського рішення. Отже, освітній

моніторинг функціонально пов’язаний з усіма етапами управління, утворюючи з

ними замкнутий цикл регулювання. “Виходом” моніторних процедур є база по�

казників нового, більш високого рівня організації керованого об’єкта.

Таким чином, це вища форма інформаційної діяльності управлінця і вища

форма функціонування системи інформаційного забезпечення.

Для оцінювання стану керованого об’єкта необхідно створити нормативну мо�

дель оцінювання (стандарт, еталон або норма, зразок).

Може бути вжита інша назва: кваліметричний еталон. Він розробляється на дер�

жавному рівні й задає внормовані орієнтири діяльності оцінюваних об’єктів у вигляді

параметрів, факторів і критеріїв. Такі еталони (стандарти) називаються базовими.

На сьогодні в Україні розроблено базовий кваліметричний стандарт діяль�

ності районних (міських) відділів освіти і стандарт розвитку освіти в регіоні. Роз�

робляються стандарти оцінки діяльності управлінських структур на різних рівнях

організації освіти [13, с. 83].

А взагалі, система педагогічного моніторингу у нашій країні тільки почала

складатися. До неї входять:

1. Джерела інформації – Міністерство освіти, Головне управління освіти (до�

кументи, загальні відомості про навчальні заклади).

2. Систематизація інформації комп’ютерними програмами обробки статистич�

них даних.

3. Збереження інформації після обробки та перевірки вірогідності.

4. Розповсюдження інформації користувачам. Практичне значення має сис�

тема моніторингу, що передує перевірці, наприклад, райво, РМК, школи. На її

основі розробляються рекомендації для інспекторів, методистів. Потім результа�

ти моніторингу зіставляються з результатами перевірки, узагальнюються у ви�

гляді цілісних звітів та цільових рекомендацій різним суб’єктам управління. На�

громадження матеріалів дає змогу здійснювати певні узагальнення, робити вис�

новки щодо регіональної освітньої системи, робити певні обгрунтовані прогнози,

розробляти профілактичні заходи.

Результати моніторингу також допоможуть у плануванні організації розвитку

науково�методичної роботи, проведенні атестації, індивідуальній роботі з усіма учас�

никами навчально�виховного процесу.
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УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

Удосконалення управління освітою тісно пов’язане з трансформацією мето�

дичної роботи. Доцільно в загальних рисах указати на деякі проблеми, що потре�

бують пильної уваги освітянських керівників, зокрема:

недооцінка ролі і місця науково�методичної роботи в системі управління

школою;

відсутність у ряді випадків аналітичного підходу до визначення мети роз�

витку школи, завдань та змісту науково�методичної, експериментальної роботи;

недооцінка окремими директорами шкіл організації підвищення

кваліфікації, самоосвіти вчительських кадрів і управління цим процесом.

З метою вдосконалення управління освітою працівникам методичних служб,

освітянським керівникам потрібно наполегливо оволодівати такими методо�

логічними знаннями про:

— принципи управління, функції управління, структуру органів управління

освітою, методи управління та керівництва;

— навчально�матеріальну базу освіти, соціальні, економічні, організаційні,

естетичні, морально�психологічні й інші умови функціонування установ освіти;

— систему, процес, принципи підвищення кваліфікації педкадрів у нашій

країні та за кордоном;

— методичне керівництво як специфічний різновид управління народною

освітою;

— соціальне замовлення і мету підвищення кваліфікації педкадрів в умовах

оновлення освіти та розбудови української національної школи [8].

На перший план виходять уміння:

— узагальнювати й описувати передовий досвід (його суть, технологію,

провідну ідею, результативність);

— розробляти зразкові програми, пам’ятки, рекомендації щодо вивчення і

впровадження досягнень науки та передового досвіду;

— трансформувати загальні теоретичні положення в методичні рекомендації,

поради, навчальні плани, програми тощо;

— розробляти методичні рекомендації, інструктивно�методичні матеріали,

готувати узагальнюючі матеріали;

— обробляти зібраний матеріал, робити з нього необхідні висновки;

— визначати і формулювати теми публікацій;

— збирати, систематизувати, аналізувати матеріали для публікацій;

— рецензувати і редагувати тексти;

— переробляти загальнотеоретичні положення в рекомендації, поради, на�

вчальні плани, програми тощо.

Для практичного здійснення вищезазначеного можна використати відповідну

літературу [5, 9, 10, 16, 20]. Виконання цих завдань вимагає нелегкої, копіткої

роботи. Але без неї не відкриються нові можливості дітей, не буде досягнуто ви�

щої якості освіти, на що спрямована вся діяльність управління освіти.
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У статтi на основi
аналiзу й узагальнення
вiтчизняного та
зарубiжного досвiду,
пошуково�дослiдної
роботи розкриваються
проблеми розвитку
лiцеїв, гiмназiй і iнших
навчальних закладiв
нового типу в областi,
висвiтлюються
психолого�педагогiчнi
iнновацiї у вихованнi,
навчаннi та управлiннi, а
також у методичнiй
роботi з учителями.
Велику увагу придiлено
досвiду роботи кращих
навчальних закладiв
нового типу.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ШКІЛ НОВОГО

ТИПУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ

ОСВІТИ

Н.В.Настенко

Створення навчального закладу нового типу – складне, багатогранне завдан�

ня, у ходi розв’язання якого потрiбно враховувати iнтереси учнiв та їхніх батькiв,

громадськостi, мiсцевих органiв самоврядування, можливостi педколективу, тра�

дицiї, що склалися, соцiальне замовлення суспiльства, наявнiсть базового вищого

навчального закладу, джерел фiнансування тощо.

Ліцеї, гімназії – це нове мислення, інший, нешколярський дух, новий зміст,

це фактично вищий рівень освіти. Ліцей, гімназія – це завжди конкурс, вступні

іспити, починаючи з середніх, старших класів. Тому, вiдкриваючи лiцей чи

гiмназiю, слiд подумати про його доцiльнiсть, кадрове, наукове, методичне та

матеріальне забезпечення, про критерії вiдбору учнiв.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Бiльшiсть розвинених країн мають численнi нацiональнi програми пошуку,

навчання та пiдготовки обдарованих i талановитих дiтей. Є також багато мiжна�

родних фондiв такого типу, наприклад “Вiдродження”, який дiє і в Українi. Об�

дарованих дiтей у шкiльному вiцi – близько 3�5 % i вони, як правило, не мають

необхiдної пiдтримки. Очевидно, що спецiальнi програми навчання обдарованих

дiтей не можуть з’явитися й бути реалiзованими без додаткового фiнансування.

Чим ранiше почати розвивати здiбностi й таланти, тим бiльше шансiв, що вони

оптимально розкриються. В 1979 р. у США було 5 програм для обдарованих i

талановитих дiтей, у 1982 р. вже нараховувалось 18. До речі, в Українi теж діє (з

1992 р.) Комплексна програма пошуку, навчання й виховання здібних та обдаро�

ваних дiтей “Творча обдарованiсть”.

У Франції, Iталiї та iнших країнах, де освіта обтяжена бюрократичними елемен�

тами, проводиться велика робота щодо оновлення навчальних курсів, уведення но�

вих предметів. Це, перш за все, інтеграція навчальних курсів. В Англії донедавна

обов’язковими предметами в старших класах середньої школи були лише англійська

мова, література, математика, фізкультура і релігія (70�75% навчального часу). У

Німеччині показовими є гуманітаризація та демократизація освіти, збільшення

кількості суспільних і гуманітарних предметів [5].

Аналізуючи процес стандартизації знань у європейських країнах, необхідно

звернути увагу на такий аспект, як методична забезпеченість. Розробляються

програми диференціації та індивідуалізації навчання. Цікавий досвід дифе�

ренціації у Франції, який має столітню історію. На етапі середньої освіти у

французьких коледжах та ліцеях індивідуальна й диференційована освіта набу�

ває ще більшої актуалізації.

У коледжі навчання триває 4 роки. Уже з третього року учні мають обрати

додатковий навчальний курс:друга іноземна мова, посилений курс першої інозем�

ної мови, латина чи грецька мова, технологія та економіка. Опанування додатко�

вих навчальних курсів є своєрідним випробуванням можливих і найбільш пер�

спективних для кожного учня напрямів продовження середньої освіти в ліцеї й

одержання одного з різновидів диплома бакалавра:загальноосвітнього, техно�

логічного чи професійного. У ліцеї частина предметів на вибір, крім спільного 12�

годинного навантаження, стає ще більшою і становить від 5 до 8 годин. Ліцеїсти



обирають вже два додаткові навчальні курси. Їх специфіка зумовлює профіль на�

вчання на першому, а найчастіше на 2 й 3 роках навчання та визначає різновид

майбутнього диплома [5].

Отже, французький досвід диференціації, чи, як його ще називають, адапто�

ваного навчання, має такі переваги: дає змогу, з одного боку, формувати інтелек�

туальну еліту ускладненням програм, а з другого – знайти власний шлях до дип�

лома про повну середню освіту учням з менш привілейованих верств населення, а

також дітям з уповільненим інтелектуальним розвитком. Ще одним дуже важли�

вим досягненням такої форми організації навчального процесу є підвищення по�

шукової активності та навчальної мобільності учнівської молоді як запоруки май�

бутньої соціальної і професійної мобільності, здатності робити правильний та

відповідальний вибір [5].

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ НОВОГО ТИПУ УКРАЇНИ

Інноваційним навчальним закладом можна вважати гімназію, ліцей, звичай�

ну середню школу, в якій здійснюються глибинні, системні перетворення, що

стосуються всіх аспектів реформування навчально�виховного процесу. Сьо�

годні надзвичайно важливо реалізувати в масштабі України пошуковий проект

“Інноваційні школи України”.

Iсторія ліцеїв засвідчує: кожен з них мав систему управління, яка базувалася

на спільних і водночас специфічних засадах. Об’єднувала їх орієнтація на дер�

жавно�правові норми та інтереси проросійські чи пропольські [11].

Але було й відмінне: Ніжинський ліцей відрізнявся тим, що успадкував чима�

ло демократичних традицій української освіти; структура керівних органів Кре�

менецького й Одеського ліцеїв формально була такою ж, чого не можна сказати

про методи і форми управління. У Рішельєвському ліцеї до управлінської систе�

ми входили батьки, родичі дітей (4 представники під головуванням градоначаль�

ника). Директор, учителі та наглядачі обиралися членами правління, а затверд�

жувало їх Міністерство народної освіти. Як зазначали М.Пирогов, В.Столипін,

К.Ушинський, у ліцеях превалювали державна регламентація, панував

поліцейський режим. Свідомо викорчовували українські традиції. Усе це призве�

ло до глибоких криз в управлінні.

Що спостерігаємо сьогодні? У світовій практиці існують різні системи уп�

равління. Вони діють ефективно, забезпечуючи реалізацію цілей і завдань на

різних рівнях, але у своїх конкретних умовах, надто відмінних від наших. То чи

варто їх запозичувати? Чи, може, переглянути “свою” колишню командно�адмі�

ністративну систему, вдосконалити та осучаснити її відповідно до нових завдань?

Обидва шляхи – паліативи розв’язань: ефективними є управлінські системи,

принципово зорієнтовані на цінності конкретного народу чи суспільства. Навряд

чи в Америці доцільно застосовувати принципи японського управління , оскільки

вони суперечать основним американським цінностям.

В усіх високорозвинених країнах проблемам управління надається великого

значення: теорія і практика виділилася у спеціальну галузь управління – “ме�

неджмент” як засіб поводження з людьми, мистецтво управляти [11].

Управління в навчально�виховних закладах нового типу грунтується на про�

фесіоналізмі, сучасній свідомості педагогів, батьків, ліцеїстів, тому не є директив�

ним.

Цікавий досвід структури управління ліцею Українського гуманітарного

університету ім. Т.Шевченка. Тут поєднано інституції державного і громадсько�

го характеру (піклувальна рада, батьківський комітет, рада ліцеїстів ор�

ганізаційного та науково�методичного плану). Особливого значення набуло

"Почему обыкновенная
школа плоха? Потому
что внутри – это
"черный ящик", где
существует хаос. А
здесь – все
упорядочено. Наша
школьная жизнь – это
соединение             22
подсистем, поэтому
людям очень нравится
работать в ситуации,
когда все понятно,
логично, и чего можно
ожидать от того или
иного. Результат –
нужен всем, а мы
работаем, чтобы он был
у каждого ребенка
наилучшим. За это и
платят родители такие
большие деньги".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96, 29.05.99

)
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піднесення дорадчих (неадміністративних) структур. Управлінська практика в ліцеї є прикладом поєднання

державного керівництва з автономією і самостійністю навчального закладу, систем довузівської і вузівської

підготовки в культурно�освітньому просторі “ліцей–університет” [11].

Особистісний підхід до виховних проблем відрізняє український коледж від інших навчальних закладів

нового типу: учні не тільки вчаться, а й живуть повноцінним духовним життям. Центром духовності став

музей Сухомлинського.

Бальне оцінювання дітей – одна із знахідок коледжу м.Києва. Введення до навчального плану факуль�

тативу та навчальних курсів (риторика, економіка та бізнес) допомагає глибше засвоювати особливості ук�

раїнської народності, пізнавати історію процесу розвитку України.

Заснований інформаційно�бібліографічний центр, банк даних про обдарованих дітей, створюються

комп’ютерні програми. Є комп’ютерний центр, який дає змогу проводити інтегративні уроки інформатики з

історією, географією, біологією, зарубіжною літературою, математикою, фізикою, іноземною мовою. Пра�

цює міжнародний клуб дитячої дипломатії, служба “Здоров’я” [12].

Цікаво, що на Рівненщині спектр закладів нового типу представлений розмаїттям за своїм спрямуван�

ням, хоч обмежений за кількістю. Це обласний ліцей�інтернат педагогічного профілю, гуманітарна гімназія

м.Рівного, Березняківський ліцей, міська гімназія №1, “школа надій”, фізико�математичний ліцей, еко�

номіко�правовий ліцей, школи�комплекси №№27, 28, Дубенська і Сарненська гімназії тощо.

В Україні відомі півсотні навчальних закладів нового типу, які досягли значущих результатів. Серед

них Саксаганський природничий ліцей м.Кривого Рогу, ліцей при Донецькому університеті, гімназія

східних мов м.Києва, Український фізико�математичний ліцей Київського університету, ліцей мистецтв

м.Керчі, ліцей�інтернат м.Нововолинська, Херсонський ліцей при педагогічному інституті, гуманітарна

гімназія м.Шостки Сумської області, природничий ліцей Івано�Франківського інституту післядипломної

освіти педагогічних працівників, НВК №116 м.Харкова, ліцей “Грант” м.Києва, Лисичанська гiмназiя,

школа�комплекс №2 м.Южного Одеської областi, академiчна гiмназiя №45 м.Харкова та інші.

НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ДЛЯ ЗДІБНИХ ТА ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ
ПОЛТАВЩИНИ

В області у 1998�1999 навчальному році функціонував 61 заклад нового типу, з них 7 – недержавної

форми власності, 23 знаходяться в сільській місцевості та райцентрах. У цих закладах навчається понад 28

тисяч здібних і обдарованих учнів.

Саме ці заклади стають справжніми школами підготовки для юних обдаровань. За роки їх становлення

пройшли школу наукової творчості найбільш талановиті діти Полтавщини. Тут навчаються призери різних

олімпіад, учнівських науково�практичних конференцій, у тому числі й міжнародних. 65 відсотків призерів

Всеукраїнських олімпіад – учні навчально�виховних закладів нового типу.

Щорічно лідирують у обласних учнівських предметних олімпіадах заклади нового типу м.Полтави: на�

вчально�виховний комплекс “Дитячий садок�школа�гімназія” №31; комплекс “Дитсадок�школа�ліцей”

№28; ліцей №1; Новосанжарський комплекс “Дитячий садок�школа�гімназія”, ліцей №4 м.Кременчука,

Котелевська гімназія.

На базі кращих створені державні та обласні педагогічні експериментальні майданчики. Це НВК

“Школа�ліцей” м.Комсомольська, гімназія №6 і профільно�диференційована школа №3 м.Кременчука,

авторська школа №37 м.Полтави й інші.

Експериментальний майданчик Міністерства освіти України з проблем управління школою на базі ком�

плексу м.Комсомольська веде серйозну наукову роботу через предметні кафедри, де розробляються і впро�

ваджуються нові технології управління та навчання, науково�методична література, забезпечується на�

ступність не лише методики проведення уроків, а й позакласних заходів. У середовищі учнів панує дух

освіченості, вихованості, глибокої інтелігентності.

В області реалізуються 43 програми�експерименти, 36 пробних та експериментальних посібників.

Вісім закладів нового типу входять до експериментальних майданчиків “Школа�родина” і мають пози�

тивні результати. Це перш за все Карлівський НВК, НВК “Дитячий садок�школа�гімназія” №9, за�

гальноосвітня школа №11 з ліцейними класами м.Полтави.
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Близько вісімдесяти середніх загальноосвітніх навчальних закладів області працюють за програмою

“Довкілля”. Активно запроваджують його НВК №№9, 30, 31, 32, авторська школа №37 м.Полтави;

комплекс м.Комсомольська, гімназії №5 та №6 м.Кременчука, НВК №№1, 2 м.Зінькова.

Особливої уваги заслуговує плідна діяльність ліцею №1 м.Полтави. У ліцеї впроваджені нові техлології

інтенсивного вивчення іноземних та української мов, математики за системою В.Ф. Шаталова, які дають

високі результати у формуванні високого інтелекту та духовного становлення особистості. Яскравим

свідченням плідної діяльності є те, що із 246 випускників (за 5 років) 234 навчаються у вищих навчальних

закладах (95 відсотків). Ліцей щороку має призерів Всеукраїнських олімпіад.

В області зростає кількість навчально�виховних комплексів у сільській місцевості. Протягом минулого

року вони виникли у Диканському, Хорольському, Семенівському, Полтавському, Решетилівському райо�

нах. Кожен з них унікальний, бо вибрав свій шлях, не дублюючи вже існуючі комплекси в області. Так,

Петракіївський навчально�виховний комплекс “Школа�ліцей” Хорольського району обрав сільськогоспо�

дарський профіль, розробляє свої технології навчання й виховання сільської здібної та обдарованої молоді,

має тісні зв’язки з Хорольським агроколеджем. Жовтневий еколого�валеогічний НВК “Дитсадок�школа”

Решетилівського району напрацьовує ряд цільових програм “Здоров’я”. За прикладом цієї школи всі

освітні заклади району здійснюють експериментально�дослідницьку роботу з цієї злободенної проблеми. У

с.Ковалівка Полтавського району успішно впроваджує трудове навчання й виховання учнівської молоді ком�

плекс Школа�музей ім. А.С.Макаренка.

Як бачимо, кожний заклад нового типу має своє обличчя, намагається створити свій неповторний імідж,

має свої традиції та здобутки.

Заслуговує на увагу робота Шишацької гімназії. Це єдиний поки що в області навчальний заклад

для здібних та обдарованих дітей. Серед трьохсот п’ятдесяти гімназистів понад сто – учні сільської

місцевості району, для яких організований щоденний підвіз на навчання.

З перших днів роботи гімназії всі учні та вчителі мають власну форму. Набір до цього навчального за�

кладу здійснюється з 5 по 11 клас на конкурсній основі, батьки ознайомлені з порядком прийому та відра�

хування учнів із закладу відповідно до Інструкції про організацію та діяльність гімназії та Статуту, що не

дає підстав батькам у майбутньому звертатися у відділ освіти зі скаргами про відсів.

Гімназія дає учням глибокі знання. Кожен третій учень навчається на п’ятірки. У 1997�1998 навчально�

му році із 30 випускників – 10 медаліcтів, серед яких п’ять – із сіл району. 25 випускників стали студентами

вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Полтави.

Досвід роботи Великобудищанської сільськогосподарської школи Гадяцького району вивчався та про�

пагувався на семінарі�практикумі завідуючих районними, міськими відділами освіти Полтавської,

Харківської областей. Є свої досягнення в роботі з обдарованими дітьми сільської місцевості у

Зіньківському (№№1, 2), Новосанжарському, Кобеляцькому НВК “Дитсадок�школа�гімназія”.

На базі школи�інтернату №1 м.Полтави працюють обласні ліцейні класи педагогічного, естетичного,

сільськогосподарського, технічного профілів для випускників 9�х класів сільських шкіл. З метою більшого

залучення здібних та обдарованих школярів із сільської місцевості у 1997�1998 н.р. відкритий ще один об�

ласний ліцей гуманітарно�педагогічного, інформаційно�технічного та історико�економічного профілів при

Кременчуцькому педагогічному училищі.

В області немає прикладу створення та діяльності ще одного типу нових навчальних закладів – ко�

легіуму (за  винятком Опішнянського колегіуму мистецтв Зіньківського району, який фінансується

Міністерством культури України).

Позитивно впливає на організацію роботи цих освітніх установ творча співдружність педагогічних та

учнівських колективів з факультетами і кафедрами вищих навчальних закладів. Значну допомогу закладам

нового типу надає в першу чергу Полтавський державний педагогічний інститут, який для більшості з них є

базовим ВНЗ, також технічний університет, сільськогосподарський інститут та інші.

Основним напрямом у роботі навчальних закладів нового типу є пошукова та навчально�дослідницька

діяльність. Цьому допомагає створена в області 7 років тому Мала академія наук. На VIII обласному кон�

курсі�захисті наукових робіт особливо високі знання продемонстрували юні науковці навчально�виховних

комплексів №№9, 21, 28, 30, 31, 32, гімназії №33 м.Полтави; Кобеляцького комплексу; ліцею №4 та

гімназії №№5, 6 м.Кременчука; Зіньківського комплексу №1; гімназії м.Комсомольська, Семенівського

НВК №1. Успішно працюють над підготовкою майбутніх науковців і у навчально�виховному комплексі

“Дитячий садок�школа�гімназія” №32 м.Полтави.
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Якісний аналіз педагогічних кадрів свідчить про те, що в цих школах працює

авангард області. Серед 2000 працюючих – 8 заслужених учителів, 170 стар�

ших, 320 учителів�методистів. Учителі цих шкіл беруть активну участь у облас�

них творчих групах, конкурсах.

Вони є переможцями обласних конкурсів “Учитель року” з математики, іно�

земної, української мови, біології, трудового навчання, образотворчого мис�

тецтва, правознавства, інформатики. Це В.Ф.Харитонова (математик НВК

№9 м.Полтави) – 1996 р.; С.О.Кочергіна (вчитель англійської мови школи�

ліцею №6 м.Лубен); Т.І.Балагура (мовник НВК №32 м.Полтави);

Л.А.Біленко (біолог комплексу м.Комсомольська) – 1997р.; Л.М.Максименко

(трудовик НВК №30) – 1998 р.; І.С.Земелько (правознавець НВК №28),

Ж.О.Романенко (вчитель з образотворчого мистецтва Семенівського НВК

№2), С.С.Суворова (інформатик ліцею №1 м.Полтави). Учитель Шишацької

гімназії Б.І.Тутка став переможцем обласного конкурсу “Класний керівник�99”.

Із 12 учителів Полтавщини, які здобули грант Соросівського вчителя у 1996�

1997 н.р., 8 – із закладів нового типу: приватної школи “Ада”, ліцею №4,

гімназії №6 м.Кременчука, ліцею №1, НВК №30 м.Полтави, навчально�ви�

ховного комплексу “Школа�гімназія” №1 м.Гадяча.

Традиційно на ярмарках педагогічних технологій у павільйоні “Обдарована

дитина. Школи нового типу” вчителі обмінюються своїми новаціями, діляться

проблемами, порівнюють здобутки, визначають шляхи опанування перспектив�

ного досвіду.

Представляють інтерес друковані матеріали Великобудищанської сільського�

сподарської школи. На V ярмарок подано 22 друковані роботи: авторські про�

грами, посібник “Історія села”, зошити з фізики та географії, візитка школи.

Школа видає свій фаховий методичний журнал “Самоосвіта”.

Високим науково�методичним рівнем вирізняються збірник гімназії №33

м.Полтави “Педагогічне співробітництво в дії”, посібники для роботи з обдаро�

ваними школярами НВК №28, 31 з математики, фізики, матеріали інтегровано�

го курсу біології НВК №9 м.Полтави.

Серйозні напрацювання у навчальних закладах нового типу м.Кременчука.

До 20 друкованих матеріалів у педагогічній скарбничці ліцею №4, цікаві досяг�

нення та здобутки у гімназії №№5, 6, НВК №17.

Свою друковану продукцію представили Пирятинський ліцей, НВК №31 та

ліцей №1 м.Полтави, які поділилися досвідом роботи у педагогічній майстерні

керівних кадрів.

Є рух вперед, але звичайно, є і проблеми, які заважають ефективніше та

якісніше працювати зі здібними й обдарованими школярами. Це і проблема пере�

вантаженості учнів (обов’язкова шестиденка в цих школах), якісне харчування з

допомогою батьків та шефів, збереження здоров’я дітей.

Розвиток школи – не самоціль, і при всій його важливості він потрібен для

забезпечення кращих умов для розкриття потенціалу дитини, для досягнення

якісних результатів освітнього процесу.



У статті
акцентується увага на
основних аспектах
реформування
початкової школи та
змінах, які зумовлені
виключно важливим
значенням цієї ланки
освіти у становленні й
розвитку особистості.

"Под средства фонда
мы обучаем у себя
провинциальных
учителей. Специально
для этого мы создали
пакет программ,
провели несколько
семинаров, собрали из
забытых Богом
деревень тех, кому это
интересно.
Действительно
"мотивированных"
преподавателей,
которые хотят что! то
сделать. Для них
приезд к нам, обучение,
жилье, питание, книги,
учебники, методики –
абсолютно бесплатно. И
вот такая деятельность
совместная уже дает
свои плоды. И все
выигрывают: фонд
отдает деньги на
нужное дело, мы
распространяем свои
методики, а
провинциальные
школы получают то,
чего им никто другой не
может дать".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99)
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ПОЧАТКОВА ШКОЛА В УМОВАХ

РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Л.П.Дзюба, О.В.Савельєва

Зміна цілей і цінностей в освіті потребує істотного оновлення її змісту. Основними принци�
пами реформування змісту сучасної початкової освіти є гуманітаризація, диференціація, інтег�
рація [9].

Гуманітаризація змісту освіти – це вияв нового мислення світового співтовариства щодо
глобальних проблем розвитку людства. Вона передбачає передусім посилену увагу до
внутрішнього світу людини, найбільше сприяння розвитку всіх її здібностей, фізичних і мо�
ральних якостей; гуманізацію взаємовідносин у класному колективі, задоволення актуальних
проблем дитини (особливо в особистісному спілкуванні з учителем і учнями), застосування
групових форм роботи, ігрових ситуацій, розвиток інтелектуальних почуттів; стимулювання са�
мооцінки, саморозвитку; створення “ситуацій успіху”.

Диференційований підхід до визначення змісту освіти забезпечується різними шляхами
залежно від типу школи та рівнів готовності дітей до навчання і може виявлятися в тому, що
одні й ті самі цілі початкової школи досягаються на різному матеріалі. Крім зовнішньої дифе�
реніації (на рівні змісту предметів і різних способів організації його засвоєння) в початковій
школі широко застосовується і внутрішня (диференціювання змісту навчального матеріалу для
учнів з різною підготовкою у межах теми чи окремого уроку).

Узагальнення педагогічних досліджень і передового досвіду дає можливість визначити су�
купність вимог до організації диференційованого навчання, а саме: 1) вчитель враховує загаль�
ну готовність дітей до навчальної діяльності та готовність до засвоєння конкретного матеріалу;
2) уміє передбачити труднощі, які можуть виникнути в дітей під час його засвоєння; 3) в сис�
темі уроків використовує диференційовані завдання індивідуального і групового характеру; 4)
робить перспективний аналіз: для чого плануються завдання, чому їх треба використати саме
на даному етапі уроку, як продовжити цю роботу на наступних уроках.

Донедавна зміст початкової освіти визначався переважно у формі предметів. Нині перед
початковою школою постає нова проблема: поєднати предметну основу навчання з інтеграцією
і диференціацією змісту. А для цього, зокрема, треба подбати про добір матеріалу для інтегро�
ваних курсів, досягнення їх цілісності, вплив на розвиток дітей, співвідношення інтегрованих
курсів з предметами з основ наук.

Початкова школа уже має успішний досвід запровадження інтегрованих курсів “Художня
праця”, Ознайомлення з навколишнім”, “Рідний край”, “Музика і рух”, “Народознавство”.
На часі апробація в масовому досвіді інтегрованих курсів “Грамота” (“Математика”, “Мова”,
“Ознайомлення з навколишім”), “Художня культура”, “Валеологія”, “Розвиток піднавальних
здібностей” тощо.

Зміна соціальних функцій української мови, надання їй на конституційному рівні статусу
державної послужили важливими причинами для переорієнтації мети її навчання в загально�
освітній школі в цілому і в її початковій ланці зокрема. Нині ця мета полягає насамперед у фор�
муванні в учнів уміння будувати висловлювання в межах доступних для них тем і типів роз�
повідей, описів, міркувань. Навчальні, а також і самостійно перебудовані учнями висловлюван�
ня можуть належати до різних стильових різновидів – розмовного, художнього і наукового
(наприклад, засвоювані учнями визначення мовних понять, орфографічних правил, міркувань з
приводу орфографічно правильного написання слова, виконання усного мовного аналізу – фо�
нетичного, фонетико�графічного, лексичного, морфологічного тощо). Принципова зміна основ�
ної межі початкового навчання української мови як державної грунтується на передбаченні того,
що цей процес забезпечить пріоритетність і багатофункціональність її впливу на освіту, вихо�
вання і розвиток молодших школярів за умови, якщо зміст цього курсу визначити насамперед
на основі комунікативно�діяльнісного підходу. Цей підхід передбачає активну участь школярів
у навчальному процесі з мови, де особливого значення набувають саме мовленнєві вміння, що
належать до різних видів мовленнєвої діяльності – слухання, говоріння, читання й письма.

Як зазначає М.С.Вашуленко, зміст шкільної мовної освіти повинен будуватися не за
логікою лінгвістичної науки, а з таких основних змістових ліній – комунікативної, лінгвістич�
ної, культурознавчої і діяльнісної [3, с.3].

Зміна цілей початкової освіти відображається у нових навчальних програмах, посібниках і
підручниках. Це – складна комплексна проблема, для розв’язання якої мають об’єднати зусилля
вчені і практики. Особливо це важливо, коли йдеться про створення нових підручників для
пріоритетних цілей – виконання Закону про мову в Україні, забезпечення предметів Базового
компонента освіти.

У новому навчальному році початкові класи будуть працювати за вітчизняними підручни�
ками та навчальними посібниками, перелік яких складає майже сто найменувань (основні та
допоміжні з передметів: українська мова, математика, ознайомлення з навколишнім світом,
природознавство, художня праця, трудове навчання для шкіл з українською мовою навчання
та близько 45�ти назв для шкіл з російською мовою навчання) [4, 5].

Слід зазначити, що всі предмети інваріантної частини навчального плану забезпечені
вітчизняними підручниками, зміст яких постійно удосконалюється. У вчителів початкових
класів є можливість добирати варіативні підручники та посібники з навчання грамоти (буквар,
зошити з друкованою основою для письма), з читання, з української мови, математики (1
клас).

Зокрема діти оволодівають навичками читання за Букварем Н.Ф.Скрипченко, М.С.Вашу�
ленка, Супутником букваря М.С.Вашуленка, В.Ф.Вашуленко [14, 15].

До шкіл надійшли перероблені варіативні підручники та посібники з читання (автори
Скрипченко Н.Ф., Савченко О.Я.). Їх обсяг скорочено за рахунок вилучення деяких дещо
складних і значних за обсягом текстів, розванатаження методичного апарату. Це дозволить
учителям більш грунтовно працювати над текстом твору.

Багато вчителів надають перевагу підручнику “Рідна мова” (автори М.С. Вашуленко, О.І.Мель�
ничайко), “Рідна мова” (автор М.С.Вашуленко та ін.) [16, 17].

ЦЦииттааттаа  ““ППММ””
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Рекомендуємо для проведення інтегрованих уроків з навчання грамоти, математики, оз�

найомлення з навколишнім світом підручник “Горішок” (авт. М.С.Вашуленка та ін.); з роз�

витку пізнавальних здібностей, формуванння загальнонавчальних умінь використовувати на�

вчальні посібники “Барвистий клубок”, “Розвивай свої здібності”, “Умій учитися” (авт.

О.Я.Савченко). Ці книги побудовано відповідно до змісту розділу програми “Формування за�

гальнонавчальних умінь і навичок”.

Для реалізації програми з трудового навчання, 1997 року видання, створено пробні на�

вчальні посібники для 1, 2, 3 класів (трирічна початкова школа) автора  І.М.Веремійчика, які

видані у 1997, 1998 роках за кошти видавництва “Освіта”.

Міжнародним Фондом “Відродження” видано підручник з художньої праці для 1�го класу

(чотирирічна початкова школа) за редакцією В.П.Тименка. Видавництво “Спалах” видає

підручники для 2 (1), 3 (2), 4 (3) класів за власні кошти. Методичні рекомендації щодо ви�

кладання цього курсу надруковано в журналі “Початкова школа” (1997 р., № 19, № 11; 1998

р., № 1).

Головна мета курсу образотворчого мистецтва – закладання фундаменту цілісного гу�

маністичного світогляду, духовно�ціннісна орієнтація учнів у галузі культури, розвиток

діяльнісно�практичного ставлення до мистецтва, розвиток нестереотипного творчого мислення

кожної особистості. На допомогу вчителеві початкової школи вийшла книга “Методика викла�

дання декоративного мистецтва у початковій школі” [18].

Викладання курсу “Українське народознавство” можна здійснювати за програмою, розроб�

леною колективом авторів під керівництвом професора С.П.Павлюка, яка опублікована в газеті

“Освіта України” (1997 р., № 41, № 42, № 43). Викладання цього курсу може проводитися за

регіональними й авторськими прогармами, рекомендованими управлінням освіти обласної дер�

жавної адміністрації.

Для виконання програмних завдань рекомендуємо використовувати навчальний посібник

В.І.Цимбалюка, В.В.Жайворонова, для 1�3 класів “Світлиця”, навчально�методичний

посібник М.Г.Стельмаховича “Українська родинна педагогіка” [19, 20].

Вийшли нові підручники з народознавства “Живиця” для 2 (1) класу, “Дивосвіт” для 3 (2)

класу, “Перлина” для 4 (3) класу за редакцією Жовнір�Іватьо Н.С., Жовнір О.Д., Коструба

Т.М. та навчальний посібник “Журавлиний край. Мандрівка в минуле з легендами і переказа�

ми” О. Данілевської, В.Власова [21].

Програма курсу “Етичне виховання” авторів Киричок В.А., Підгорної Н.І. спрямована на

засвоєння дітьми норм гуманістичної моралі та культури взаємин. Цими ж авторами розробле�

но навчально�методичний комплект, до якого входять: авторська програма, методичний

посібник для вчителів початкових класів і вихователів груп продовженого дня, зошит для учнів

“Уроки ввічливості” [22, 23].

Особливістю викладання курсу “Валеологія” є використання тренінгових та ігрових форм

навчання для засвоєння теоретичних знань і практичних навичок. 1997 року видано комплект

“Валеологія” (АЛАТОН) для 2�3 (4) класів, який складається з підручника “Валеологія”,

методичних матеріалів “Валеологія на допомогу вчителю”, “Зошита з валеології” для учнів та

шести навчально�розважальних книг серії “Пригоди у Країні Невидимок”. В обласному інсти�

туті післядипломної освіти педагогічних працівників готується до друку посібник “Здоров’я

дитини – багатство країни”, у якому вміщено тематику та розробку уроків з даного курсу.

У 1997 році вперше в Україні створено Каталог передплатних видань (підручники, робочі

зошити, словники, атласи, методична література тощо). Вчителі та батьки мають змогу замо�

вити потрібну навчально�методичну літературу за готівковий та безготівковий рахунок.

Початкова школа області живиться ідеями, знахідками передового педагогічного досвіду.

Адже саме у ньому часто зароджуються ідеї, які дають поштовх для розвитку нових теорій, тех�

нологій навчання. Знайшли визнання у вчителів початкової школи методи диференційованого на�

вчання, розроблені С.Логачевською (Кіровоградщина); педагогічна технологія вироблення нави�

чок оптимального читання – І.Федоренком, В.М.Зайцевим; методика формування в учнів уза�

гальнених способів навчальних дій – Л.Дашевською (Донеччина); використання української

казки для формування світогляду молодших учнів в авторській школі – М.Чумарною (Львів);

ідеї розвитку особистості учнів в авторській школі – М.Гузиком (Одещина). Цінні напрацюван�

ня наших земляків: Самойлік Г.М., Новосанжарський НВК (“Організація індивідуальної та

групової роботи з молодшими школярами”), Библів Н.І., авторська національна школа № 37

м.Полтави (“Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на інтегративній основі”).

Щоб опанувати на творчому рівні нові методики, технології, потрібно, аби на окремому

уроці й у системі уроків класовод досягав взаємозв’язку навчального, розвивального й моти�

ваційного компонентів навчальної діяльності, утверджував гуманні взаємовідносини в класі,

активно використовував різні форми співробітництва з учнями і усвідомив одне з головних за�

вдань – дати всім учням глибокі повноцінні знання, зберігаючи їх психічну рівновагу, здоров’я

та інтерес до навчання.
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Постметодика, №2�3�4 (24�25�26), 1999

СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ МЕТОДИКИ
СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ

О.П.Сімон, Л.О.Нечаєва

Дошкільна освіта існує як самостійна система у галузі освіти і є
обов’язковою умовою неперервної освіти в Україні. Вона гармонійно
поєднує сімейне та суспільне виховання і покликана підготувати дитину до
активного суспільно корисного життя, подальшого навчання.

Рішенням колегії Міністерства освіти України та президії Академії пе%
дагогічних наук України від 28.10.98 року затверджено Базовий компо%
нент дошкільної освіти в Україні.

Основними засадами Базового компонента дошкільної освіти виступа%
ють:

— визнання своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного
дитинства у становленні особистості, врахування сензитивності даного
періоду для становлення первинного схематичного світогляду, супідряд%
ності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, са%
мосвідомості;

— забезпечення гармонійного й різнобічного розвитку особистості;
— інтегрований підхід до організації змісту освіти;
— пріоритет актуальних потреб сьогодення, активного проживання

дитиною кожного вікового відрізку життя як важливої передумови її
успішного розвитку в наступні роки;

— особистісно орієнтована модель дошкільної освіти;
— забезпечення багатокомпонентності, наступності між дошкільною

та початковою загальноосвітньою підготовкою.
Базовий компонент дошкільної освіти побудовано за сферами

життєдіяльності, що характеризують специфіку дошкільного дитинства,
коли пріоритетним є розвиток і виховання, залучення дитини до різних
видів діяльності, де активно діють її фізичний, психологічний та соціаль%
ний потенціали. Це сфери “Природа”,”Культура”, “Люди”, ”Я” [12, с.
7%9, 33].

Не слід відокремлено розглядати кожну зі сфер. Вони взаємопов’язані
і у цілісній та специфічній відмінності подають портрет шкільної зрілості
та психологічної готовності дитини до навчання.

Рішенням колегії Міністерства освіти визначено, що протягом 1999%
2002 років здійснюватиметься експериментальне випробування програм%
но%методичного забезпечення Базового компонента дошкільної освіти і
тільки з 2003 року розпочнеться широке впровадження його в практику.

До введення в дію програмно%методичного забезпечення Базового
компонента дошкільної освіти діятимуть існуючі програми, затверджені
Міністерством освіти України.

Базовий компонент дошкільної освіти чітко окреслює зміст і обсяг
знань, умінь та практичних навичок, оволодіння якими визначає освітній
рівень, досягнутий дитиною у певний віковий період, що є обов’язковим
для виконання у дошкільних закладах будь%якої форми власності, а також
для окремих осіб, які здійснюють дошкільну освіту дитини [1, с.5].

У розвитку сучасного дошкільного виховання актуальними є ідеї видат%
ного педагога, просвітниці і громадського діяча С.Ф.Русової. У своїй праці
“В дитячому садку” С.Русова підкреслює, що в родинному житті чи в ди%
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тячому садку головне “... не вчити дитину, не давати їй готове знання, хоч би й саме початкове, а

бiльш усього здобути в дитинi її духовнi сили, розворушити цiкавiсть, виховати й почуття”.

Психолого%педагогічна спадщина С.Ф.Русової найшла своє відображення у Базовому компо%

ненті дошкільної освіти, її поради надзвичайно слушні сьогодні. Базовий компонент не відкидає

все знайоме, стале, звичайне, продуктивне. Його призначення – узагальнити найкраще, що на%

працьовано в науці та практиці останнім часом, уникнути перевантаження дитини частковими й

випадковими знаннями, забезпечити кожній дитині,відповідно до віку, не нижчий за мінімальний

різнобічний рівень розвитку та соціальну адаптацію в дитячому колективі [7, с. 8%10].

Програма “Крок за кроком” (Step by Step).

Створена у 1994 році під егідою Інституту Відкритого суспільства (Нью%Йорк) при безпосе%

редній підтримці Міжнародного фонду “Відродження”. Мета її – виховання нового покоління,

підготовка його до життя у відкритому демократичному суспільстві. Автори програми стверджу%

ють, що незалежно від місця проживання сьогоднішні діти змушені будуть зустрічатися зі зміна%

ми. Саме швидкі зміни, які відбуваються у навколишньому світі, зумовлюють необхідність вихову%

вати в дітях бажання вчитися впродовж усього життя.

В Україні програма розпочала свою діяльнсіть в десяти пілотних дошкільних закладах освіти, в

тому числі у м.Полтаві, в дитячому садку №26 (в даний час за програмою працюють дошкільні

заклади №45, №77 м.Полтави та “Золота рибка” м.Комсомольська).

Педагогічна грамадськість України визнала актуальність та необхідність програми. Вона ор%

ганічно пов’язана з основними положеннями, закладеними в державних національних програмах

“Освіта”. Україна XXI ст.”, “Діти України”, Концепції національного виховання. Принципи гу%

манізації, інтегративності, індивідуалізації є наріжними каменями національних програм і водночас

лежать в основі програми “Крок за кроком” [18, с.3,4].

У системі національного виховання найважливішим завданням є забезпечення повноцінного

розвитку дітей і молоді, охорона й зміцнення їхнього фізичного, психічного та духовного здоров’я

як неодмінної умови формування майбутнього громадянина України. Саме так нас орієнтують

Державні національні програми “Освіта”. Україна XXI ст.”, “Діти України”, регіональні програ%

ми, новий Базовий компонент дошкільної освіти, державні програми з дошкільного виховання. Го%

ловною турботою кожного педагогічного колективу має бути проблема формування, збереження,

зміцнення, відтворення здоров’я кожної дитини дошкільного віку, а саме: сприяння всебічному

фізичному розвитку, загартуванню, удосконаленню функцій організму, підвищенню фізичної та

розумової працездатності дошкільників, розвитку їх духовних якостей, створенню необхідних умов

для активної діяльності в дитячому садку [5, с.19].

Заняття з фізичної культури залишаються основною організаційною формою фізичного вихо%

вання. Нові підходи до таких занять передбачає система М.М.Єфименка, сюжетно%динамічні за%

няття, запропоновані Є.С.Вільчковським. Фізична культура в дошкільному закладі повинна

сформувати культуру ставлення до свого тіла, його функцій, виховувати прагнення до краси і здо%

ров’я [3, с.7; 9, с.13].

Валеологія має виступити стратегією виховання й збереження здоров’я, виробити в дітей свідо%

ме ставлення до оздоровчих заходів, роз’яснити їм значення впливу природних чинників на

діяльність людського організму, сформувати бажання бути сильнішими і здоровими, не хворіти,

переконати, що вони на це здатні. Використовувати, при необхідності, перевірені народні методи

зміцнення здоров’я:обливання холодною водою,масаж,активна рухова активність. Педагоги по%

винні постійно пам’ятати, що до їх використання слід ставитися дуже обережно, відповідально. Ди%

тина не повинна стати об’єктом чергового експерименту з непередбачуваними наслідками, особливо

коли йдеться про її здоров’я. Критерієм має стати принцип “не зашкодь”. Дошкільне дитинство тео%

ретично й експериментально обгрунтоване як період, найбільш сприятливий для початку розвитку

особистості. Надзвичайна пластичність психіки, велика емоційність,сприятлива для розвитку мо%

ральних почуттів, роблять дошкільний вік сензитивним для формування моральних основ особис%

тості. У здійсненні морального виховання дошкільнят з позицій системного підходу бачимо такі ос%

новні аспекти, як: орієнтація на зміст морального виховання, що відповідає цьому підходові; викори%

стання виховних можливостей різних видів дитячої діяльності (ігрової, елементарної трудової, на%
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вчальної, побутової, комунікативної) у їх єдності, забезпечення співпраці дитячого садка та сім’ї [11,
с.3; 12, с.4%6].

Практика показує, що малята засвоюють доступні їм морально%етичні правила різного змісту
завдяки розв’язанню педагогами виховних завдань.

Здійснюючи взаємопов’язану реалізацію всіх складових змісту морального виховання молод%
ших дошкільнят, водночас необхідно враховувати специфіку виховних впливів щодо кожного з них
[10, с.5,6; 12, с.4%6].

Важливо на спеціальних міні%заняттях демонструвати елементарні чуттєво%наочні уявлення, як
треба діяти відповідно до кожного морального правила за допомогою ляльок чи іграшок%звірят.

Педагог збагачує уявлення дошкільнят про позитивні способи поведінки – вчить зіставляти їх
з негативними діями [4, с.9].

Наступним завданням у формуванні моральних уявлень є розвиток уміння використовувати на%
буті знання в аналогічних ситуаціях, що імітують реальність.

Надзвичайно важливо також поступово ускладнювати виховні завдання і використовувати
гнучку методику для їх розв’язання.

На особливу увагу вихователів заслуговує формування у малят мотиваційно%емоційної сфери,
зокрема розвиток потреби доброзичливого ставлення з боку дорослих.

Важливо постійно підтримувати і поглиблювати прояви симпатії дітей один до одного, врахову%
вати особливості засвоєння дошкільнятами моральних правил різного змісту [12, с.7].

Успіх розв’язання зазначених завдань морального виховання дошкільників залежить від ство%
рення необхідних психолого%педагогічних умов:

1. Установлення теплих, приязних взаємин з кожною дитиною.
2. Співпраця вихователя з дітьми у процесі спілкування з ними.
3. Використання всіх видів діяльності дітей у єдності їх виховних можливостей.
4. Співробітництво дитячого садка і сім’ї у розв’язанні завдань морального виховання молод%

ших дошкільнят [11, с.5; 12, с.32%34].
Могутнім засобом виховання особистості дошкільника є використання у навчально%виховній

роботі з дітьми рідної мови, дитячого фольклору. Навчання рідної мови в дошкільному закладі має
відбуватися в рамках особистісно%орієнтованого підходу із урахуванням рівня мовного розвитку,
мовних здібностей, індивідуальних особливостей кожної дитини.

У Базовому компоненті дошкільної освіти мовленню дошкільників відведено належне місце,
але не зовсім звичайне. Якщо раніше переважала орієнтація на вивчення мови заради мовленнєвої
компетенції як такої, то тепер воно розглядається як засіб розвитку особистості [1, с.5].

Програма та методика мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, рекомендована МО Ук%
раїни, Інститутом змісту і методів навчання (укладач А.М.Богуш, док. пед. наук, проф., акад.
АПН України) чітко визначає зміст і форми організації навчання дітей рідної мови, передбачає
право вихователя вільно використовувати програмовий матеріал з розвитку мови в межах однієї
програми чи з інших варіативних програм [2, с.92].

Мовлення дітей дошкільного віку виконує функції спілкування, пізнання світу, в процесі якого
малюки користуються як вербальними, так і невербальними засобами. Навчання має бути спрямо%
ваним на оволодіння нею як засобом спілкування, на засвоєння дітьми дошкільного віку навичок
розмовної літературної мови та вмінь практично їх використовувати відповідно до ситуацій спілку%
вання. Тобто дуже важливо змістити акцент з проблеми розвитку мовлення на проблему спілку%
вання, що дасть змогу розвивати мовлення дитини як комплекс навичок у вираженні своїх думок,
навчить дитину знаходити і добувати необхідні мовні засоби для спілкування.

Провідною формою навчання дітей рідної мови та розвитку мовлення є інтегрований курс розвит%
ку, кінцева метою якого опанування рідною мовою в дошкільному віці, засвоєнням її літературних
норм, культури мовлення та культури спілкування.

Оскільки на таких заняттях рухова активність дітей обмежена, мовленнєві заняття слід прово%
дити в захоплюючій ігровій формі, цікаво, на добре знайомому дітям матеріалі, використовуючи
особистісно орієнтовану модель навчання [4, с. 7; 10, с.12]. Нова шкільна реформа передбачає пе%
рехід до 12%річної загальної освіти, починаючи з 5%6 років, тобто з віку, який сьогодні вважається
дошкільним, тому проблема наступності дитячого садка і початкової школи стає все більш акту%
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альною. Але на сьогодні доводиться констатувати, що взаємозв’язок між

ланками освіти залишається лише декларацією. Перш за все це відносить%

ся до розриву між дошкільною і початковою освітою, хоча за визнанням

учених і практиків, саме цей вік є найбільш важливим для загального роз%

витку, формування особистісних якостей, необхідних протягом усього на%

ступного життя для набуття спеціальних знань і навичок. Причина цього

розриву, головним чином, полягає в тому, що в більшості програм для

дітей дошкільного віку акцент робиться на повноцінний розвиток особис%

тості дитини, розкриття її особливих, унікальних здібностей, а зміст на%

вчання в початковій школі продовжує орієнтуватись на формування пев%

ного обсягу знань, умінь і навичок. У результаті проблеми виховання й

розвитку особистості відходять на другий план, спрямовуючи педагогічний

процес на “приведення” можливостей дітей до єдиної норми. Розв’язати

проблему наступності можна тоді, коли буде реалізована єдина лінія роз%

витку, що дозволить школі спиратися на розвиток дитини, який вона от%

римує в дошкільному закладі [13, с.9%10].

Оскільки в основу сучасної психолого%педагогічної теорії та прогресив%

ної практики покладений особистісно орієнтований підхід до навчання й

виховання дітей, гуманістичні засади якого узгоджуються з педагогічною

етикою вихователя дошкільного закладу, його співдією з дитиною, то при

реформуванні навчально%виховного процесу вирішальне значення на%

дається впровадженню інновацій. На основі такого підходу і праця педа%

гога поціновується як творча.

Інноваційні технології дошкільного виховання мусять найбільш повно

враховувати індивідуальні потреби, виховні й освітні можливості дітей

дошкільного віку, фіксувати їх конкретні здобутки в процесі індивідуаль%

ної діяльності по формуванню особистого інтелектуально%творчого,

соціально%морального, етичного та фізичного потенціалу [6, с.9%12].

Проблемою є те, що педколективи продовжують працювати, надаючи

більшу увагу навчанню, ніж розвитку й вихованню, орієнтуючись на за%

няття як на основну форму освітньо%виховної роботи.

У дошкільних закладах залишається жорстка регламентованість усіх

заходів з дітьми, надмірна опіка. Вихователі недостатньо володіють на%

вичками партнерського спілкування з малятами, продовжується проведен%

ня поквартальних контрольних занять з метою перевірки знань, умінь і на%

вичок дітей – усе це за своїм призначенням є безпідставним щодо дитини

дошкільного віку. У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено ви%

моги суспільства до проблеми вихованості та навченості дошкільника [14,

с.18].
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СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЛОГОПЕДІЇ

А.І.Сікач
Вчасне оволодіння мовою і мовленням – основа розумового розвитку дитини, запорука по�

вноцінного спілкування її з іншими людьми. Відхилення мовленнєвого розвитку дитини нега�

тивно позначаються на сприйманні мовлення, висловлюванні власних думок, оволодінні знан�

нями, вміннями й навичками, формуванні особистості.

Нинi в Українi спостерiгається тенденцiя до зростання мовних вад у дiтей. У 65�90%

так званих здорових школярів мають місце різні порушення і відхилення в нервово�психічному і

мовному здоров’ї. Як правило, вони є наслідком патологічно протікаючих ранніх (внутріут�

робний, післяродовий) періодів розвитку дитини і являють собою різноманітні клінічні прояви

резидуально�органічного ураження її головного мозку. У своїй більшості ці порушення носять

субкомпенсаторний характер, але при відсутності необхідної лікувально�корекційної допомоги

виступають фактором ризику розвитку виражених клінічних форм різних нервових і

психічних хвороб, які в значній кількості випадків (60�80%) супроводжуються мовною дис�

функцією. Прогноз на наступнi роки вказує на їх подальше зростання та ускладнення

(С.Євтушенко, 1998).

Основним завданням практичної логопедії є виявлення, усунення, а також профілактика

мовленнєвих вад у дітей дошкільного, шкільного віку.

ДІАГНОСТИКА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛОГОПЕДІЇ

У період новонародженості, й особливо в період переходу немовляти від антенатальних до пост�

натальних умов життя, його головний мозок, провідникові шляхи та нерви часто потерпають від ло�

кальних патологічних уражень мозкової речовини. В результаті дозрівання структурно�

функціональний розвиток головного мозку, його провідникових шляхів та нервів грубо порушується

і, в свою чергу, перешкоджає нормальному процесу розвитку в дитини психіки та вищих нервових

функцій.

Як показали результати досліджень, проведених Південноукраїнським педагогічним інститу�

том (м.Одеса), у період новонародженості головною особливістю дитячого мозку є те, що навіть

незначне ураження не залишається частковим, локальним (як це має місце у дорослих), а негатив�

но відображається на всьому процесі формування й розвитку у дитини психіки, вищих психічних

функцій і головної з них – мови. Тому досліджувався вплив черепномозкових нервів на розвиток

у новонароджених артикуляційного апарату, простежений їх вклад у формування, становлення й

оволодіння мовою в нормальних умовах та при патології, яка викликана локально органічними ура�

женнями мозкової речовини, і розроблено психологічну діагностику порушень розвитку артику�

ляційного апарату у новонароджених [8, с.60�63].

У вітчизняній та зарубіжній науці утвердився підхід до зв’язного мовлення як складної

ієрархічно організованої мовленнєво�мислительної діяльності, продуктом якої є текст, який висту�

пає в діалектичній єдності двох планів: внутрішнього, предметно�змістового, і зовнішнього, фор�

мально�мовленнєвого (В.С. Виготський, Н.І.Жинкін, І.А.Зимня, А.А.Леонтьєв, О.Р.Лурія,

А.К. Маркова).

Ураховуючи цей підхід, відповідно до розробленої в лабораторії корекційного навчання мовлення

дітей молодшого шкільного віку моделі рівнів засвоєння знань і умінь, Інститутом дефектології АПН

України підготовлені чотири серії перевірочних завдань, виконання яких зумовлює застосування учня�

ми різних типів розумової діяльності (репродуктивно�пасивний, репродуктивний, репродуктивно�про�

дуктивний, творчий) [3].

Аналіз системи (яка склалася в педагогічній практиці) підготовки дітей до вступу до загально�

освітньої школи (всі категорії дітей з відхиленнями у розвитку, за винятком розумово відсталих, на�

вчаються за програмами цих шкіл) показує, що вона спрямована в основному на збагачення словес�

них засобів спілкування дитини – зв’язного мовлення та навчання дітей грамоти. Проте вказані на�
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прями охоплюють далеко не всі аспекти названої підготовки, котрі визначаються змістом шкільного
навчання та роллю мови в когнітивному розвитку дитини.

Отже, намітилися адекватні завдання мовної підготовки таких дітей до школи і напрями ко�
рекційно�попереджувального навчання [17], відповідно до яких розроблено зміст і методи діагности�
ки мовної готовності аномальних дітей до шкільного навчання, дітей з нерізко вираженим порушен�
ням мовного розвитку – до засвоєння норм правопису, розумово відсталих дітей – до засвоєння
програмових знань про мову [8, с.49 і далі].

Із урахуванням вищезгаданих положень та матеріалів власного експериментального
дослідження Делавічюте Е.А. розроблена методика визначення готовності дітей 7 року життя до
засвоєння граматичного принципу письма [4].

Результати експериментального електроенцефалографічного дослідження хворих на заїкання,
виконаного в 89–90�х рр. за допомогою програмово�апаратного комплексу S�620, створеного в
Харківському авіаційному інституті ініціативною групою під керівництвом В.В.Шаронова, пред�
ставляють певний інтерес для спеціалістів, які вивчають природу заїкання [1].

ЛІКУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ ВАД

У сучасній логопедії прийнятий комплексний підхід до вивчення й корекції мовних розладів (це
є взаємопроникнення теоретичних досягнень кожної з областей, що розробляють тематику мовних
порушень, і їх співробітництво в розробці практичних реабілітаційних заходів: логопедичний, пси�
хологічний, нейро� і психолінгвістичний, психопатологічний, неврологічний, нейрофізіологічний,
соматологічний і деякі інші аспекти). У відповідності з цим розроблені комплексні методи лікуван�
ня й корекції різноманітних форм мовної патології у дітей, підлітків і дорослих. Однак, як стверд�
жує практика, ефективність цих методів реабілітації є недостатньою у випадках тяжких затяжних
форм мовленнєвої патології, таких, як анартрія, дизартрія, алалія (моторна, сенсорна, змішана),
затяжні форми заїкання, а також відсутність мови у дітей із затримками психомовленнєвого роз�
витку різного ступеня вираженості, аутизм резидуально�органічного генезу, порушення мови при
туговухості, їх поєднання тощо.

У зв’язку з цим виникла потреба пошуку нових шляхів і підходів до вивчення клінічної карти�
ни, причин та механізмів розвитку тяжких форм мовленнєвої патології, й на їх основі створення
нового комплексного методу лікування і логопедичної корекції. Вперше в основу методу покладено
нейровертебрологічний підхід до вивчення етиології і патогенезу тяжких форм мовленнєвої пато�
логії, запропонований відділом дитячої психоневрології Українського НДІ клінічної та експери�
ментальної неврології і психіатрії [10].

Основна тенденція в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи спрямована
на інтегральне поєднання зусиль фахівців усіх профілів: медичного, психолого�педагогічного та
соціально�педіатричного. Методологія базується на концепції “Тандем�партнерство”: дити�
на–сім’я–фахівець. В основу моделі закладено функціонально�системний підхід до реабілітації –
відновлення функції системи.

У системі мовлення Українським медичним центром реабілітації дітей з органічним ураженням
нервової системи МОЗ України реабілітація проводиться в напрямі формування, перш за все,
функцій мови як передумов пізнавальної діяльності: номінативної, комунікативно�організуючої та
ідеаторної функцій мови. Методичні логопедичні прийоми діагностики та корекції інтегруються
відповідно до рівня розвитку та ураження сенсорного аналізатора (гнозису мови) та кінестетично�
го (праксису мови), а також структури мови (фонетики, граматики, лексики).

Найбільшу увагу приділяють корекції названих параметрів мовної функції у домовному періоді
її формування з урахуванням локалізації та сторонності органічного ураження нервової системи
дитини. В разі необхідності уточнення дефекту мовної функції (слух або мовний гнозис) прово�
дять дослідження слухових потенціалів, нейросенсорне обстеження [8].

У відділі дитячої психоневрології Українського НДІ клінічної й експериментальної неврології і
психіатрії та Українському центрі патології мови у дітей МОЗ України розроблено ряд нових тех�
нологій з комплексної медико�соціальної реабілітації дітей з резидуально�органічним ураженням
головного мозку, які страждають різними клінічними формами психічних і мовних розладів.
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Більшість із них має саногенетичний характер, спрямований на стимуляцію компенсаторних можли�
востей дитячого організму, його нервової системи. Вони виявилися ефективними при широкому
спектрі не тільки пограничних, а й більш тяжких форм психічних розладів у дітей, що проявляються
і як порушення функції мови.

Диференційоване використання цих технологій дозволить не тільки розширити арсенал їх терапев�
тичних можливостей, а й позитивно відіб’ється на стані психічного здоров’я дитячого населення нашої
країни. Деякі із цих методів можуть бути взяті на озброєння і логопедами закладів як системи охорони
здоров’я, так і освіти. Тут слід пам’ятати, що без сімейної психокорекції ефективність комплексу ре�
абілітаційних заходів, що проводяться з дітьми з психомовними порушеннями, буде знижена [14].

Численні дослідження, проведені в тому числі співробітниками Українського центру патології мови
УНДІКЕНП, установили, що в середньому у 60% дітей з нервово�психічними захворюваннями
зі збільшенням віку “проявляються” мовні розлади.

Робота центру показала, що тісне співробітництво логопедів, невропатологів, психіатрів, педа�
гогів і психологів не тільки приносить кожному із цих спеціалістів задоволення від своєї про�
фесійної діяльності у вигляді наочного швидкого досягнення ефекту під час лікування дітей з навіть
вираженими формами мовних порушень на фоні нервово�психічних захворювань, а й дає більш
надійні та стабільні результати.

Що конкретно можуть запропонувати лікарі для спільної роботи з логопедами? Це, зокрема, но�
ва методика застосування лазеротерапії, яка сприяє не тільки пом’якшенню або навіть усуненню пе�
решкоджаючих проведенню логокорекційних занять особливостей поведінки пацієнтів. Дана методи�
ка шляхом опосередкованого впливу на мовно�рухову мускулатуру веде до скоординованості її рухів,
нормалізації тонусу в ній і, як наслідок, до якісного поліпщення вимови, що визначається об’єктивно,
та полегшення мовної продукції, яка сприймається суб’єктивно. Увагу авторів привернула мож�
ливість об’єднання двох самостійних ефективних методів лікування: лазеротерапії і рефлексотерапії.
В результаті – у 75% пролікованих дітей спостерігалася позитивна динаміка як логопедичного ста�
тусу, так і різноманітних психопатологічних і неврологічних симптомів [8].

Становлення сучасних поглядів на питання патогенезу й лікування заїкання у дітей і підлітків
досліджено М.К.Мішановою. Розроблений метод мануальної стимулотерапії, застосування якого
показало свою високу ефективність більше ніж у 90% випадків [10].

Досвід використання методів психокорекції поведінки в логопедичній роботі з підлітками, які
заїкаються, вивчено Харківським ОІУВ.

Одним із таких методів є самотерапія, запропонована Американською організацією мови, яка
грунтується на передумові, що заїкання – не симптом, а поведінка, яку можна видозмінити [7].

Техніка позитивного мислення американського психотерапевта Джанет Рейнуотер складається з
різноманітних вправ, спрямованих на зміни ставлення хворих до своєї хвороби, на вироблення пози�
тивних установок, які допомагають жити повноцінним життям [16]. Н.І.Гахова рекомендує застосо�
вувати деякі з них, наприклад: “Поплавок у морі”, “Старовинний храм”, “Порада мудреця”, “Розто�
тожнення із заїканням”; а також для усвідомлення причин страху мови і тривожності – вправу за ме�
тодом Хосе Сільви з двома різними ящиками картотеки [12].

Над проблемою аграматизмів під час індивідуальних мовленнєвих занять з дітьми�логопатами
працюють у Запоріжжі (К.Л.Крутій); алгоритмом списування для учнiв молодших класiв iз важ�
кими вадами мовлення – Череднiченко Н.В., аспiрантка кафедри логопедiї Нацiонального педа�
гогiчного унiверситету iм. М.П.Драгоманова; проблемою формування в учнiв допомiжної школи
навичок усного зв’язного мовлення – Вавiна Л.С., кандидат педагогiчних наук, завiдувач лабора�
торiї тифлопедагогiки Iнституту дефектологiї АПН України (див. ж. “Дефектологія”, №№1�4,
1997; 1, 1998).

Ефективнiсть логопедичного навчання за раннього хiрургiчного вiдновлення пiднебiння
дослiджено Харковим Л.В. та Яковенко Л.М.(Нацiональний медичний унiверситет).

* * *

Одне з основних завдань, визначених “Концепцiєю лiнгвiстичної пiдготовки дiтей до шкiльно�
го навчання” [17], – забезпечення такого рiвня мовленнєвого розвитку, який би сприяв засвоєнню
шкiльних знань.
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У “Концепції спеціальної освіти осіб з фізичними та психічними вадами в Україні на найближчі

роки і перспективу” (1996 р.) обгрунтовано необхідність глибокого переосмислення сучасного ста�

ну спеціальної освіти дітей цієї категорії, аналізу наявних у навчально�виховному процесі недоліків

з метою отримання висновків, які були б актуальними не лише сьогодні, але й у майбутньому. Все

це сприятиме розробленню засад і методів адекватного та продуктивного прогнозування завдань

на перспективу.

Таким чином, аналітичне вивчення шляху розвитку методів навчання як у загальній та

спеціальній педагогіці, так і в школі дає можливість осмислити причини низької ефективності тра�

диційних методів навчання дітей з вадами мовлення, які не приводили до фіксованих позитивних

зрушень, виявити психолого�педагогічні умови, які дозволяють на практиці реалізувати теоретичні

рекомендації й висновки.

Інститутом дефектології АПН України проводяться дослідження дидактичних проблем ме�

тодів корекційної роботи у закладах для дітей з вадами мовлення (М.В.Шевченко).

Нинi в дефектологiї гостро стоїть питання пiдвищення ефективностi корекцiйно�педагогiчних

технологiй та оптимiзацiї всiєї системи спецiальної допомоги дiтям з аномалiями психофiзичного і

розумового розвитку. В дошкiльнiй олiгофренопедагогiцi розв’язання цiєї проблеми пов’язане з

розробкою та використанням у педагогiчнiй практицi методик, якi грунтуються на детальному вив�

ченнi особливостей психiчного розвитку розумово вiдсталих дiтей, порiвняльному аналiзi патоген�

ного та нормального онтогенезу, iз спостереженнями за динамiкою розвитку психiчної дiяльностi у

процесi спецiально органiзованого корекцiйного навчання й виховання.

У зв’язку з цим проблему засвоєння розумово вiдсталими дошкiльниками граматичних кате�

горiй та абстрактного лексико�граматичного значення слова досліджено Соботович Є.Ф., докто�

ром педагогiчних наук, професором, завiдувачем лабораторiї корекцiйного розвитку дiтей

дошкiльного вiку Iнституту дефектологiї АПН України і Тищенком В.В., аспiрантом Iнституту

дефектологiї АПН України. Останній працює над питанням імовiрного прогнозування, тобто

вмiння визначити наступний складник мовленнєвого ланцюга за його попереднiми елементами на

основi мовного досвiду, контексту й особливостей комунiкативної ситуацiї у цiлому [21].

Досвід реалізації системи національного виховання в процесі логопедичної роботи нагромад�

жується в ЗОШ №2 м.Полтави (логопед К.Г. Дяченко).

* * *

З 2 по 7 травня 1998 року в Нiмеччинi проходив семiнар на тему “Можливостi вiдкритого на�

вчання в школах для дiтей з психофiзичними вадами” (керiвник – доктор Кiрбах). Головна iдея

теоретичних лекцiй та практичних занять – формування нової культури взаємин на основi парт�

нерства у спецiальних навчальних закладах.

“Людина недієздатна – загрози та шанси розвитку” – це тема Міжнародної наукової конфе�

ренції, яка відбулася влітку 1998 р. у м.Бидгощ (Польща). У доповідях науковців порушувались

актуальні питання реабілітаційної психології про місце осіб з особливими потребами в суспільстві,

їхні права на розвиток і самоствердження, висвітлювались певні негативні чинники, які загрожу�

ють цим процесам. Учасники конференції обмінялися досвідом та думками стосовно перспектив

розвитку осередків вищої спеціальної освіти Польщі й України, визначили пріоритети спеціальних

досліджень у галузі спеціальної педагогіки, виробили спільну політику щодо існуючої системи,

змісту і технологій навчання, виховання недієздатних дітей, шляхів реабілітації та інтеграції у

суспільство.

У Дніпропетровську 26�27 травня 1999 р. відбулася міжнародна науково�практична конфе�

ренція на тему “Сучасні технології діагностики психофізичного розвитку дітей: механізми та кри�

терії”.

ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА В ЛОГОПЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
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Як відомо, легше попередити хворобу, ніж її вилікувати. Це актуально

і щодо питань логопедії.

Вчасна профілактика мовних порушень у дітей тісно пов’язана з попе�

редженням нервово�психічних відхилень. Вона забезпечується комплек�

сом заходів, які включають лікувальний, педагогічний та соціальний

вплив. Перед цим напрямом логопедичної допомоги стоять такі завдання:

а) попередження мовних порушень – первинна профілактика; б) попере�

дження переходу мовних розладів у хронічні форми, а також поперед�

ження наслідків мовної патології – вторинна профілактика; в) соціально�

трудова адаптація осіб, які мають мовну патологію, – третинна профілак�

тика.

Масова диспансеризація дозволяє цілеспрямовано проводити широку

програму профілактичних заходів серед дітей з фактором ризику мовної

патології і з дітьми, які мають порушення мови. Такі огляди дают змогу

виявити не тільки загальну патологію, а й можливість розвитку мовних по�

рушень у дітей у найбільш ранні терміни і вчасно провести заходи для оз�

доровлення та корекційної роботи. Практика вказує на бажаність огляду

логопедом дітей до року. Спеціалізоване педагогічне обстеження допома�

гає виявити можливі порушення мовлення й розпочати роботу з їх

профілактики. Науково обгрунтована система диспансеризації, виховання

й навчання дітей загальноосвітніх і спеціальних дошкільних та шкільних

закладів має служити фундаментом для реалізації заходів національної

програми “Діти України”.

Розглядаючи проблему профілактики вторинних мовних порушень,

необхідно зазначити про профілактику самих мовних розладів. Профілак�

тика мовних розладів тісно пов’язана з профілактикою нервово�психічних

захворювань, а також пограничних станів, кількість яких в силу різних

причин за останні роки росте. Таким чином, розглядати профілактичну

роботу слід у широкому аспекті. Розв’язувати питання первинної, вторин�

ної та поточної профілактики мовних розладів повинні і екологи, і валеоло�

ги, і медики, і педагоги, і психологи, і дефектологи, і логопеди зокрема. На

кожному етапі профілактичної роботи важлива роль тих чи інших

спеціалістів. Усі разом ми повинні ростити здорових людей.

ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

У нашій області здійснюється значна робота з виявлення, попереджен�

ня і подолання мовних вад у дітей дошкільного та шкільного віку. Понад

1100 (потребуючих біля 4 тис.) дітей�логопатів одержують кваліфіковану

допомогу на логопедичних пунктах системи освіти, яких нараховується

понад 50. Розуміючи їх роль у наданні спеціалізованої допомоги школам,

дошкільним закладам, рай(міськ)во, обласне управління освіти знаходять

можливості, щоб зберегти всі вже існуючі логопункти, мовні групи в дитя�

чих дошкільних закладах. У взаємодії з колегами працюють і логопеди в

закладах охорони здоров’я (дитячих поліклініках, дитячому відділенні

психіатричної лікарні). Полтавське відділення Благодійного міжнародного

фонду допомоги хворим з наслідками травм та захворювань, яке діє на
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базі медичної стоматологічної академії, надає комплексну корекційну до�

помогу дітям, які мають патологію психічного та мовленнєвого розвитку.

Для поліпшення роботи логопедичної служби системи освіти області з

1998�99 н.р. за ініціативою ПОІПОПП відновили свою діяльність зо�

нальні методичні об’єднання логопедів, систематично проводяться семіна�

ри, інформаційно�методичні наради. З 1999 р. працює творча група лого�

педів спеціальних закладів освіти над темою “Питання співробітництва та

зміни функцій логопеда у зв’язку з його роботою в шкільній ПМПК”.

Проте в організації та здійсненні логопедичної роботи є ще не

розв’язані питання. Існуюча мережа логопедичних пунктів не задовольняє

потреб населення, особливо сільської місцевості, де спеціалізована допо�

мога учням надається недостатньо. За багатьма з них закріплено кількість

початкових класів понад норму. Крім того, деякі логопеди займаються і

питаннями охорони дитинства – таке навантаження відволікає вчителя�

логопеда від основної роботи.

З метою охоплення більшої кількості дітей, які потребують логопедич�

ної допомоги, необхідно залучати до співпраці вчителів молодших класів

загальноосвітніх шкіл. Здійсненню роботи, спрямованої на виправлення

недоліків вимови та письма учнів, поліпшення успішності з рідної мови,

перешкоджає обмежена кількість спеціальної літератури, відсутність ме�

тодичних рекомендацій щодо запровадження логопедичних заходів у на�

вчально�виховний процес.

Досвідчені педагоги початкових класів приділяють серйозну увагу мові

учнів, прагнучи вчасно виявити учнів з порушеннями мовного розвитку,

наполегливо ведуть роботу з подолання цих проблем і досягають хорошої

успішності. Проте подібних прикладів можна навести небагато. Частіше

недоліки мови в учнів залишаються непоміченими і вони аж ніяк не

пов’язуються з результатими навчання. Невстигання або слаба успішність

у більшості випадків пояснюються або неуважністю учнів, або

незібраністю, або недобросовісним ставленням до своєї роботи. В зв’язку

з цим учні�логопати не завжди одержують необхідну допомогу, що

нерідко призводить до стійкого невстигання і другорічництва.

Без корекційної допомоги учні повільно переборюють недорозвинення

мовлення. Навіть у п’ятих�сьомих класах іноді є учні, які допускають на

письмі специфічні помилки.

Оскільки практично відсутня пропаганда логопедичної роботи засоба�

ми масової інформації, часто спостерігається наявність неправильних уяв�

лень про цілі та завдання даної діяльності.

Недостатня обізнаність адміністрації шкіл, учителів початкових класів

та батьків з мовними вадами дітей шкільного віку заважає цілеспрямо�

ваній роботі логопеда. А тому про дітей з порушеннями мови, специфіку і

методику логопедичної роботи, про заходи для підвищення успішності

потрібно розповідати на педагогічних радах, методичних об’єднаннях,

батьківських зборах і конференціях, перед директорами шкіл та завідую�

чими дитячими садками, на серпневих конференціях учителів району, в за�

собах масової інформації. Це дасть змогу створити умови для розвитку

дитини як суб’єкта діяльності, як особистості і як індивідуальності шляхом

цілеспрямованого й систематичного лікування та корекції мовних не�

доліків.



По�друге, серед сільських навчальних за�

кладів виділяється Новосанжарський комплекс,

учні якого є призерами Всеукраїнських конкур�

сів наукових робіт, творчих конкурсів худож�

ньої самодіяльності, обласних олімпіад, спорти�

вних змагань; активними учасниками експедиції

“Краса і біль України”; традиційно проводять

дні самоврядування, конкурси КВК, виставки

дитячих робіт “Світ твоїх захоплень”, вечори

“Надія твоя, Україно”, випускають шкільну га�

зету “Шкільні вісті”, відвідують клуб інтелек�

туальних ігор, пишуть власні вірші.

Відправивши саме ці делегації від області,

управління освіти та ПОІПОПП були впев�

нені, що вони зуміють гідно представити полтав�

ську команду на МООН. І не помилися, бо ці

учасники ввійшли до фіналу обласного конкур�

су інтелектуальної гри “Дебати”, де першість

завоювала Новосанжарська учнівська команда.

ПІДГОТОВКА КОМАНД ДО 

КОНФЕРЕНЦІЇ

Перед поїздкою до Києва навчальні заклади

одержали інформаційні матеріали, необхідні для

підготовки до участі у конференції. Жеребку�

ванням команді НВК №28 випало представля�

ти дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Новосан�

жарському НВК — фонд ООН у галузі наро�

донаселення. Розпочалася копітка робота в біб�

ліотеках, комітетах у справах сім’ї  та молоді.

Учні НВК №28 готували матеріал про стано�

вище дітей в Україні, їхні проблеми та шляхи їх

розв’язання.

У Новосанжарському комплексі відбір кан�

дидатів вирішили провести у формі політичного

шоу, де можна було продемонструвати свої

ВІДБІР УЧНІВСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ВІД

ПОЛТАВЩИНИ

За умовами конференції Полтавський облас�

ний iнститут пiслядипломної освiти педагогiчних

працiвникiв імені М.В.Остроградського пови�

нен був рекомендувати одну міську й одну сіль�

ську школи, які були зацікавлені й спроможні

взяти участь у запропонованому проекті.

Група від школи, яка мала складатися з чоти�

рьох учнів і одного вчителя, представляла країну

світу або організацію під час моделювання Гене�

ральної Асамблеї ООН на конференції. Кого саме ре�

презентуватиме ця група, визначалося Предста�

вництвом ООН в Україні.

Ознайомившись із проектом програми кон�

ференції, вирішено було направити до Києва від

області делегації навчально�виховного комплек�

су “Дитячий садок—школа—ліцей” №28

м.Полтави та Новосанжарського комплексу

“Дитячий садок—школа—гімназія”. Чому са�

ме ці навчальні заклади? По�перше, досвід ро�

боти учнівського самоврядування НВК №28

вивчався і пропагувався управлінням освіти та

ПОІПОПП. Ефективно тут працюють профі�

льні ліцейні класи, на рівних правах із доросли�

ми діє учнівський ліцейний орден, створена

спілка шкільного юнацтва, академія відродження

мистецтв. Команда “Парабелум” із брейн�рингу

тримає першість серед підлітків області. Регу�

лярно у навчальному закладі проводяться міся�

чники правових знань, старшокласники є огля�

дачами під час інформаційних тижнів у молод�

ших і середніх класах із проблем прав дитини,

призерами Всеукраїнських учнівських олімпіад

та конкурсів наукових робіт.
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УЧНІ ПОЛТАВЩИНИ МОДЕЛЮЮТЬ ГЕНЕРАЛЬНУ
АСАМБЛЕЮ ООН

Г.В.Бунецька, І.С.Земелько, І.С.Настенко 

У листопаді 1998 року представництво ООН в Україні у співробітництві з Міністерст�
вом освіти, Міністерством закордонних справ і Міністерством у справах сім’ї та молоді провели
учнiвську конференцію ”Модель ООН в Українi”. Подібні зібрання в світі відбуваються впро�
довж 35 років. Ми хочемо ознайомити читачів із методикою проведення цієї конференції.



вміння в складанні і виголошенні промов, знанні

іноземної мови, у використанні комп’ютерів для

ведення рекламної кампанії, в умінні спілкува�

тися з представниками преси. Кілька тижнів

майбутні учасники конференції збирали матеріа�

ли, вчилися брати участь у дебатах, ознайомлю�

валися з веденням документації, написанні ре�

золюцій, заяв. І от, нарешті, від’їзд. Попереду

— незабутні враження.

ПРО ПРОГРАМУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Згідно із проектом конференції, українські

старшокласники повинні отримати грунтовнi

знання про мету і дiяльність ООН у світі та в

Україні. Основні завдання — поліпшити роз�

виток молоді у напрямі свідомого громадянства

за допомогою процесу роботи системи ООН в

Україні й у світі; надати інформацію високого

академічного рівня щодо роботи агентств систе�

ми ООН в Україні школам, які братимуть

участь; висвітлити діяльність національного

уряду; осмислити роль міжнародного співробіт�

ництва та неурядових організацій у розвитку

України.

Пропонувалося запросити 54 делегації, ко�

жній з яких відводилася специфічна галузь до�

слідження, наприклад шляхи, якими ООН вза�

ємодіє з українською і міжнародною співдруж�

ністю, урядом та загальною системою ООН.

Представлені 3 типи організацій: ООН, неуря�

дові організації й міжнародні організації, міжна�

родні співтовариства.

Команди мали досліджувати проблеми й

мандати призначених їм проектів та створювати

ескізи пропозицій і рішень для обговорення на

конференції. Делегації збиралися у Києві на 3�

денну конференцію, де мали взяти участь у ро�

бочих секціях.

На основі ідей, вироблених делегаціями на

цих сесіях, будуть підготовлені рішення, що

сприятимуть цілям розвитку України. Ці рішен�

ня опубліковуються та розповсюджуються се�

ред представництв агентств ООН, інших орга�

нізацій, репрезентованих у програмі, й усіх заці�

кавлених членів суспільства. Це учнівське до�

слідження торкнеться основних сфер життя в

Україні, як�от: освіта, довкілля, здоров’я, соці�

альна забезпеченість, права людини. Наприкін�

ці на сесіях головуватимуть та керуватимуть уч�

нівські комітети, підготовлені до ведення парла�

ментської процедури.

Організатори конференції сподівалися, що

завдяки участі у цих програмах, учні поліпшать

своє вміння спілкуватися; розширять своє уяв�

лення про світову співдружність; відшукають

значущі рішення національних проблем; розви�

нуть свої навички ведення переговорів, диску�

сій, пошуків компромісів; отримають поглибле�

не розуміння принципів діяльності ООН.

ПОПЕРЕДНЄ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ДЕЛЕГАЦІЙ

На конференції повинні були працювати такі

комітети ООН, як Міжнародний комітет з

атомної енергетики; Міжнародна організація

праці; Світовий банк; Програма розвитку

ООН; Організація ООН із питань освіти, нау�

ки, культури; Фонд населення ООН; Верхов�

ний комісаріат по біженцях; Дитячий фонд

ООН; Світова організація здоров’я; Міжнаро�

дний комітет по переселенню; Комітет безпеки

та співробітництва в Європі.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

“МОДЕЛЬ ООН — КИЇВ”

Комісія з прав людини: перегляд робіт Ви�

щого комітету ООН із прав людини; викорі�

нення расизму та расової дискримінації; роль

міжнародних спостерігачів і національних інсти�

тутів з прав людини в Україні; захист дітей від усіх

видів експлуатації та зловживань в Україні.

Комісія із збереження довкілля: виконання

рішень і рекомендацій конференції ООН із

проблем довкілля та розвитку; міжнародне спів�

робітництво у мирному використанні космосу;

захист морських ресурсів Чорного моря; лікві�

дація соціальних та економічних наслідків Чор�

нобильської аварії.

Комітет здоров’я та освіти: міжнародне спів�

робітництво у забезпеченні прав жінок і захисту

материнства; міжнародне співробітництво по

захисту від хвороб, які передаються статевим
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вників делегацій були прочитані лекції: ”Нові

підходи до викладання історії України”, ”Проб�

леми стратегічного партнерства для України в

сучасному світі”, ”Осмислення української ре�

волюції у контексті світових революційних про�

цесів ХХ ст.”. Один із найдосвідченіших дип�

ломатів України, колишній міністр закордонних

справ, головуючий Генеральної Асамблеї у

1997 році, а нині народний депутат Геннадій

Удовенко зацікавив слухачів сучасними пробле�

мами міжнародної політики, поділився спогада�

ми про найбільш визначні події зовнішньополі�

тичної діяльності України.

Конференція моделювала елементи роботи

ООН,  а саме: пленарне засідання, робота в ко�

місіях, виступи із заявами, дебати, розроблення

резолюцій, прийняття рішень. Для обговорення,

наприклад делегацією НВК №28, були запро�

поновані такі актуальні питання: захист дітей

від усіх форм експлуатації та зловживань в Ук�

раїні; захист морських ресурсів Чорного моря;

захист молоді від зловживань алкоголем, тютю�

нопалінням і наркотиками, перебудова й віднов�

лення ролі ООН в економічній та соціальній

сферах, реформа Ради Безпеки. Діти мали мо�

жливість спілкуватися з послами Аргентини,

Канади, Словакії, Угорщини.

Добре організоване дозвілля дало змогу

старшокласникам побувати в палаці “Україна”,

переглянути кінофільм “Маска Зорро”, взяти

участь у розважальних програмах, дискотеках.

Учні зрозуміли: щоб відчути себе повнопра�

вними учасниками такого поважного зібрання,

необхідно добре володіти англійською мовою,

мати хоча б елементарні навички роботи з ком�

п’ютером, бути обізнаним із діяльністю ООН.

На заключному засіданні сесії учень Новосан�

жарського комплексу  В.Бойко виступив від

імені полтавської делегації зі словами подяки за

виявлену до них увагу і можливість побувати на

такому високому форумі.

Безперечно, участь у такій конференції спра�

вила на полтавську делегацію незабутнє вра�

ження. На згадку про неї в учнів залишилися

сертифікати учасників Моделі ООН в Україні

за підписом Координатора системи “ООН в

Україні”.

шляхом, та ВІЛ/СНІДу; захист молоді від за�

грози зловживання наркотиками, алкоголем і

тютюнокурінням в Україні; роль освітніх закла�

дів у розвитку усвідомлення необхідності про�

гресу у сфері роздержавлення, у подоланні без�

робіття й релігійної нетерпимості.

Економічний і соціальний комітет: соціаль�

ний розвиток ситуації у світі стосовно старіння,

інвалідності та сім’ї; перебудова й відновлення

ролі ООН в економічній і соціальній сферах;

розвиток сільського господарства, реформа села

й приватизація в Україні; заробітна платня, по�

літика працевлаштування, пенсійна реформа в

Україні.

Комітет політики: реформа Ради Безпеки;

забезпечення присутності сил ООН у зонах кон�

фліктів; цілісність та звітування в урядових

структурах; реформа громадянського суспільст�

ва в Україні.

КОНФЕРЕНЦІЯ ВІДБУЛАСЯ

Прибуття до Києва і реєстрація учасників

відбулася в приміщенні Бізнес�ліцею. Пощасти�

ло тим командам України, кому випала честь

представляти певну країну, бо вони мали змогу

побувати в посольствах, поспілкуватися з дипло�

матами, одержати інформацію про проблеми з

перших рук. Розселення делегацій у санаторії

президента “Пуща�Озерна” дало можливість

учням відчути себе в зовсім новій ролі представ�

ників вищих державних кіл. За кілька годин учні

перевтілювалися в поважних, впливових лідерів,

яким необхідно розв’язувати важливі проблеми

світової спільноти.

Відкрив конференцію Координатор системи

ООН в Україні Педро Пабло Вільянуєва, з приві�

тальним словом виступили народний депутат Украї�

ни Г.Й.Удовенко, міністр із прав технологій Г.Й.До�

вгий та міністр у справах сім’ї та молоді В.І.Довжен�

ко.

У відкритті брала участь дружина президента

України Л.М.Кучма, надзвичайні та повноваж�

ні посли, керівники агенцій ООН, інші поважні

гості. Концертний супровід урочистого відкрит�

тя здійснювали творчі колективи ліцею — “Го�

рлиця”, “Дракон”. У ході конференції для кері�
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ПЕРШИЙ КРОК У САМОРЕАЛIЗАЦIЇ
СТАРШОКЛАСНИКIВ 

З ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

О.В.Цимбалюк

В одному iз творiв ученицi я прочитала такi високі слова: “Кожна доба народжує своїх героїв. Вони
приходять тодi, коли в лабiринтi подiй губиться шлях до iстини, коли сiрiють днi i мiлiють людськi душi.
Вони приходять за покликом власного небайдужого серця”.

Цей поклик власного серця привiв мене й учнiвський актив нашої школи в кабiнет директора, де було по#
ставлено питання про створення дитячої органiзацiї для старшокласникiв. Чому, запитали вони, для молодших
школярiв барвiнчата, для середнiх – пiонерськi загони, пластуни, скаути, а ми лишаємось кожен сам по собi,
окремо, наодинцi зi своїми проблемами? “Вiдiбравши сурму та барабан, iз чим нас залишили?” Так виникла
iдея i вiдбулася перша розмова про створення добровiльної неполiтичної органiзацiї старшокласникiв.

Я добре розумiю цих учнiв, бо вони переживають найяскравiший, найцiкавiший перiод життя, який
зветься юнiстю. Погодьтеся зi мною, юнiсть – це не просто вiк, а особливий стан душi, який дає мож#
ливiсть iти вперед i робити чудеса. Не секрет, що бiльшiсть вiдкриттiв ученi зробили в молодому вiцi. Ро#
мантика самоствердження, гострий розум, бажання знайти своє мiсце в суспiльствi, потяг до дiй роблять 14
– 16#рiччя неповторним перiодом у життi.

Створення молодiжних органiзацiй – це не вiдкриття нашого учнiвського колективу. Так, у школах Iва#
но#Франкiвщини створено 32 молодiжних органiзацiї. Їх метою є розвиток учня як особистостi i найваж#
ливiшої цiнностi суспiльства, розвиток його талантiв та здiбностей, виховання високих моральних якостей,
бажання заявити про свої проблеми. Не думайте, що пропозицiя про створення Спiлки шкiльного юнацтва
(а саме такою стала назва органiзацiї, котра створювалася) знайшла 100 вiдсоткiв прихильникiв серед
учнiв. Хтось вважав, що це добре забуте минуле, хтось зневiрився в життi та в якихось корисних справах
узагалi, хтось наполягав на тому, що без коштiв, матерiальної бази в наш час робити нiчого. Але коли було
роз’яснено, що завдання органiзацiї, види дiяльностi, питання про кошти й усi iншi проблеми – це справа
самих учнiв, появився iнший настрiй i зацiкавленiсть. А чому б не створити атмосферу пiдтримки кожного
учня, навiть “важкого”, умови для розвитку, самореалiзацiї, уваги до його проблем. Чому б ще у школi не
виховувати якостi дiлової людини, вмiння бути оратором, вносити пропозицiї, критикувати й правильно
сприймати критику на свою адресу; вмiння вести за собою та вiдстоювати свою точку зору; прагнення до
самодисциплiни, виховання поваги до законiв i традицiй нашої держави; вмiння добиватися злагоди мiж
людьми, усвiдомлювати закони духовного спiлкування.

Коли порушили питання правової бази, з’ясувалося, що 14–16#рiчна людина зовсiм не захищена: її мо#
жуть вигнати зi школи, навiть посадити в тюрму, але нiхто не влаштує її на роботу. Комiсiя у справах непо#
внолiтнiх займається тiльки формальними питаннями та злочинцями. А в тому, що деградує частина
учнiвської молодi, яка зацiкавлена тiльки формами кооперативного бiзнесу i низькопробними зразками
культури, нiкого переконувати не було потреби. Тому одним iз найважливiших завдань, яке виникло в про#
цесi створення Спiлки, стала лiквiдацiя вiдчуження, що iснує мiж частиною старшокласникiв i школою,
вбереження дiтей вiд шоку зустрiчi з майбутнiм, пiдготовка їх до свiдомого дорослого життя. Цi завдання
можуть бути виконанi лише реалiзацiєю особистiсного пiдходу до учнiв, коли кожна дитина постiйно вiдчу#
ває, що вона цiкава як особистiсть, що її труднощi та проблеми, її майбутня доля турбують i педагогiв, i
батькiв, i друзiв.

21 сiчня 1998 року вiдбулися збори, яким передувала значна пiдготовча робота, на котрих було
розв’язано питання про створення Спiлки шкiльного юнацтва в нашiй школi та затвердження її Статуту.

ПОЛОЖЕННЯ СПІЛКИ ШКІЛЬНОГО ЮНАЦТВА

Ми, учнi школи#лiцею № 28 м. Полтави Гавриш Марина, Фесенко Наталiя, Ткаченко Максим, Вере#
щака Марина, Нестеренко Кирило, Дейнека Тетяна, Рядiнських Тетяна, Чистякова Дана, Луста Яна,
Штереверя Олена, Вишкварок Максим, Кабак Олег, Сердюк Оксана, Бос Яна, Мусiйченко Тетяна,
Мармуль Сергiй, Головань Марина, вiдчуваємо вiдповiдальнiсть за долю своєї Батькiвщини. Час приму#
сив нас жити сьогоднi так, щоб сприяти майбутньому розвитку своєї держави. Розумне, дiяльне, справед#
ливе життя не прийде саме. Воно стане таким, якщо кожен iз нас буде йти за законами активного втручан#
ня у розв’язання проблем, за законами добра, совiстi, пiзнання, честi. Для цього ми виходимо з пропо#
зицiєю про створення Спiлки шкiльного юнацтва, яка б об’єднала активних, творчих, небайдужих старшо#
класникiв. Ми подаємо руку спiвробiтництва один одному при взаємнiй повазi i взаєморозумiннi. Кожен
член Спiлки своєю поведiнкою, навчанням, працею, активнiстю буде високо нести честь своєї школи й сво#
го класу. Ми всi вчимося це робити, а також визнавати свої помилки, в суспiльних справах спрямовувати
свою дiяльнiсть в iм’я спiльної працi. Нас повинно об’єднувати взаєморозумiння, доброзичливiсть, повага
один до одного. Ми створюємо умови для спiвробiтництва, повної реалiзацiї себе як особистостi, що пiдго#
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тує нас до дорослого життя громадян. Давайте жити цiкаво, працювати творчо, дружно, вчитись радiсно,
щоб свiтле майбутнє було не мрiєю, а реальнiстю.

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

— Спiлка шкiльного юнацтва є громадською органiзацiєю, яка об’єднує на добровiльних засадах учнiв
незалежно вiд їх полiтичних поглядiв, соцiального стану, нацiональностi i вiросповiдання – на грунтi
спiльних iнтересiв.

— Офiцiйна назва – Спiлка шкiльного юнацтва, адреса: м.Полтава, вулиця Калiнiна, 53.
— Спiлка шкiльного юнацтва (СШЮ) здiйснює свою дiяльнiсть на основi Конституцiї України,

дiючого законодавства. Спiлка має право на проведення творчої, iнформацiйно#рекламної, культурно#
освiтньої дiяльностi, не забороненої законодавством.

— СШЮ може створювати творчi й iншi колективи, пiдроздiли iнформування, необхiднi для виконан#
ня статутних завдань.

— СШЮ є безприбутковою органiзацiєю. Кошти, отриманi вiд виробничої та господарської дiяльностi
СШЮ i створених нею пiдприємств, не можуть розподiлятися мiж членами Спiлки й використовуються
лише для виконання статутних завдань Спiлки. Можливе використання Спiлкою своїх коштiв на благочин#
ницькi цiлi.

МЕТА ТА ДIЯЛЬНIСТЬ СПIЛКИ

— Основною метою дiяльностi Спiлки шкiльного юнацтва є захист прав учнiв, гiдностi та честi, розви#
ток творчих здiбностей, поширення серед старшокласникiв iнтелектуальної творчостi, здорового способу
життя, рiзних видiв культурно#просвiтницької дiяльностi й органiзацiї дозвiлля.

— Сприяння практичнiй реалiзацiї пропозицiй, якi мають суспiльно корисне значення.
— Пiдтримка розвитку контактiв i спiвробiтництва з тематики дiяльностi Спiлки.
— Стимулювання розвитку нестандартних пiдходiв до поставлених проблем, вироблення навичок їх

творчого практичного розв’язання.

ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ СПIЛКИ

— Засновниками Спiлки є учнi, якi входять до iнiцiативної групи по створенню Спiлки:
Гавриш Марина, Фесенко Наталія, Ткаченко Максим, Нестеренко Кирило, Чистякова Жанна, Дейнека Те#

тяна, Рядiнських Тетяна, Луста Яна, Штереверя Олена, Верещака Марина.
— У Спiлцi передбаченi iндивiдуальний та колективний види членства. Членами Спiлки стають будь#

якi особи, прийнятi до її складу згiдно зi Статутом.
— Iндивiдуальними членами можуть бути учнi вiком не менше нiж 14 рокiв, якi визнають Статут

Спiлки, сприяють розв’язанню її завдань.
— Колективними членами можуть бути класнi колективи, створенi за вiковим або iншим принципом,

що визнають положення Статуту Спiлки.

ЧЛЕН СПIЛКИ МАЄҐ ПРАВО:

— висловлювати свою думку про якiсть навчально#виховної роботи навчального закладу i методи ви#
ховної роботи;

— готувати передачi шкiльного радiо, випускати рукописний журнал, газети з обов’язковим пiдписом
редколегiї;

— вiдстоювати свою честь, звертатися з вимогами захисту до шкiльного адвоката;
— вносити пропозицiї до банку даних, виступати на конференцiях, зборах та iнших шкiльних зiбраннях;
— бути вибраним i вибирати органи шкiльного спiвуправлiння;
— проявляти iнiцiативу у пiдготовцi й проведеннi свят, вечорiв, лiтературних вiталень, програм диско#

тек, КВК та iнших культурно#просвiтницьких заходiв;
— брати участь у позакласних i позашкiльних заняттях; документально засвiдчена громадська

дiяльнiсть поза школою має при цьому вважатися рiвноцiнною громадськiй дiяльностi у школi;
— представляти школу на конкурсах, олiмпiадах, змаганнях та iнших заходах незалежно вiд своїх

здiбностей i умiнь.

ЧЛЕНИ СШЮ НЕСУТЬ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА:

— невиконання вимог Спiлки;
— псування шкiльного та державного майна;
— грубi порушення дисциплiни в школi i поза нею.

ЧЛЕН СПIЛКИ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:
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— говорити правду в очi й умiти її вислуховувати;

— бути вимогливим до себе i до своїх товаришiв;

— слiдкувати за своїм здоров’ям та змiцнювати його;

— брати активну участь у громадськiй роботi школи, класу i в роботi органiв учнiвського самоврядуван#

ня;

— вести себе в будь#якiй ситуацiї таким чином, який гiдний молодої людини;

— дорожити честю школи як своєю особистою, примножувати традицiї, оволодiвати знаннями;

— повнiстю використовувати час, видiлений для навчання, сумлiнно працювати над розвитком своїх

творчих здiбностей;

— достойно, культурно вести себе в школi i за її межами, дбати про здоров’я i безпеку життя своїх то#

варишiв, про красу рiдної мови.

ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

— Вищим органом, що розв’язує питання статутної дiяльностi, є загальнi збори його членiв;

— У перiод мiж зборами керiвництво здiйснює правлiння на чолi з головою;

— Правлiння центру складається з таких осiб: голови правлiння, заступника голови правлiння, радника

з питань захисту прав учня; радника з питань розвитку творчих здiбностей, радника з питань органiзацiї

дозвiлля, радника з питань здорового способу життя, радника з питань екологiї.

ПРАВЛIННЯ ЦЕНТРУ

— забезпечує виконання рiшень загальних зборiв;

— за пропозицiєю членiв Спiлки формує i представляє на затвердження загальних зборiв програму

дiяльностi центру та пропозицiї щодо визначення напрямiв дiяльностi;

— скликає загальнi збори;

— затверджує рiшення про прийняття та призупинення членства в Спiлцi.

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ СПІЛКИ

— здiйснює керiвництво дiяльнiстю центру i роботою правлiння, забезпечує виконання його рiшень;

— представляє Спiлку у вiдносинах з iншими школами та державними, громадськими, кооперативними

установами;

— затверджує структуру i чисельнiсть Спiлки;

— за рiшенням правлiння видає розпорядження, обов’язковi для всiх членiв Спiлки;

— очолює журi при проведеннi позакласних заходiв;

— бере участь у нарадах при директорi, засiданнях рад школи, звертається з проханнями i пропо#

зицiями вiд iменi Спiлки до педради, завучiв, директора;

— виступає в газетах i по радiо;

— при необхiдностi має право в будь#який час зiбрати членiв правлiння для розв’язання невiдкладних

питань;

— ставить питання про покарання i заохочення будь#якого члена Спiлки.

ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI СПIЛКИ

— Спiлка може припинити свою дiяльнiсть за рiшенням правлiння;

— Припинення дiяльностi центру вiдбувається шляхом його реорганiзацiї або лiквiдацiї (саморозпуску

чи примусового розпуску);

— Голова i члени правлiння Спiлки несуть персональну вiдповiдальнiсть за дiї центру та його окремих

членiв, несумiснi зi Статутом СШЮ.
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СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

О.К. Цоков 

Життя наше – адже це шлях безперервний,
світ цей – велике море всім нам пливучим.

Григорій Сковорода

Òåïåð, êîëè éäå ðîçáóäîâà äåðæàâè, îíîâëåííÿ îñâ³òè, ñòàº âñå á³ëüø î÷åâèäíèì òå, ùî ñàìå
îñâ³òà çàâæäè áóëà â óñ³õ ðîçâèíóòèõ äåìîêðàòè÷íèõ äåðæàâàõ ôóíäàìåíòîì, ò³ºþ ñèëîþ, ÿêà
îá’ºäíóº, íà  êîòð³é ãðóíòóºòüñÿ äîáðîáóò òà ïðîãðåñ íàö³¿.

Ñó÷àñíà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ îñâ³òîþ òà ðåàëüíèì æèòòÿì, ùî õàðàêòåðèçóº ¿¿  ñòàí ÿê êðè-
çîâèé, ñïîíóêàëà ñòâîðåííÿ â ÞÍÅÑÊÎ ñïåö³àëüíî¿ êîì³ñ³¿, ïåðåä ÿêîþ ïîñòàâëåíî çàâäàííÿ
— ðîçðîáèòè åôåêòèâíó îñâ³òíþ ìîäåëü  ÕÕI ñòîë³òòÿ.

Ó äîïîâ³ä³ ÞÍÅÑÊÎ “Îñâ³òà äëÿ ÕÕI ñòîë³òòÿ” âèçíà÷àºòüñÿ, ùî “îñâ³òà ïðîòÿãîì óñüîãî
æèòòÿ ìàº áàçóâàòèñÿ íà ÷îòèðüîõ ñòîâïàõ : íàâ÷èòèñÿ ï³çíàâàòè,  íàâ÷èòèñÿ ïðàöþâàòè, íà-
â÷èòèñÿ æèòè ðàçîì, íàâ÷èòèñÿ æèòè” [7, ñ.26].

Êîæí³é ëþäèí³ ïðèòàìàííèé ïîøóê áåçïå÷íîãî ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ðîáîòè,  â³äíîñèí ç
³íøèìè íà çàñàäàõ çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ìîðàë³. Îá’ºêòèâíèì ïîêàçíèêîì ì³öíîãî, äèíàì³÷íîãî
ñóñï³ëüñòâà º ïåðåäóñ³ì çäîðîâ’ÿ (ô³çè÷íå, ïñèõ³÷íå, ìîðàëüíå), áåçïåêà éîãî ãðîìàäÿí  òà ¿õ
ïðàâîâà çàõèùåí³ñòü.

Öå, çà êîíöåïö³ºþ À.Ìàñëîó, ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê “ñèñòåìó
ëþäñüêèõ ö³ííîñòåé ó âèãëÿä³ ³ºðàðõ³¿”. Ëþäèíà ñïðèéìàº ¿¿  çà
“ñòóïåíåì âàæëèâîñò³”. Ïî÷àòêîâèì ñòóïåíåì º “æèòòºâ³ ïðîáëå-
ìè ³ ïðîáëåìè áåçïåêè”. Äàë³ éäóòü ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷í³ ïîòðåáè
ëþäèíè (âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, âèçíàííÿ ³ ïîâàãà),”ïîòðåáà ó ñàìîðå-
àë³çàö³¿” [6, ñ.  148]. Íåìàº æîäíî¿ ëþäèíè, ÿêà á òàê ÷è ³íàêøå íå
ðîáèëà â æèòò³ ïîìèëîê. ¯¿  æèòòÿ — öå ö³ëà íèçêà äîñë³ä³â, ïî-
øóê³â ³ çäîáóòê³â, ê³íöåâèì ðåçóëüòàòîì ÿêèõ º íàäáàííÿ æèòòºâî¿
ìóäðîñò³.

²òàë³éñüêèé ô³ëîñîô Í³êîëî Àááàíüÿíî ïîÿñíþâàâ, ùî “ïîøóê
ìóäðîñò³ — öå ïîøóê øëÿõ³â ³ ñïîñîá³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ëþäèíà
ìîæå ïðîæèòè ñâîº æèòòÿ, óíèêàþ÷è ïîìèëîê... Ïåâíèé ñïîñ³á áóâ
çàâæäè íåîáõ³äíèé äëÿ âèâ÷åííÿ ëþäèíè òà ðÿòóâàííÿ ¿¿ â³ä çíè-
ùåííÿ, íåçâàæàþ÷è íà êàòàñòðîôè, â³éíè, íàñèëüñòâî” [6, ñ. 62].

Ëþäèíà — öå ³ñòîòà ñóñï³ëüíà, òà, íà æàëü, îñòàíí³ì ÷àñîì
ïî÷àâ óñå á³ëüøå ïðîÿâëÿòèñÿ àíòðîïîöåíòðèçì, “ÿêèé ñôîðìó-
âàâñÿ ó ñóñï³ëüñòâ³ âíàñë³äîê òðàíñôîðìàö³¿ ñîö³àëüíîãî ãóìàí³çìó
íà ãðóíò³ òåõí³÷íèõ äîñÿãíåíü ñó÷àñíîãî ïðàãìàòè÷íîãî ñâ³òó” [5,
ñ. 81]. Æèòòÿ ëþäèíè ïî÷àëî çâîäèòèñÿ äî çàäîâîëåííÿ âèêëþ÷íî
âëàñíèõ ïîòðåá, ñïîæèâàöüêèõ ³íñòèíêò³â, ùî çíàéøëî ñâîº â³äîá-
ðàæåííÿ ³  â  íàðêîìàí³¿,  ³  â  êóëüòèâàö³¿  íàñèëëÿ é  ñåêñó (äëÿ
íàö³îíàëüíî¿ ñâ³äîìîñò³ éäå ïðÿìà íåáåçïåêà â³ä ÷óæî¿ íàì â³äåî-
ïðîäóêö³¿). ² öå âñå ïîòð³áíî âðàõîâóâàòè ïðè ôîðìóâàíí³ ñâ³òî-
ãëÿäó ìîëîäî¿ ëþäèíè.

Íàö³îíàëüíà ïðîãðàìà “Ä³òè Óêðà¿íè” ãîâîðèòü ïðî “ñòâîðåííÿ
ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî, ñîö³àëüíîãî  òà äóõîâíî-

ãî ðîçâèòêó ä³òåé, çàáåçïå÷åííÿ ¿õ ïðàâîâîãî ³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó”.
Ïðè öüîìó ñë³ä óðàõîâóâàòè, ùî â Óêðà¿í³,  ÿê ³  âçàãàë³ â ñâ³ò³,  ñêëàëàñü “ÿê³ñíî íîâà ñèòó-

àö³ÿ”. Çàðàç áàãàòîãðàíí³ñòü âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ñîö³óìó â ö³ëîìó íå ìîæå äàòè îêðåìî
âçÿò³é ëþäèí³ ïîâíó êàðòèíó íåáåçïåêè â ðàç³ “çáîþ” òåõí³êè. Ñó÷àñí³ òåõí³÷í³ òåõíîëîã³¿
ä³ÿòèìóòü íà ëþäñòâî çîâñ³ì ïî-³íøîìó, í³æ äåê³ëüêà äåñÿòèë³òü òîìó. Çàãðîçà åêîëîã³÷íèõ ðå-
àë³é î÷åâèäíà. Ïðèêëàäîì âæå ñòàëà òåõíîãåííà êàòàñòðîôà, ³ì’ÿ ÿêî¿ – ×îðíîáèëü. “×èííèêè
çàãðîç” ä³þòü ³  çàðàç, ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ ïåðåòâîðþþòüñÿ ó “÷îðíèé ÿùèê”, à “ëþäèíà – ó áëó-
êàþ÷èé âîãíèê, ÿêèé ïîñò³éíî ïîìèëÿºòüñÿ” [4, ñ. 4]. Òîìó ìîæëèâ³ íîâ³ ìàòåð³àëüí³ çáèòêè,
ëþäñüê³ æåðòâè òà éìîâ³ðíà ïàí³êà ñåðåä íåï³äãîòîâëåíèõ ëþäåé.

ßêùî ïîãëÿíóòè íà ëþäèíó ç ô³ëîñîôñüêî-ñîö³àëüíîãî áîêó, òî ìîæíà êîíñòàòóâàòè, ùî âî-
íà ñòàëà çàðó÷íèêîì “òåõí³÷íîãî ìîíñòðà”. Òîìó ïîñòàº çàâäàííÿ, ÿê íàâ÷èòèñü ä³ÿòè àäåêâàò-
íî ñèòóàö³¿,  ùî âèíèêëà. Øëÿõ òóò ò³ëüêè îäèí — ëèøå ÷åðåç ïðàêòè÷íå íàâ÷àííÿ, ÷åðåç îð-
ãàí³çàö³éíó ³ ïñèõîëîã³÷íó ï³äãîòîâêó îñîáèñòîñò³. Öå ïîòðåáóº ñüîãîäí³ ôîðìóâàòè ó ï³äðîñòàþ-
÷îãî ïîêîë³ííÿ íàâè÷êè ïîâåä³íêè â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, ïåðåäóñ³ì ïîâ’ÿçàíèõ ³ç òåõíî-
ëîã³÷íèìè êàòàñòðîôàìè.

Ñõ³äíà ìóäð³ñòü ñòâåðäæóº :  “Âåëèêà ìåòà îñâ³òè — öå íå çíàííÿ, à ä³ºâ³ñòü”. ²  ò³ëüêè ìóä-
ð³ñòü ÷åðåç çíàííÿ äîïîìîæå ëþäèí³ ðåàë³çóâàòè ñâî¿ çä³áíîñò³, ñàìîðåàë³çóâàòèñÿ, çàõèñòèòè
ñâîþ ã³äí³ñòü òà æèòòÿ.

Îäíèì ³ç òâîð÷èõ ïîøóê³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè Óêðà¿íè äëÿ íàö³îíàëüíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ
øê³ë º ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåìè çàõèñòó æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè øëÿõîì
ðåàë³çàö³¿ íîâîñòâîðåíî¿ ïðîãðàìè “Îñíîâè  áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ “.

Ó ñåðïí³  1998 ðîêó â  ì.Êèºâ³, â ëèñòîïàä³ â ì.Ñóìàõ öüîãî æ ðîêó â³äáóëèñÿ òâîð÷³ ñåì³íà-
ðè â÷èòåë³â ³  ìåòîäèñò³â ³ç  ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Íà íèõ îáãîâîðþâàëàñü öÿ ïðîãðàìà. Çà íà-
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У лісі можна зустріти не ли�
ше Червону Шапочку ...
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êàçîì Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ¹ 331 â³ä 8.09.1998 ð.  âîíà ïðîõîäèëà ó  öüîìó æ ðîö³  àïðîáàö³þ ó
âèçíà÷åíèõ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ. Î÷³êóºòüñÿ ¿¿ ââåäåííÿ â øê³ëüíèé êîìïîíåíò ³ç âåðåñíÿ
1999 ðîêó.

Ó ëþòîìó 1999 ðîêó äëÿ ìåòîäèñò³â ³íñòèòóò³â ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè, ÿê³ ðåàë³çóâàòèìóòü
ïðîãðàìó îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ó ñâî¿õ ðåã³îíàõ, â³äáóëèñÿ êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³-
ô³êàö³¿ â ì.Êèºâ³. Äåðæàâíà àêàäåì³ÿ êåð³âíèõ êàäð³â îñâ³òè, ¿¿ â³ää³ë ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè,
çîêðåìà  äåêàí ôàêóëüòåòó Á.Â.Ãàäçåöüêèé, ñò. âèêëàäà÷ â³ää³ëó Â.Â.Äèâàê ðàçîì ç óêëàäà÷à-
ìè ïðîãðàìè ².Ì.Ïàðõîìåíêî, Â.Ì.ªô³ìîâîþ òà ³íøèìè, ïðàöþâàëè íàä íàóêîâî-ìåòîäè÷íîþ
áàçîþ ïðîãðàìè.

Ïðîãðàìà “Îñíîâè áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³”  ñï³âçâó÷íà ç ïðîãðàìîþ “Ä³òè Óêðà¿íè”, ùî
íàãîëîøóº íåîáõ³äí³ñòü “çä³éñíåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîäîëàííÿ çëî÷èííîñò³, íàðêîìàí³¿, àëêî-
ãîë³çìó ³ ïàë³ííÿ ñåðåä ä³òåé”.

Ó ïðîãðàì³ îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàïèñàíî, ùî “îá’ºêòîì îñâ³òÿíñüêîãî íàïðÿìó
áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè º áåçïåêà æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ îñîáè ÿê ÿâèùå, à ïðåäìåòîì —
ìîäåë³ áåçïåê”.

Ïðîãðàìà “Îñíîâè áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³” — öå ñó÷àñíà æèòòºâà òåõíîëîã³ÿ, ùî éäå ÷å-
ðåç îñâ³òó, ³  âîíà ìàº ñâ³é çì³ñò òà çàêîíè. ¯¿  ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê òåõíîëîã³÷íèé ïîñ³áíèê, ùî
â÷èòü ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè â æèòò³.

Îäíèì ³ç ÷îòèðüîõ òèï³â òåõíîëîã³é, çà Ì.Ôóêî, “êîæíèé ç ÿêèõ º ìàòðèöåþ ïðàêòè÷íîãî
ðîçóìó”, âèñòóïàº âîëîä³ííÿ “òåõíîëîã³ºþ ñàìîãî ñåáå” — çíàòè ñâîþ “ëþäñüêó ³äåíòè÷í³ñòü,

æèòòºâ³ öèêëè, áàçèñí³ ôóíêö³¿, íàâ÷àííÿ, ô³çè÷íå òà äóõîâ-
íå çäîðîâ’ÿ” [7, ñ. 221].

Öÿ “òåõíîëîã³ÿ ïåðåáóâàº íà ìåæ³ ì³æ ëþäñüêèì áóò-
òÿì ³  ïðèðîäîþ é  ïîºäíóº ¿õ”  [7,  ñ.  197].

Ïî÷èíàþ÷è ç ìîëîäøèõ êëàñ³â, ïðîãðàìà ôîðìóº íà-
âè÷êè ïîâåä³íêè ó÷íÿ, êîëè â³í çàëèøèâñÿ îäèí óäîìà áåç
äîðîñëèõ. Öå çíàííÿ ïðî íåäîïóñòèì³ñòü ïóñòîù³â ³ç âî-
ãíåì, ãàçîì, âîäîþ, ãîñòðèìè ïðåäìåòàìè, âì³ííÿ â ðàç³
íàáëèæåííÿ íåáåçïåêè êîðèñòóâàòèñü òåëåôîíîì, ïîâ³äî-
ìëÿòè ïðî öå äîðîñëèõ. Îïèíèâøèñü íà âóëèö³, çíàòè, ÿêà
íåáåçïåêà ìîæå ÷åêàòè éîãî ïî äîðîç³ äî øêîëè, ïðè ïå-
ðåõîä³ âóëèö³, ïðè çóñòð³÷³ ç íåçíàéîìèìè ëþäüìè.

Äèòèíà, ï³äë³òîê ïî÷èíàþòü ñàìîñò³éíî ï³çíàâàòè ñâ³ò
íàâêîëî ñåáå. Âîíè ïî÷èíàþòü “åêñïåðèìåíòóâàòè” ç âëà-
ñíèì æèòòÿì — “äîñë³äæóâàòè” âèñîê³ äåðåâà, ïëèãàòè ó
âîäó ç “òàðçàíêè” òîùî. Íàâ³òü îòðèìàâøè ïîäðÿïèíó,
â³ä÷óâøè ïîðîøèíêó â îö³,  óêóñ êîìàõè ÷è ïëàçóíà, ïå-
ðåí³ñøè íåæèòü, îòðó¿âøèñü õàð÷àìè, äèòèíà ïîâèííà
“óñâ³äîìëþâàòè ñâî¿ ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè ñòîñîâíî âëàñíîãî
çäîðîâ’ÿ, çäîðîâ’ÿ îòî÷óþ÷èõ, íàäàííÿ äîìåäè÷íî¿ äîïîìî-
ãè” [8, ñ.1].

Òîáòî ó ä³òåé ïîñòóïîâî ôîðìóºòñÿ ñâ³äîì³ñòü ó ä³ÿõ,
“ñàìîñâ³äîì³ñòü òà ï³äñâ³äîì³ñòü” (ºäèíî ïðàâèëüíà, ïîãî-
äæåíà ç³ ñâî¿ì ñóìë³ííÿì, â³äïîâ³äàëüíà ä³ÿ â ñèòóàö³ÿõ, êî-
ëè íå çàëèøàºòüñÿ ÷àñó íà ðîçäóìè) òà “ôîðìóâàííÿ â³äïî-
â³äíèõ ïî÷óòò³â, ïîòðåá ³ íàâè÷îê” ó ïîâåä³íö³ [6, ñ. 261].

Ïðîãðàìà îçíàéîìëþº ó÷í³â ñòàðøèõ êëàñ³â ³ç íàäçâè÷àé-
íèìè âèïàäêàìè ïðèðîäíîãî òà òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó, ³ç
ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íèìè ïîä³ÿìè, ÿê³ ìîæóòü â³äáóâàòèñÿ ó ñó-

ñï³ëüñòâ³. Çàñòåð³ãàº ¿õ â³ä “åêñïåðèìåíò³â” ³ç âëàñíèì çäîðîâ’ÿì – êóð³ííÿ â ìîëîäîìó â³ö³, íàðêî-
òèê³â, í³÷èì íå âèïðàâäàíî¿ íåáåçïå÷íî¿ ìîëîä³æíî¿ “áðàâàäè” ³ ïðîñòèòóö³¿. “... Êîæåí, õòî âñòó-
ïàº â æèòòÿ, ìàº íàáóòè íåîáõ³äíèõ çíàíü òà íàâè÷îê, ÿê³ â ñèñòåìàòèçîâàíîìó âèãëÿä³ â³í îòðè-
ìóº ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ, çàêð³ïëþþ÷è é ðåàë³çóþ÷è íàáóò³ çíàííÿ ³ íàâè÷êè ó ñâî¿é ïðàêòè÷í³é ä³-
ÿëüíîñò³” [6, ñ. 17].

Ðàçîì ç òèì, âîíà ñòâîðþº “êîãí³òèâíó ðåàëüí³ñòü äèñêóñ³¿” ïðî æèòòºâ³ ïðîáëåìè, ÿê³ îá-
ãîâîðþþòüñÿ íà óðîêàõ òà ñòàþòü “î÷åâèäíèìè äëÿ âñ³õ ³  êîæíîãî” [3, ñ.  44].

Îäíèì ³ç çàâäàíü ïðîãðàìè îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÿêðàç ³  º íàïðÿì ó íàâ÷àíí³ ìî-
ëîäî¿ ëþäèíè ïðîáëåìàòè÷íî ìèñëèòè, çíàõîäèòè ºäèíî ïðàâèëüí³ øëÿõè âèõîäó ³ç íåáåçïå÷-
íî¿ ñèòóàö³¿.

Ó êîæíî¿ ëþäèíè æèòòÿ çàëåæèòü, ïåðåäóñ³ì, â³ä âíóòð³øíüîãî ñòàíó, â³ä ¿¿ ñàìîâäîñêîíàëåí-
íÿ. Òîáòî ëþäèíà, íàñòàâëÿâ Ãðèãîð³é Ñêîâîðîäà, ïîâèííà â³äêðèòè â ñîá³ “âíóòð³øíþ” ëþäèíó
[6, ñ. 49]. Äîïîìîãòè ¿é ó â³äêðèòò³ ñåáå — çàâäàííÿ ïåäàãîãà.

Ðîçä³ëè ïðîãðàìè ñôîðìîâàí³ òàêèì ÷èíîì, ùî êîæåí ³ç íèõ ìàº ñâî¿ îö³íêè  âàðòîñò³ æèò-
òÿ. Âèçíà÷åíèé îáñÿã çíàíü, óì³íü, íàâè÷îê, ÿêèìè ïîâèíåí âîëîä³òè ó÷åíü. Ñàì çì³ñò íàâ÷àí-
íÿ ðîçøèðèâñÿ, ïî÷àâ íàáóâàòè íîâèõ ôîðì òà ñïðÿìîâàíîñò³ íà íàâ÷àëüíî-ï³çíàâàëüíó
ä³ÿëüí³ñòü øêîëÿðà — “ðåïðîäóêòèâíó, ïîøóêîâó ³ äîñë³äíèöüêó” [5, ñ. 71].

²äåòüñÿ ïðî óòâåðäæåííÿ ïðîáëåìíî-ä³ÿëüí³ñíîãî ï³äõîäó äî íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ïîðÿä ³ç
ïåðåâàæàþ÷èì çàðàç ³íôîðìàö³éíèì. Íà óðîêàõ ç îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ì³æ ó÷èòå-
ëåì òà ó÷íåì ïîâèííî ïðîõîäèòè àêòèâíå ñï³ëêóâàííÿ ç òâîð÷èì çàñòîñóâàííÿì “ìåòîä³â íà-
â÷àííÿ: ³ëþñòðàòèâíî-ïîÿñíþâàëüíèõ, ïðîáëåìíî-ïîøóêîâèõ, äîñë³äíèöüêèõ, à òàêîæ ðîëüîâèõ
³ãîð” [5,  ñ.  73].

Ñòîñóíêè ì³æ ó÷èòåëåì òà ó÷íåì íà ð³âí³ “ñóá’ºêòíî-îá’ºêòíî¿” ñèñòåìè ïåðåõîäÿòü íà
ð³âåíü “ñóá’ºêòíî-ñóá’ºêòíî¿ “. Ó÷åíü íà óðîêàõ º íå ïàñèâíèì çàñâîþâà÷åì, à àêòèâíèì çäî-
áóâà÷åì çíàíü [5, ñ.  16].

Дитина може опинитись у біді. Як їй
діяти?
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Ñêëàäí³ñòü ³  âàæëèâ³ñòü ïðåäìåòà, ùî ìàòèìå äåðæàâíèé êîìïî-

íåíò, î÷åâèäíà, òîìó éîãî âèêëàäàííÿ ïîòðåáóº â³ä ïåäàãîãà êîìïåòåíò-
íîñò³, òâîð÷î¿ ³í³ö³àòèâè â çäîáóâàíí³ íîâèõ çíàíü. Éîãî ï³äãîòîâêà,
àòåñòàö³ÿ,  “ïñèõîëîã³÷íà ïåðåáóäîâà ìàþòü çä³éñíþâàòèñü ó ðîçãàëó-
æåí³é ñèñòåì³ íàóêîâî-ìåòîäè÷íî¿ ðîáîòè, â ð³çíèõ ¿¿  ôîðìàõ” [2, ñ.
21]. Çàáåçïå÷èòè öå â ïåðøó ÷åðãó ïîâèíí³ ³íñòèòóòè ï³ñëÿäèïëîìíî¿
îñâ³òè.

Öå ðîçâèòîê òåíäåíö³¿ òîãî, ùî îñâ³òà ïîâèííà áóòè ö³ë³ñíîþ, ³íòåã-
ðîâàíîþ, à  “îñê³ëüêè æèòòÿ — öå ðóõ ³  ðîçâèòîê, òî îñâ³òà ìàº áóòè
áåçïåðåðâíîþ “ [5, ñ.  35].

Òîìó öåé ïðåäìåò ïîòðåáóº âñåá³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ïåäàãîãà-ôàõ³âöÿ.
Îñíîâí³  òåìè  ïðîãðàìè   —   öå   ³íòåãðóâàííÿ  â  îñíîâè  áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïðîâ³äíèõ øê³ëüíèõ ïðåäìåò³â.

Â³ä âèêëàäà÷à îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïîòð³áíå â³ëüíå îð³ºíòó-
âàííÿ â ïðîñòîð³ öèõ ïðåäìåò³â ïåðåíåñåííÿì ¿õ íà ïëîùèíó îõîðîíè æèò-
òÿ ³  çäîðîâ’ÿ. Çàñâîþþ÷è ô³çèêó òà á³îëîã³þ (áóäîâó àòîìà, êë³òèíè,
ðàä³àö³éí³ñòü åëåìåíò³â), äèòèíà íà óðîêàõ îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³
ïîâèííà îâîëîä³òè ïðàêòè÷íèìè íàâè÷êàìè çàõèñòó â³ä ìîæëèâîãî ðàä³à-
ö³éíîãî çàáðóäíåííÿ, ìàòè óÿâëåííÿ, ÿê âèâîäÿòüñÿ ðàä³îíóêë³äè ç îð-
ãàí³çìó.

Âèâ÷àþ÷è çåìíó ïîâåðõíþ, êë³-
ìàò íà óðîêàõ ãåîãðàô³¿,  ó÷åíü ïðî-
äîâæóº  íà  óðîêàõ  îñíîâ  áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ðîçãëÿäàòè ïðîáëå-
ìè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðó òà íàáó-
âàòè ïðàêòè÷í³  íàâè÷êè é  óì³ííÿ,
ÿê³  ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò â³ä öèõ íå-
áåçïåê.

Ó ïðîãðàì³  ðîáèòüñÿ  àêöåíò  íà
ïðîáëåìè ïðàâîîõîðîííîãî çì³ñòó.
Âèä³ëåíî ðîçä³ë “Ãðîìàäÿíñüêà áåçïå-
êà”, áî º íàäçâè÷àéí³ ïîä³¿, ùî çàãðî-
æóþòü áåçïåö³ ãðîìàäÿíèíà äåðæàâè.
² â³í ïîâèíåí áóòè ïñèõîëîã³÷íî ãîòî-
âèì äî íèõ òà çíàòè ñâî¿ ïðàâà, â³äïî-
â³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêî-
ãî ïîðÿäêó. Òîáòî “íîðìàòèâí³ñòü º
îñíîâíèì àñïåêòîì ñîö³àëüíî¿ ä³¿ ïî-
ðÿä ç ñóá’ºêòèâí³ñòþ ³ ðåàëüí³ñòþ [3,
ñ. 60]. Òàêó ³íôîðìàö³þ ó÷í³ ïîâèíí³
îäåðæóâàòè â³ä ôàõ³âöÿ-â÷èòåëÿ, ùîá
“ñâ³äîìî âèêîðèñòîâóâàòè îòðèìàí³
çíàííÿ â³äïîâ³äíî äî êîíêðåòíîãî âè-
äó ä³ÿëüíîñò³, ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòè-
ñÿ ñâî¿ìè ïðàâàìè, âèêîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè â êîíêðåòíèõ æèòòºâèõ ñè-
òóàö³ÿõ” [9, ñ.  6].  

Ó÷èòåëü îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³, âèñòóïàþ÷è ÿê ïñèõîëîã,
ïîâèíåí äîáðå âîëîä³òè êîíöåïòóàëüíèì ìàòåð³àëîì ³ç êîíôë³êòîëîã³¿.
Ó ñâî¿é æèòòºâ³é ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíà ÷àñòî îïèíÿºòüñÿ â êîíôë³êòí³é ñè-
òóàö³¿, áî ñàì “êîíôë³êò — òàêå ñï³ëêóâàííÿ, â ÿêîìó âèÿâëÿºòüñÿ íå-
óçãîäæåí³ñòü ä³é ëþäåé, ùî äáàþòü ïðî ñâî¿ ³íòåðåñè” [3, ñ.  18].

Ñàìà ï³äãîòîâêà â÷èòåëÿ-ìåòîäèñòà íà íàâ÷àëüíèõ êóðñàõ  â ²ÏÎ ç
ð³çíèì ð³âíåì ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìîæå çä³éñíþâàòèñü çà äèôå-
ðåíö³éîâàíèìè íàâ÷àëüíèìè ïëàíàìè [1, ñ. 141], ùî óìîæëèâëþº çàïðî-
øåííÿ íà êóðñè ç  îñíîâ áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â, ìåäè÷íèõ óñòàíîâ, óïðàâë³íü ïîæåæíî¿ îõîðîíè, äî-
ðîæíüîãî ðóõó òà ïðåäñòàâíèê³â óïðàâë³ííÿ êîì³òåòó ç ïèòàíü íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é. Öå, â ñâîþ ÷åðãó, äîïîìîæå äîñÿãòè “âèñîêîãî ð³âíÿ
ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ìåòîäèñò³â..., ïñèõîëîã³÷íèõ ÿêîñòåé îñîáè-
ñòîñò³, çàäîâîëüíèòè ïðîôåñ³éí³ çàïèòè ³ ïîòðåáè, òåõíîëîã³çóâàòè ïðî-
öåñ” [1,  ñ.  142].

Ïðîãðàìà ïðåäìåòà “Îñíîâè áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³” — öå îäèí ³ç
ïîøóê³â ñòðàòåã³÷íèõ îð³ºíòèð³â îñâ³òè. Íàñêð³çíîþ ë³í³ºþ ÷åðåç âñþ
ïðîãðàìó ïðîõîäèòü íàâ÷àííÿ çàãàëüíîëþäñüêèì ö³ííîñòÿì æèòòÿ òà
îâîëîä³ííÿ òåõíîëîã³ºþ âèðîáëåííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê ³
óì³íü. Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ “ó÷í³ ìàþòü íàâ÷èòèñÿ êîðèñòóâàòèñü ìîäå-
ëÿìè áåçïåêè”,  ðîáèòè ¿õ  àíàë³ç,  âèêîíóâàòè ä³¿  ïðè “àíîìàëüíèõ
æèòòºâèõ ñèòóàö³ÿõ” ó ïðîñòîð³ æèòòÿ [8, ñ.  2].  Óðîêè ç îñíîâ áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ìàþòü ïðàãìàòè÷íèé íàïðÿì ³ ïîâèíí³ àêòèâíî ñïðèÿ-
òè “âèðîáëåííþ òðèâàëî¿, ãóìàí³ñòè÷íî îð³ºíòîâàíî¿ æèòòºâî¿ ïîçèö³¿
ÿê îñíîâè óòâåðäæåííÿ â æèòòºä³ÿëüíîñò³ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³ííîñòåé
– ²ñòèíè,  Äîáðà,  Êðàñè” [7,  ñ.  791]   –  òà ôîðìóâàííþ ñâ³äîìîñò³, ãðîìà-
äÿíñüêî¿ çð³ëîñò³, ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ìàéáóòí³õ ãðîìàäÿí çà äî-
ëþ ñâîº¿ Áàòüê³âùèíè.
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Човник дитинства. Хай пливе по
безпечній та тихій воді...
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Как часто меня спрашивали: "Да что же такое
– эта пресловутая педагогика малых групп и об�
щения? И как ты это делаешь?" Вопрос�ловушка.
Я не очень хорошо знаю, как я это делаю! И все
же с годами я понял, что делаю нечто очень важ�
ное. Более того, я в этом убеждаюсь все больше и
больше. Что определяет наши или, по крайней ме�
ре, мои педагогические действия? Так думал я од�
ним прекрасным осенним утром, сидя перед от�
крытым окном, и вдруг ... "взж... взж... взж..."
Да, представьте себе, я увидел муху... И вдруг я
понял, что принципы, по которым я строю работу
в классе, могут быть сведены... к педагогике...
Мухи!

Нужно, чтобы Муха могла влететь в класс и
сесть на стекло.

Объем информации, окружаю�
щий ребенка и находящийся
в его распоряжении,
безграничен, несмо�
тря на отчаянные
усилия учителя вся�
чески воспрепятст�
вовать любому нарушению и
отклонению от ПРО�
ГРАММЫ (какое
жуткое слово, склады�
вающее рот в благопристойный скорбный бантик).
Но рот, сложенный бантиком, абсолютно бесполе�
зен при железном порядке, царствующем в классе.
Жизнь бушует и кипит вне класса, там энтропия
максимальна, внутри классной группы энтропия
приближается к нулю. Группа не �жива, она не эво�
люционирует. Если бы детей держали в классе дня�
ми и ночами (мы, кстати, не так уж и далеки от это�
го), вскоре наступила бы их интеллектуальная
смерть.

Для того, чтобы группа детей эволюционировала

(продвигалась) и могла бы пользоваться внешней

информацией, нужно, чтобы в ней самой возник не�

который беспорядок... Внешняя информация, под�

черкивая и организуя этот беспорядок, будет посте�

пенно усложнять группу, создавая тем самым воз�

можность установления нового порядка (ну как,

улавливаете?) внутри. Однако все возрастающая

усложненность позволит тогда привлечь новую ин�

формацию, т.е. других мух и комаров. Это приведет

к усложнению как группы, так и отдельных личнос�

тей... снова беспорядок, и снова как следствие но�

вый порядок циклически устанавливается вновь и

вновь... Тогда внешняя энтропия уменьшается

практически до нуля, внутренняя же энтропия воз�

растает вместе с ростом усложненности и эволюци�

ей группы и личности.

Вся проблема упирается в "изначальный" поря�

док и "некоторый" беспорядок, который не только

может быть допущен учителем, но и

который желательно инспириро�

вать. Это означает, что авто�

ритарно установленный

порядок не имеет ника�

кого смысла, если не может

быть нарушен при первой

же возможности.

Вам непонятно? Тог�

да следуйте за моей Мухой

и познакомитесь со вторым принципом педагогичес�

кой термодинамики.

Нужно, чтобы ребенок мог увидеть Муху,

мог ее рассмотреть.

Для запуска нестабильности нужно вначале

стать хозяином своего взгляда. "Опусти глаза, но

не своди их с тех направлений, на которые я тебе

указываю". Таков был принцип традиционного

обучения. "Верните себе ваш собственный взгляд"

– этот революционный педагогический девиз пред�

стоит еще всюду отстаивать. Нужно, чтобы дети

вернули себе свой взгляд.. Или чтобы мне удалось

им его вернуть. Об этом ничего не написано в учеб�

никах по педагогике.
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ПЕДАГОГИКА МУХИ

Бернар Колло

Авторизованный перевод с французского А. Шейниной и В. Редюхина ("Современная
школа", Москва) 

"Чтобы человек жил, ему необходимо дейст�
вовать, точнее взаимодействовать, встре�
чаться и обмениваться. Как только встречи и
обмены прекращаются, вы деградируете,
превращаясь в совокупность неживых моле�
кул". 

Юбер Риф "Час упоения"
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Нужно, чтобы ребенок мог поймать Муху,
положить ее в коробочку, спрятать в своем пись�
менном столе или оторвать ей крылышко, чтобы
узнать, сможет ли однокрылая Муха летать.

Я уже слышу возмущенные голоса друзей жи�
вотных, бичующие отрывателей крыльев. Какая мо�
раль должна существовать между Мухой и ребен�
ком? Чудовищная мораль, которая слезно чувстви�
тельна на дальних расстояниях к весьма второсте�
пенным фактам, которая тем самым ослепляет и
позволяет впоследствии, в других случаях, выры�
вать руки рядом стоящим детям, горестно сокруша�
ясь при этом? Но есть вероятность, что рядом с мо�
им ребенком и Мухой окажется кто�то, будь то ре�
бенок или взрослый, кому станет больно от боли,
причиненной Мухе, и кто об этом заявит ребенку; и
тогда, может быть, в будущем ребенок выстроит та�
кую свою мораль, которая не сможет ограничиться
бурным возмущением по поводу вырывания рук
хоть вблизи, хоть на расстоянии.

Нужно, чтобы ребенок смог принести Муху к
умывальнику, бросить ее в
воду и посмотреть, умеет ли
Муха плавать.

Сколько беспорядка мо�
жет внести в класс простая
маленькая муха, если допус�
тить нарушение изначального
стерильного порядка! Ведь
первоначально энтропия умы�
вальника максимальна, но его

потенциальные возможности мо�
гут быть использованы ребенком и

не оборачиваются для
него информацией. Но
как только вы выходи�
те за рамки абсолютно�

го школьного порядка, ребе�
нок может позволить себе
дойти до умывальника, заку�

порить раковину и тогда... беспредельный
объем информации, заключенный в умывальнике,
становится достоянием ребенка, используется им и
начинает постепенно способствовать усложнению и
реорганизации самого ребенка... И однажды вы с
удивлением увидите у него в руках книжку и може�
те решить, что это результат ваших замечательно
"заорганизованных" уроков чтения, а на самом деле
это все благодаря... закупоренной раковине и Му�
хе!... Вы можете возразить, что для того, чтобы на�
браться окаянства и закупорить раковину, он уже
должен быть чертовски сложным... ну, что ж, к
счастью, такая возможность присуща ему и до, и
после школы.

Нужно, чтобы ребенок мог встретить по до�
роге приятеля, чтобы вместе с ним положить в
раковину умывальника веточку и посмотреть,
как можно спасти тонущую Муху.

Моя позиция вообще взята не из учебников и
монографий, и, тем не менее, именно она сможет
помочь каждому обрести то, что у него отнято куль�
турой. Да, да, мы живем в культуре управляемого и
насаждаемого извне взгляда, официального взгляда,
общепринятого взгляда, сформированного, однако,
не нами самими! Это, увы, не шутка, – я часто за�
даю себе вопрос: "Отчего, несмотря на рекомендуе�
мые педагогические, психологические, социологиче�
ские и другие методы, так тяжело проходят процес�
сы самоосвобождения, самоопределения, принятия
решения и ответственности у всех, будь�то ребенок,
подросток или взрослый?" Может быть, я обвиняю
в этом культуру из�за того, что сам акультурен и
недостаточно образован?

Нужно, чтобы ребенок мог подойти к Мухе,
положить голову ей на плечо, а затем улететь на
ее спине ввысь, к зеленым облакам.

Пространственные перемещения чрезвычайно
важны. Я уверен, что простой факт встречи с ин�
формацией может вызвать в ребенке ряд простран�
ственных перемещений и изменений, ускользаю�
щих от нашего понимания. Необходимо,
чтобы они стали возможными и нормаль�
ными; им нужно максимально содей�
ствовать... до урока (предвари�
тельная подготовка пространства)
и во время урока (управление прост�
ранством и усложнением составляю�
щих его сложных структур).

Нужно, чтобы ребенок мог погово�
рить с Мухой, спеть ей или записать на
магнитофон песню о Мухе, пойти в ху�
дожественную мастерскую и нарисовать кар�
тину о путешествии с Мухой, или же при�
сесть в укромном уголке и написать сти�
хотворение о Мухе, или написать ей
письмо.

Спокойный, укромный уголок сам
по себе успокаивает. Где в классе, в
школе, в многоквартирном доме, в
городе ребенок может, хотя бы на
некоторое время, ощутить защищенность, успоко�
иться для осознания самого себя? Чтобы никого не
было вокруг него, чтобы он мог помечтать, поду�
мать о своем языке и речи, стать самим собой без
всякого давления? Чем сильнее давит его цивилиза�
ция, тем меньше остается таких уголков, где можно
побыть самим собой. Такие уголки под предлогом
"безопасности" (такое же отвратительное слово, как
и "программа", агрессивное, давящее, ранящее) да�
же запрещены в школе. Считается, что дети, пар�
дон, ученики всегда должны находиться в поле зре�
ния учителя! Не просто какого�то взрослого, а "учи�
теля"! Такой постоянный строгий режим надзора
необходим, чтобы ребенок не мог ускользнуть от
внимания, избежать просветительских воздействий
учителя.
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В хаосе Океана Возможностей можно отыскать
Море Встреч c другими, подобными тебе, или/и от�
личающимися от тебя. Важно, чтобы в бесконечнос�
ти дорог такие встречи были бы интересны и учени�
ку, и учителю. Благодаря таким встречам, ребенок
развивается, и, если я, взрослый, хочу быть ему ин�
тересным и полезным, я сам тоже должен развивать�
ся. Если, конечно, мне удастся повстречаться с ре�
бенком.

Сколько раз в конце рабочего дня я отдавал себе
отчет в том, что на сегодняшнем своем пути я не
встретил ни одного ребенка. Весь день я руководил,
организовывал, исправлял, планировал, проводил
мероприятия, поучал... и только...

А эти встречи, это допущение "возможностей"
взаимодействия, может быть, и есть та высшая не�
обходимость, без которой невозможно настоящее
образование. Для этого необходим самый тща&
тельный отбор, селекция (я не боюсь этого сло&
ва) тех взрослых, которые были бы способны
стать Учителями. Иначе... Морис Бертелут го�
ворил о "кибернетическом поведении групп". Хотя
это звучит технократически, но, очевидно, именно
этот термин удачнее всего определяет смысл тради�
ционного образования сегодня!

Нужно, чтоб ребенок мог принести свою Му�
ху в научную лабораторию, рассмотреть ее в лу�
пу, встретить там свою подругу, которой может
прийти в голову рассмотреть глаза этой мухи в
микроскоп, найти каталог оптических приборов,
остановить проходящего мимо товарища и по�
просить объяснить непонятное слово из каталога,
глядя в выбранный микроскоп, нарисовать глаза
Мухи, ворсинки на ее лапках, найти в энцикло�
педии главу о гигантских мухах или мухах "це�
це", а может быть, в томике стихов поэму о розо�
вых мухах или в толковом словаре объяснение
происхождения выражения "сделать из мухи
слона".

Речь идет об исследовательской лаборатории, о
пространстве, наделенном специальным инструмен�
тарием. Там не "занимаются деятельностью", там
обрабатывают информацию и сведения по тем лич�
ным проблемам, которые возникли у самого ребен�
ка. Причем сведения о том, что у Мухи шесть
лапок и фасеточные глаза, решительно не имеют
никакого значения. Я настаиваю: решительно ни�
какого значения! Для ребенка они являются лишь
последствиями организации и структуры его лично�
сти, его способностей воспринимать окружающую
среду, осознавать информацию, ее трансформиро�
вать, кодировать, обрабатывать, сопоставлять, пе�
редавать... Почему это не всегда очевидно? Почему
наши мысли более всего заняты этими конечны&
ми, завершенными и свершенными сведениями?
Особенно их получением – заранее запрограммиро�
ванным, априори фрагментарным, извне кодирован�
ным и контролируемым, что в целом выдается за

процесс познания. И это в то время, когда все серь�
езные исследования доказали, что при целенаправ&
ленном получении сведений 99 процентов затра&
чиваемой энергии расходуется на совсем другие
цели. Какие...? Я понимаю, что этот вопрос носит
скорее мировоззренческий, философский, методоло�
гический характер... Однако почему�то многие де�
лают вид, что здесь речь идет о педагогике!? Бед�
ные дети! Бедные взрослые!

Вернемся к нашим мухам. Рисовать их – это
значит очищать от оболочки, трансформиро&
вать, измельчать, редуцировать информацию,
извлекать из нее другую информацию или созда&
вать на ее основе новую...

Это, прежде всего, делается тем и для того, кто
рисует. Так же как то, что написано, нужно
прежде всего тому, кто пишет. Языковая среда
необходима, в первую очередь, тем, кто ею пользу�
ется. Поэтому она должна быть личностной до те�
лесности, иметь свой собственный код, даже если
окружающие не всегда её понимают. Возможно, что
уже потом в эту среду можно будет принять и дру�
гих, если эти другие будут иметь приблизительно
совпадающие способы кодирования и смогут при�
нять и понять твой код. Если он более или менее
"нормализован", т.е. может быть прочитан другими,
тогда он может оказаться в их распоряжении, преж�
де всего, для того, чтобы установить коммуникацию
и быть полезными друг другу.

Если бы у нас не возникало никакого желания
пообщаться, мы бы и не общались. Стало быть, не�
обходимо создавать такие пространства встреч, где
могут быть отчетливо и внятно проявлены следы,
оставленные другим; необходимо создавать такую
динамику пространства и среды, благодаря которой
каждый понимал, что следы других могут быть ему
полезны, даже если они ему противоречат и он с ни�
ми не согласен. Что другие смогут оказать ему по�
мощь, если он сам также оставит свой след.

Я никогда не понимал, в чем же состоит польза
различных тетрадей, пособий и учебников, загро�
мождающих письменные столы, парты и портфели.
Хотя с точки зрения традиционного подхода их на�
значение очевидно: установление соответствующего
порядка, но не порядка, организуемого самим ре�
бенком, а порядка, задаваемого учителем, не даю�
щего ребенку создать и использовать свой собствен�
ный. Постоянная реорганизация и переинтерпре&
тация своей информации, основанной на своих
чувствах, эмоциях и переживаниях; на своем
жизненном опыте, – это и есть истинное зна&
ние, это единственный путь к личностному зна&
нию. Подчиниться порядку, который не является
твоим собственным, – это первый шаг к антизна�
нию, к невозможности достигнуть знания. Так, на�
пример, была извращена, более того, разрушена са�
ма суть свободного письма тем, что в школах в обя�
зательном порядке были введены нормированные
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шиную" музыку, станцевать танец мухи, органи�
зовать и провести праздник Мухи.

Примирить реальный мир и придуманную дей�
ствительность. Необходима возможность вновь и
вновь создавать собственные миры, легко пересе�
кать границу "реальность – чудо" и "чудо – реаль�
ность", овладение тем, что Глория Кирину назвала
"заговор вновь явившегося чуда".

Как учитель, я не должен и не хочу этому пре�
пятствовать, хотя это будет вызывать у меня нема�
лые сложности:

— во�первых, потому, что я – самый окульту�
ренный и цивилизованный человек в классе, пытаю�
щийся убежать одновременно и от мифа, и от реаль�
ности, так как и то, и другое одинаково пугает и
тревожит. Миф страшит тем, что возвращает меня к
моменту рождения, к тропам, по которым я мог
пройти, но не прошел; к тому, что могло бы про�
изойти, но не произошло. Реальность пугает тем,
что я вижу вокруг себя в этом мире, в строительстве
которого я сам принимал участие, но который поче�
му�то стал таким сюрреальным...

Происхождение
куска хлеба на

моем столе, или умирающие
от голода дети в Африке,

или рвущиеся за тысячи
километров авиационные
бомбы... все это не более
реально, чем следы, кото�

рые от них мгновенно исчеза�
ют, и в помойном ведре, и на экране

телевизора;
— во�вторых, потому,

что гораздо мне легче обес�
печить (вот еще одно отвра�

тительное слово) "чистоту"
мушиных лап, чем позволить

ребенку совершенно бесконт�
рольно улететь из класса на спине

мухи. Тем более, что у меня всегда есть
возможность гордо предъявить свои знания от�
носительно "шести лапок" и фасеточного зре�

ния; в то время как путешествие к зеленым обла�
кам... на спине у Мухи... Но, может быть, ему все�
таки удастся это путешествие? И, если бы после
возвращения мне удалось бы помочь ребенку расска�
зать о нем, это было бы замечательно. Но ведь я не&
пременно буду стремиться облечь его впечатле&
ния в практический результат (например, в текст
как итоговый продукт), хотя истинной ценностью, на
самом деле, может являться само путешествие. Вот
почему, прежде чем описывать путешествия и ис�
пользовать их в высокопедагогических целях, непло�
хо бы сначала помочь им состояться.

Нужно, чтобы ребенок мог рассказать учени�

кам других школ о своей Мухе, об ее удивитель�

рабочие тетради, лишенные всякого личностного
смысла.

Нужно, чтобы ребенок мог спрятать свою
Муху в спичечный коробок, положить его в свой
письменный стол, чтобы разговаривать с нею,
когда захочется. Потом, вместе с учителем, кото�
рый захочет ему помочь, построить для Мухи
красивый домик в старом забытом стенном шка�
фу, в аквариуме, случайно сохранившемся после
того, как там проживала семья сверчков.

Мухи и комары, смех и слезы, мечты и события,
если позволить им свободно жить в нашем мире, ес�
ли принять их как они есть, будут непрестанно ин�
спирировать изменения в этом прекрасном и ярост�
ном мире, в окружающей образовательной среде.
Но при этом они и сами будут усложняться, порож�
дая другие события, другие мечты, другую действи�
тельность, взывая к жизни другую информацию...
Нужно только, чтобы взрослый был готов постоян�
но действовать для того, чтобы это пространство
всегда соответствовало Мухам, которых отловили
сами дети.

Нужно, чтобы ребенок мог рассказать
о своей Мухе на общем собрании своим
одноклассникам, и тогда, может быть,
кто�то в ответ сообщит ему о забив�
шемся за шкаф пауке или попросит по�
казать Муху. Возможно, кто�то предло�
жит ему разводить мух и вместе построить
муховодческую ферму, кто�то сооб�
щит, что в одной из соседних школ
выпускают газету, посвященную
мухам... Тогда мой ребенок смо�
жет найти себе партнеров в своем
стремлении к муховедению.

Муха, кроме следов на стекле,
оставит свои следы в жизни ребен�
ка, в его памяти, в общей памяти
класса. Тогда класс станет общим мес�
том пересечения бесчисленных следов
встреч�обменов. И эти следы будут сильно от�
личаться от удобных, но бесполезных, заранее на�
печатанных следов рабочих тетрадей с печатной ос�
новой. И, открывая для себя эти живые пересече�
ния, управляя ими, реорганизуя их, ребенок будет
не только продолжать себя строить, он приобретает
силу знания и власть над знаниями. И тогда он пе�
рестает нуждаться в нас!

ННуужжнноо,,  ччттооббыы  ккттоо&&ттоо  ссккааззаалл  ммооееммуу  ррееббееннккуу,,
ччттоо  ммууххаа  ииссппыыттыыввааеетт  ббоолльь,,  еессллии  еейй  ооттррыыввааюютт
ллааппккуу; нужно, чтобы в дискуссии о пытках над
бедными мухами участвовали и другие дети, что�
бы это обсуждение можно было бы записать на
магнитофон, отправить кому�нибудь еще, чтобы
узнать и их мнение.

Нужно, чтобы ребенок смог сочинить песню
о Мухе, создать и исполнить с кем�нибудь "му�
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ных сияющих голубых глазах или симпатичном кур�

носом носе и... может быть, организовал команду

исследователей для изучения образа жизни Мух,

занесению их в Красную книгу...

Выйдя из чрева матери, ребенок тратит несколь�

ко месяцев, чтобы снова войти с ней в контакт, вы�

работать кодированный язык для общения с отцом и

братьями, он хорошо осознает, что принадлежит

совсем крошечной группе, строящей внутренние от�

ношения, необходимые для ее развития и выжива�

ния. Потом, очень скоро, когда его помещают в дет�

ский сад, окружающая среда резко меняется: он на�

ходится среди десятков и сотен таких же "новичков"

жизни; таких же нескладных, испуганных, непри�

способленных к окружению, в котором все стро&

ится на нормировании отношений (особенно, ес�

ли Мухи там полностью истреблены). Так продол�

жается далее и в школе до тех пор, пока ребенок не

подходит к рубежу, отмеченному печатью "взрос�

лый", и – гоп! – оказывается, что он должен уметь

распутывать проблемы, касающиеся всей планеты:

предполагается, что он способен не только охватить

мысленным взором все пространство земного шара,

но и принять ответственность за свое поведение в

планетарных масштабах, уметь уживаться со всеми

населяющими этот шарик пассажирами, понимая,

что все они связаны одной нитью и жизненно необ�

ходимы друг другу.

Но как преодолеть этот жизненный рубеж, гра�

ницу между ребенком и взрослым, неприспособлен�

ностью и ответственностью? Конечно, по волшебст�

ву! По элементарному заклинанию! А как же ина�

че?... И потом все удивляются, что планета утопает

в крови, саморазрушается во взаимных бойнях и

коллективных самоубийствах!

Где ребенок может сегодня начать постепенно

объединяться с другими, если не в школе?

Человек способен расширить круг, в котором он

находится, до размеров планеты и вместе с другими

приумножить объединяющие связи, переходя от се�

мьи, рода, племени к все большим сообществам,

стремясь к тому, что обозначают терминами "чело�

вечество" или "ноосфера". Но этнические и нацио�

нальные междоусобицы показывают, что воспроиз�

водимые сегодня связи и отношения формируют

лишь социальный суррогат, приносящий пользу

одиночкам�маньякам или кучке аферистов.

Только в школе будущий гражданин человечест�

ва может научиться выстраивать коллективные

средства, которые помогут людям снова или нако�

нец жить в мире. Вот почему так важно, чтобы

круг, в котором находится ребенок, постепенно, но

непрестанно расширялся, преодолевая рамки класса

и урока, соединяясь с другими кругами и сферами,

чтобы возникающие отношения и связи были взаи�

мополезны и взаимовыгодны... но, чтобы ребенок

при этом чувствовал себя активной и свободной со�

ставной частью и реально был ею.

Нужно, чтобы ребенок мог, никому ничего не

говоря... раздавить Муху...

Это сказано после открытия спирали ДНК по

поводу появления и усложнения жизни на Земле.

Где бы мы не находились, на рубеже Вселенной

или... в нашем классе, строительство Жизни подчи�

няется этому закону. Самопостроение каждой лич�

ности продолжает зависеть от возможностей, в ко�

торых она эволюционирует... а точнее, от комбина�

ции этих возможностей, при которой любая случай�

ность может оказаться значимой для реального раз�

вития личности. Поэтому весь труд учителя в про�

странстве становления личности ребенка должен

сводиться к следующему: содействовать тому, что�

бы среди многообразия возможностей нашлись хотя

бы несколько возможностей, которые имели бы

шанс быть полезными хотя бы одному ребенку, и,

наоборот, чтобы каждому ребенку обязательно

представился случай воспользоваться этими или

другими возможностями.
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“Возможности, расталкивая друг дру�
га, устремлены в действительность; оче�
редь бесконечна, надежда на то, что каж�
дый сможет принять однажды участие в
реальности – ничтожны”. 

Альбер Жакар “Изобрести человека”



У горі та смутку 
Мати велична, як Всесвіт: 
Випестила, 
Виростила, 
Провела за село. 
Вдарило громами, 
Загуло... 
Постарiла хата, 
Вишня одцвiла, 
А вона – 
Тополею край села! 
Здалеку i зблизька 
Впiзнаю село 
То по обелiску, 
То по горлицi. 
Мамо, рiдна нене, 
Скiльки ж вiдбуло?.. 
А до тебе небо 
Нiжно горнеться. 
Тiльки ти схилилася 
Сива i нiма... 
Всесвiт прихилився, 
А сина – нема. 

(“Мати”).

“Та минуло усе – уляглося, хоч багато з
вiйни не прийшло. Не одним колоском�ко�
лоссям поле зранене ожило”. Ожило, щоб
дарувати радiсть, 
дарувати життя. I пiднялися на згарищах
кам’янi свiтлицi, радуючи одних i обвiваючи
сумом спогадiв iнших:

Розвалили вчора 
Стару нашу хату – 
Була пiд соломою 
I трiшечки горбата. 
Радує домашнiх 
Свiтла кам’яниця, 
А менi в нiй страшно 
I вночi не спиться. 
Раптом в гостi батько 
Iз вiйни захоче... 
Що буду казати? 
Як погляну в очi? 
Була гарна хата, 
Стрiха всiм на втiху... 
Залишився я лиш – 
З тої стрiхи вiхтик. 

(“Стара хата”).
Михайло Любивий – поет багатогранний,

людина широкого кругозору i великої духов�
ної енергiї. Тому так тепло й сприймаються
його вiршi не лише з роздiлу “Дзвони”, що
пов’язаний iз роками вiйни та її наслiдками,
а пейзажна та любовна лiрика з роздiлiв
“Подих землi” i “З легких долонь”:

Як орав край села споконвiчнi гаї 
Мiй сусiд за чиєюсь вказiвкою, 
Обламалась пiд серцем тодi у менi 
Калинова остання гiлка.

(“На захист краси”).

Струснувши з плiч прадавню втому,

Я – зернина маленька 
Iз колоска, 
Що Ярило посiяв 
На нивi просторiй. 
Аби вiк колосивсь 
I корiння пускав... 
Щоб теплом зiгрiвав 
Я людину у горi.

Так розкуто�природно й дещо втаємничено
висловив сенс свого буття у вiршi “Знак ле�
генди” поет Михайло Любивий.
А народився вiн у наших повоєнних Ми�

хайликах. Тут закiнчив семирiчку (тодi ще
середньої школи в селi не було), а потiм про�
довжив навчання в сусiднiй Ковалiвцi.
Напiвсирiтське дитинство (на фронтi заги�

нули батько Григорiй i дiд Максим) вихову�
вало в ньому мужнiсть, умiння долати не�
статки. А ще вчило пам’ятати, любити клап�
тик рiдної землi, що подарував життя. I цi
пам’ять та любов уже в юнацькому вiцi ви�
бухнули вiршами:

Той ранок цвiв. 
То йшли солдати, 
Плювались люто автомати, 
I пiд Диканькою вогонь 
В бою скосив останню роту... 
А мати батька ждала з фронту, 
I... не дiждалася його. 
Усе ж таки я народився 
I мiж людьми, як є, живу. 
Мiй день високий задивився 
У синяву. 
I батькiв креп перед очима, 
Й саме життя добру учило... 
Що вiн не встиг – 
Я докую!.. 
Жалi узявши на рамена, 
Всмiхаюсь явором зеленим... 
Мiж яворами й сам стою! 

(“Мiж людей”).

Так, вiн зростав мiж людей, наснажувався
радiстю i журбою полтавської землi. По
закiнченнi середньої школи працював ме�
ханiзатором у мiсцевому колгоспi, служив у
вiйську, звiдки за путiвкою поїхав на спору�
дження Запорiзького залiзорудного ком�
бiнату. Тут i звела його доля з газетою. Мав
хист виливати думки на папiр (першого
вiрша надрукував у шишацькiй районнiй га�
зетi, ще навчаючись у школi), i це стало виз�
начальним у виборi професiї.

Та ностальгiйне тяжiння до рiдного краю,

“де хата, тин, гiнкi городи, зелена ковдра

споришу”, змусило повернутися на Полтав�

щину. Вiдтодi працював заступником редак�

тора районної газети в Шишаках, редакто�

ром районних газет у Машiвцi й Кобеляках,

мiських – у Кременчуцi та Полтавi, голо�

вним редактором обласних газет “Край” i

“Полтавщина”. Важка журналiстська праця
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виснажувала, забирала багато часу, але у

вiльнi хвилини вiн завше писав i для душi.

Вiршi, оповiдання, гуморески. Вони часто

з’являлися в центральних i обласних газетах,

журналах, колективних збiрниках, звучали

по радiо.

1991 року частина з написаного склала по�

етичну збiрку “Серпневий човен”, що вийш�

ла друком у Полтавi. Вiршi цiєї книжечки –

то спомини про дитинство i юнiсть, то

освiдчення в любовi до матерi, до землякiв,

до України. То – утвердження життя. Якi

проникливо�теплi слова кладе поет на папiр!

Ще гримiла в степу канонада, 
Баранiвка тряслась вiд пожеж, 
Та крiзь попiл i вирви снарядiв 
Колосок пробивався вже. 
Кволий пагiн тягнувсь лякливо 
До промiнчика, до тепла... 
Я пiзнiше збагнув: не дивом 
Ця земля невмируща була. 

(“Розвидняється свiт”).

Довгождане визволення прийшло у верес�

невi днi 1943 року. В тяжких боях загинули

мiльйони українцiв, серед яких i 165 михай�

ликiвцiв. На їх честь односельцi посадили

яворову алею.

I ставали строєм 
Та й попiд дворами 
Односельцi8воїни – 
Яворами. 
Явори високi, знай, шумлять... 
................................ 
Сторожко вслухаються 
В гомiн лiт, 
На плечах тримаючи 
Бiлий свiт. 

(“Явори”).

Скiльки людей у свiтi, стiльки й доль,
стiльки й стежин, якими прослалися цi долi.
В одних вони рiвнi та гладенькi, в iнших по�
росли терном. Життя – це не вiчна зелень
квiтчань. А тому й досi стрiчаємо потьмаре�
них сумом солдатських вдiв, матерiв, якi не
дочекалися з фронту синiв. Бачив та бачить
їх i поет:

Упiймала баба Негонила 
колодязi сонце вiдром. 
На цямрину витягла, перепочила, 
Вiдра на коромисло почепила 
I понесла селом.
......................................................
Iде крiзь хат гомiнливий стрiй 
Тиха8тиха. 
До всiх вiтається... 
А з бризок їй, 
Негонилi старiй, 
Онучата всмiхаються. 

(“Негонила”).

ССЦЦЕЕННААРРІІЇЇ
В і д  р е д а к ц і ї

У розвитку читацьких потреб школярів важлива роль належить рiзним типам урокiв з лiтературного краєзнавства.

Разом з уроками лiтератури вони становлять цiлiсну систему. Саме цi уроки дають можливiсть задовольнити інтереси учнiв рiзного вiку,

виховувати в них любов до рiдного краю, культури, мови свого народу.

Пропонуємо такий урок за творчістю полтавського літератора Михайла Любивого, розроблений учителем української мови та літерату8

ри Михайлiвської школи Шишацького району Раїсою Леоненко.

СПАЛАХИ ЛЮБОВI I ПЕЧАЛI

Р.Леоненко 



На пустощi завжди скупi, 
Горби назустрiч 
Пслу прудкому, 
Як вiвцi, йдуть на водопiй.

(“Шишаки”).

А я мовчав. 
Кричала тиша рання, 
Дивився розпач темними очима... 
Скажи, 
Чому мене ти не навчила 
Важкiй науцi нашого прощання? 

(“Прощання”).

У лiричних поезiях простежується насампе�
ред властиве Михайловi Любивому вмiле
використання художнiх засобiв. Його вiршi
написанi з такою мудрою простотою, на яку
здатен лише талант. Образнi порiвняння
“обламалась пiд серцем калинова гiлка”,
“горби, як вiвцi, йдуть на водопiй”, “кричала
тиша рання” та iншi вдало пiдсилюються
епiтетами. Псел у автора�”прудкий”, розпач
має “темнi очi”, а прощання – це “важка на�
ука”. I що характерно: навiть у пейзажнiй та
любовнiй лiрицi поет залишається вiрним
сином свого краю, патрiотом України. Тому
з однаковим захопленням його вiршi сприй�
маються i селянином, i академiком.

...Бiла тиша до тину тулиться, 
Як селом моїм лiто мчить. 
З п’ятитонок, зерном наповнених, 
Жаром жнивним ув обрiй б’є... 
Iз полiв на серпневiм човнi 
Випливає село моє. 

(“Серпневий човен”).

...I не хочу я iншої долi, 
нiж тої, 

Що єдна мене з полем моїм. 
Зрозумiй! 

(“Зрозумiй”).

...На село моє веселкове 
Жовтень8парубок задививсь.
......................................................
Наречена – Вродлива й багата... 
Як i скрiзь в нашiм краї, – 
Село. 

(“Весiлля”).

Недаремно згадуємо село. Адже воно жило й
живе в душi поета теплим згустком радостi.
Зараз вiн працює прес�секретарем голови
облдержадмiнiстрацiї. Робота забирає багато
часу. Але випаде вільна хвилька – обов’язко�
во в рiднi Михайлики, де:

...Щось вiтряк над ставом тихо шепче, 
Намоловся, видно, натомивсь... 
На колiна яблуневий вечiр 
Перед бiлим цвiтом опустивсь...

(“Вечiр”).

Тут живуть працьовитi люди – хлiбороби,
тваринники, вчителi й медики, працiвники
сфери послуг. Вони рiднi й зрозумiлi Ми�
хайловi Любивому. Тому й каже вiн, зверта�
ючись до колег�поетiв:

...Ви про зорi пишiть, про небо 
I про працю доярки – 
Теж! 
Хай слова палахтять, мов квiти, 
Не шкодуйте тих слiв – 
Скажiть. 

немiччю осiнь... 

Так багато зробив би добра ще 

Мишко Казидуб, 

А чи велет натхненний пера 

Роговий Феодосiй... 

I клекоче в менi невпокорених 

споминiв рiй, 

I дрiбнiють слова перед величчю 

Божого дару... 

Скiльки б правди сказав ще прозаїк

Нанкевич Андрiй, 

Скiльки нiжних пiсень написав би поет

Федiр Гарiн!.. 

Та безжально й назавжди межа роздiляє

всiх нас – 

На живих i на тих, що згорiли 

у вiчному герцi. 

Навiть сонце пригасло в той день, 

як Нiкiтiн Тарас 

Увостаннє схопивсь за залюблене

зболене серце. 

Дорогi мої друзi! 

Нев’янучий розум i цвiт! 

Як незатишно8сумно без вас на землi

i комiчно... 

Б’ється туга безпомiчно й важко 

об сiрий гранiт... 

Все минуще, 

А слово велике i щире – навiчно! 

(“Нерозмежована межа”).

Тримаю в руках збiрку поезiй заслуженого

журналiста України, члена ради Полтавсь�

кої спiлки лiтераторiв Михайла Любивого,

якому виповнилося 55 лiт. Якою щирiстю i

теплом оповитi рядки кожного вiрша!.. Його

слово потрiбне людям сьогоднi. Хай буде

бiльше таких слiв. Хай славлять вони наш

край, нашу державу! “Ми є народ, ми – не

раби, не ницi!”. Так сказав вiн. Так думаємо

й ми. Здоров’я, енергiї для здiйснення всьо�

го задуманого Вами, Михайле Григоровичу!

ГГааззееттаа  ““ССееллоо  ППооллттааввссььккее””  

ввiiдд  99  ккввiiттнняя  11999999  ррооккуу
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Без роботи ж її i митi 
Нам пiд зорями не прожить.

((““ВВiiрршш  ппрроо  ллююббоовв””))..

Такою ж повагою до людини працi, возве�
личенням творцiв земних благ, на яких три�
мається свiт, пройнятi поезiї Михайла Лю�
бивого “Лист”, “Треба”, “Кiнець сiвби”, “У
негоду”,”Обжинки” та iншi.
За понад тридцять рокiв журналiстської

працi нашому земляковi довелося побувати в
рiзних куточках України й колишнього
СРСР. I саме вiдвiдини Сибiру надихнули
його на написання циклу вiршiв “Iз тунгусь�
кого зошита”. Цей цикл увiйшов окремим
роздiлом у нову збiрку поезiй “Купальський
вогонь”, що ось�ось вийде у видавництвi
“Полтавський лiтератор”. Деякi поезiї з но�
вої збiрки автор оприлюднив у пресi. Чита�
ються вони легко, сприймаються як нiжний
подих душi, викликаючи добрi, теплi почут�
тя, спiвпереживання, навiть смуток, бо...

...О, як таки недостає 
Полтавського доокруг неба!
...............................................
Полтавка – наше мов село, 
Та нашої не знає мови. 
Русить над заводдю, 
А тин 
Так схожий на полтавськi креса... 
Живе село життям чужим, 
Забувши цвiт вкраїнських весен. 

(“Село в тайзi”).

Але лiричний герой поета побачив у тайзi не
лише схожостi та відмінності з пейзажами
рiдного краю, вiн захоплюється працьо�
витiстю вихiдцiв з української землi, а пред�
ставницi корiнного населення породжують у
ньому нiжнi почуття:

Помiж кедрами заплутався мiй чуб.
Ми тут нафту добуваєм, а твiй чум,
Як приблуда, як примара, як мана.
Що робити з ним – нiхто тепер 

не зна. 
Бурова моя промерзла, 
А я – ще. 
Бо очей твоїх розкосiсть – аж пече.
Бо смугляве твоє личко – 

свiтiв дар. 
То хiба ж утримаюсь вiд чар? 
I цiлую, i голублю, i люблю... 
Що зi мною? 
Що я, Господи, роблю?..

(“Мана”).

Збiрка “Купальський вогонь” – це новi
враження, вiдчуття, а iнодi й переосмислен�
ня усталених понять. Вiршi, вмiщенi в нiй,
сповненi любовi до людей. Вони вчать добра
й милосердя, захоплюють щирiстю i
нiжнiстю (“Давай поїдемо”, “На перонi”,
“Кольори”, “Дорога”, “Падолист”, “У лiсi”
тощо). Разом iз тим, поет, розмiрковуючи
над сутністю життя, шкодує про його швид�
коплиннiсть, котра не всiм дозволяє здiйсни�
ти задумане. Рефреном звучать його слова
про вiчнiсть добра, коли звертається до пи�
сьменникiв�полтавцiв, якi пiшли з життя, не�
доспiвавши:

Помирають поети, 
Письменники йдуть за межу, 
I душа кам’янiє в холоднiй, безмовнiй

печалi...
Помирають найкращi, 
А я без упину бiжу, 
Сам не знаю куди, до якого сумного

причалу. 
Заворожений я вiд нещасть 

і вiд звабливих згуб, 
Та iду навмання у зажурену 

ССЦЦЕЕННААРРІІЇЇ
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Фундаментально нова концепцiя навчально�виховного процесу А.С. Макаренка виросла із загаль�

ної соцiальної перспективи повсякденного життя і надалi розвинулася в результатi загальних зусиль

усiх її учасникiв. Створення умов, які визначають позитивне ставлення учнiв до навчальної працi, ста�

новить складний, суперечливий процес. Вiн залежить вiд педагогiчної майстерностi вчителя, вiд вiко�

вих та індивiдуальних особливостей дiтей, вiд конкретної ситуацiї. Учитель може часом стикатись із

негативним ставленням учня до найбільш, здавалось би, продуманого педагогiчного заходу. А.С.Ма�

каренко не унiверсалiзував “побiчної дiї” на особистiсть. Вiн справедливо вважав її одним з ефектив�

них засобiв виховання позитивного ставлення до навчання: “Діалектичність педагогiчної дiї настiльки

велика, що нiякий засiб не може проектуватись як позитивний, якщо його дiя не контролюється всiма

іншими засобами, застосовуваними одночасно з ним. Людина не виховується по частинах, вона ство�

рюється синтетично всiєю сумою впливiв, яким вона пiддається. Тому окремий засiб завжди може бу�

ти і позитивним, і негативним, вирiшальним моментом якого є не його пряма логiка, а логiка і дiя всiєї

системи засобiв, гармонiйно органiзованих” [2, с.119].

Полiткерiвник колонiї ім. М.Горького Л.Т.Коваль пригадував, що А.С.Макаренко велику увагу

приділяв рiзним педагогiчним засобам, якi сприяли формуванню в учнiв вiдповiдального ставлення до

навчання: “Мені, не маючому викладацького досвiду до колонiї ім. М.Горького, Антон Семенович

радив, щоб перед учнями я чiтко розкривав мету навчання, формував пiзнавальнi інтереси, якi вихо�

вують настiйливiсть, активнiсть у навчаннi, прагнення на практицi застосовувати отриманi знання.

Уроки ж самого Антона Семеновича були зразком застосування активних методiв навчання, якi за�

безпечували усвiдомлене сприйняття знань учнями, розвивали їх самостiйну творчу дiяльнiсть...” [5].

Проблему засвоєння становить не тiльки оволодiння знаннями, але і сам процес довготривалої стiйкої

уваги, напружених розумових сил, вольових зусиль, зосередження на головному і необхiдному, про�

яву інiцiативи, адже “доки не буде простору інiцiативи, справедливо вiдзначав А.С.Макаренко, нiко�

ли не буде нової школи” [4, с.18].

Велике значення у вихованнi учнiвської молодi має моральне обличчя педагога. А.С.Макаренко

вiрив і шукав усiм своїм життям доказ того, що знання свої, педагогiчну майстернiсть педагог може до�

вести до великого ступеня досконалостi, майже до ступеня технiки. Мислячий, творчий педагог не буде

формально, механiчно переймати новацiї до тих пiр, доки сам глибоко не зрозумiє суть запроваджува�

ної ідеї. Так було в колонiї ім. М.Горького з упровадженням навчання за комплексними планами і про�

грамами. Що з того вийшло, педагог із захопленням описує в статтi “Досвiд освiтньої роботи в Пол�

тавськiй трудовiй колонiї ім. М.Горького”, яка ще в 1923 роцi була опублiкована в журналi “Новими

стежками” і яка, до речi, в скороченому варiантi опублiкована в радянському академiчному переви�

даннi творiв А.С.Макаренка. Глибоке розумiння педагогiчної сутностi, методiв та засобiв роботи, ре�

комендованих А.С.Макаренком, забезпечує педагогу істинно творчу свободу в реалiзацiї його прак�

тичної дiяльностi. Однак педагог повинен засвоєнi теоретичнi знання й досвiд роботи А.С. Макаренка

кожного разу спiввiдносити з реальними умовами виховної ситуацiї, яка завжди конкретна і мiнлива.

Теоретичнi знання застосовуються в реальнiй ситуацiї навчально�виховного процесу в нових умовах,

якi так, а то й інакше визначають характер педагогiчної взаємодiї. Таким чином, творче використання

методiв і засобiв навчання вимагають вiд педагога певної самостiйностi, гнучкостi, вмiння враховувати

постiйно змiнюючi конкретнi ситуацiї, реальний хiд навчання. Останнiй детермiнований багатьма фак�

торами, серед яких важливе значення мають типологiчнi особливостi учнiв і особистiснi характеристики

самого вчителя. Вiдомо, що однi й тi ж педагогiчнi засоби мають абсолютно рiзну, інодi навiть проти�

лежну дiю на учнiв, котрі мають рiзні темпераменти.

Iдеї А.С.Макаренка знайшли пiдтвердження в сучасних дослiдженнях психологiї педагогiчної

взаємодiї. Так, психологи фiксують наявнiсть суттєвих психологiчних рiзниць мiж людьми – рiзниць у

глибинi, інтенсивностi, стiйкостi емоцiй, емоцiйнiй вразливостi, темпі, енергiйностi дiй та в інших особ�

ливостях психiчного життя, поведiнки і дiяльностi, якi традицiйно вiдносяться до темпераменту.

А.С.МАКАРЕНКО ПРО ВИХОВАННЯ ПОЗИТИВНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ

М.М.Окса
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Якостi темпераменту проявляються в ситуацiях, у яких не реалiзуються завченi і попередньо за�

своєнi форми поведiнки. У зв’язку з цим, вимагається повна мобiлiзацiя якостей темпераменту, прита�

манних даному індивiду. Експериментально доведено, що сангвiнiки та холерики проявляють менший

опiр у ситуацiях, коли умови і засоби дiяльностi строго регламентованi й не допускають звичних інди�

вiдуальних прийомiв. Регламентацiя приводить їх до швидкого стомлення, що в кiнцевому рахунку не�

гативно впливає на продуктивнiсть їхньої дiяльностi. Флегматики та меланхолiки в умовах строгої рег�

ламентацiї виявляють бiльший опiр і продуктивнiсть дiяльностi. Таким чином, рекомендацiї для вчи�

телiв доцiльно формулювати з урахуванням доцiльно існуючих індивiдуальних вiдмiнностей.

Дослiдження психологiв показують, що індивiдуальний стиль дiяльностi як стiйке поєднання за�

собiв педагогiчної дiяльностi зумовлене головним чином типом темпераменту, а точнiше – типом нер�

вової системи. Його особливостi проявляються в спiввiдношеннi орiєнтовної, виконавчої і контрольної

фаз дiяльностi людини. У зв’язку з цим в індивiдуальному стилi педагогiчної дiяльностi видiляються

декiлька змiстовних характеристик. Найбiльш ефективним є стиль, об’єднуючий методичнiсть з

емоцiйнiстю, а імпровiзацiйнiсть із розсудливiстю. Гнучкiсть поведiнки і мислення, артистичнiсть да�

ють змогу педагогам умiло створювати ситуацiї спiлкування, атмосферу емоцiйного спiвпереживання,

захопленостi. Вони успiшно залучають учнiв в ігрову дiяльнiсть, використовують елементи теат�

ралiзацiї, невербальнi засоби комунiкацiї.

Надаючи серйозного значення методологiчнiй озброєностi вчителя, А.С.Макаренко попереджав

проти однобiчного захоплення словесними методами навчання. Завдання вчителя, за його глибоким

переконанням, полягає в тому, щоб формувати людей з єднiстю думок і дiй – людей, у яких вiдстань

мiж задумом та його виконанням найкоротша. Про це, зокрема, вiн говорив у своєму виступi перед

студентами й викладачами Харкiвського педагогiчного інституту ім. Г.С.Сковороди 9 березня 1939

року.

Важливого значення А.С.Макаренко надавав зв’язку навчання з виробничою працею, вбачаючи

в цьому ефективний шлях подолання формалiзму в навчаннi, поглиблення теоретичних знань. Без

органiчного поєднання навчання з працею в учнiв формуються лише поверхові уявлення, а праця,

“без крокуючої поряд освiти, без крокуючого поряд полiтичного і суспiльного виховання... вияв�

ляється нейтральним процесом” [3, с.127]. Разом з тим, А.С.Макаренко справедливо розглядав

зв’язок навчання з виробничою працею як дiйовий шлях формування вiдповiдального ставлення до

навчання. Певний інтерес у цьому зв’язку становлять “Вступ до програм і планiв навчальної роботи

й у майстернях дитячої комуни ім.Ф.Е.Дзержинського”, шкiльнi програми та програми виробничого

навчання, написанi А.С.Макаренком, якi зберiгаються в Харкiвському мiському державному архiвi

(ХМДА) [6,10�19 зв.].

У “Вступi до програм...” говорилося: “3а своїм змiстом навчальна робота складається з двох мо�

ментiв: а) загальноосвiтнього мiнiмуму і б) прикладних знань до виробничої працi... Мiнiмум загально�

освiтнiх навичок розрахований до рiвня 7�го кл. трудшколи II ступеня, а з працi за роки перебування в

комунi дати 4�й розряд квалiфiкацiї практичного ремесла” [6; 10]. У навчальних планах містився пе�

релiк дисциплiн, була визначена послiдовнiсть їх вивчення, вказанi навчальнi години, кiлькiсть занять

на тиждень.

Навчальний матерiал із тієї чи іншої дисциплiни, викладений у програмах і планах, складених

А.С.Макаренком, являє собою систему взаємопов’язаних понять. Навчальнi плани і програми педаго�

га передбачали розширення кола знань учнiв, стимулювали їхні прагнення до здобуття нових знань.

Навчальний матерiал із кожної дисциплiни систематизувався таким чином, щоб забезпечити поступове

зростання квалiфiкацiї вихованця. Теми становили єдине цiле, охоплюючи весь комплекс знань із даної

дисциплiни, сприяли мiцному засвоєнню матерiалу й чiткому розумiнню наукових основ технологiчних

процесiв виробництва.

Висуваючи високi вимоги до вихованцiв у справi оволодiння ними знаннями, А.С.Макаренко вима�

гав вiд педагогiв об’єктивностi в їх оцiнцi. Вiн наполягав на тому, щоб “оцiнка знань балом в одиницю

не носила ознак темпераменту викладача, а ставилася лише тодi, коли учень зовсiм нiчого не знає” [7,

20]. А.С.Макаренко справедливо вiдзначав, що “успiшнiсть та оцiнки (а це не завжди повнiстю

збігається і також повинно бути предметом спецiальної уваги педагога), фактичнi знання вихованця з

окремих цiкавих для нього предметiв повиннi бути добре і докладно вiдомi вихователю в їх динамiцi й

тенденцiях” [1, с.324].
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РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
На особистому досвiдi А.С.Макаренко і колектив педагогiв керованої ним

школи переконались у тому, що оцiнка навчальної або трудової дiяльностi ви�

хованця не повинна бути привiлеєм, одноосiбною справою педагога. Ефек�

тивнiсть її в багато разiв пiдвищується, якщо вона йде ще й вiд колективу

учнiв. Отже, боротьба за єдину оцiнку дiяльностi, навчальної чи трудової, за

громадську думку в колективi велась систематично і пильно. Л.Т.Коваль зга�

дував про те, як А.С.Макаренко говорив: “Якщо в колективi випрацювана

єдина оцiночна думка, то рiзнi справи будуть виконанi, якщо нi – на успiх

розраховувати не доводиться. Єдина оцiночна думка дозволяє колективу ста�

ти саморегулятором своєї життєдiяльностi, суб’єктом виховання. Якщо вихо�

ванець випрацював звичку вести себе слушно в колективi, йому не доведеться

боятись зовнiшньої оцiнки і вступати з нею в конфлiкт. Заздалегiдь знаючи,

за що його схвалить колектив і за що осудить, вiн самостiйно перебудовує

своє ставлення до справи, виховує в собі позитивнi якості” [5].

Оцiнка – це одна з найскладнiших форм дiяльностi вчителя. Функцiя

оцiнки не тiльки в тому, щоб отримати інформацiю про якiсть досягнення уч�

ня, але і в тому, щоб виразити педагогiчне ставлення до цих досягнень з ме�

тою зробити їх якомога вищими надалi. Останнє – найважливiше в оцiнцi,

про що, на жаль, нашi вчителi не завжди пам’ятають. Супроводжуючи оцiнку

своїм ставленням до неї, вчитель у кiнцевому підсумку повинен пiдтримувати

впевненiсть учня у своїх силах. Песимiзм у дитини недопустимий, і тому з бо�

ку педагога необхiдна зрима й реальна допомога вiдстаючим, пiдвищення їх

громадського самопочуття, що досягається найшвидше за рахунок особливої

оцiночної технiки, випрацювати яку, твердив А.С.Макаренко, повинен у себе

кожний педагог [5].

Цього йому вдалось досягти також завдяки вияву особистої інiцiативи.

Вiн пiд дахом самого ДПУ вступає в “злочинну змову (так це буде пiзнiше

названо) з учителями керованої ним школи. Суть “змови” полягала в тому,

що вчителi не будуть гробити дiтей двiйками, якщо тi в математицi не мо�

жуть пiднятися вище від арифметики або до них не доходить в повному об�

сязi краса і глибина Пушкiна, Толстого, Гоголя. Як компенсацiю цiй “пос�

тупцi” Антон Семенович обiцяв наповнити кожний клас круглими вiдмiнни�

ками, але з окремих предметiв, якi щасливо збігаються з природними здiбно�

стями учня [8, 6�10]. А для виявлення професiйної визначеностi – і

суспiльної, і особистої – бiльшого й не вимагається. Компенсацiєю “змови”

повинна була стати також “клубна робота”, яку А.С.Макаренко розгорнув у

гiгантських масштабах на всi дитячi смаки та захоплення, паралельно зi

шкiльними уроками.
Таким чином, аналiз праць А.С.Макаренка, спогадiв його вихованцiв і

колег, архiвних матерiалiв та спецiальних праць із розглядуваної проблеми
дозволяють стверджувати, що ідея виховання навчальної працьовитостi знай�
шла значне мiсце в системi педагога�новатора й знання, отриманi в процесi
навчання та позаурочноi роботи, відiгравали одну з провідних ролей у вихо�
ваннi. А.С.Макаренко як учитель і вихователь володiв рiзнобiчними, надзви�
чайно широкими та глибокими знаннями, всiма основними дидактичними ме�
тодами й засобами, вмiв уникнути шаблону і штампу, що позначилося на
якостi навчання колонiстiв і комунарiв та вiдiгравало важливу роль у станов�
леннi їх як всебiчно розвинених особистостей. У зв’язку з цим ідеї А.С.Ма�
каренка про виховання позитивного ставлення до навчання не тiльки не
старiють, а, навпаки, стають усе бiльш актуальними. Творче використання
спадщини видатного педагога�новатора може і повинно вiдiграти свою роль у
розв’язанні проблем навчання в українськiй школi.



Система перепiдготовки педагогiв у
20�тi роки пройшла кiлька етапiв станов�
лення й розвитку. Перший етап (1920 –
1923 рр.) характеризується як “набли�
ження вчительства до трудової школи”,
другий (1923 – 1926 рр.) — вже безпосе�
редньо мiстить основи педагогiчної пе�
репiдготовки. Змiст його становить по�
глиблене вивчення вчителем принципiв
педагогiчної науки та основ побудови но�
вих програм. На третьому етапi (1926 –
1929 рр.) ставилось завдання забезпечи�
ти установи соцiального виховання
квалiфiкованими викладачами, якi б “га�
рантували кiлькiсне та якiсне виконання
завдань соцiального виховання”, тобто
це вже початок процесу постiйного пiдви�
щення квалiфiкацiї, який висував перед
працiвниками соцiального виховання ви�
моги серйозного поглиблення знань,
удосконалення педагогiчної технiки.

Перепiдготовка вчителя впродовж
перших двох перiодiв проводилась на
довго� i короткотермiнових курсах,
з’їздах, конференцiях, педагогiчних нара�
дах. Головною з цих форм можна вважати
педагогiчнi курси (в перiод лiтнiх канiкул).
Так, у червнi�липнi 1923 р. курси були ор�
ганiзованi в Чернiговi, Кам’янці�
Подiльському та iнших мiстах. З�помiж
завдань педагогiчних курсiв головним бу�
ло ознайомлення працiвникiв освiти з но�
вими методами навчання. До педа�
гогiчного циклу, прочитаного на Чер�
нiгiвських курсах, увiйшли такi дис�
циплiни: “Облiк педагогiчної працi”,
“Вiдмiннiсть систем народної освiти в
РРФСР i УРСР”, “Новi педагогiчнi течiї у
школi”, “Основи дитячого руху”, “Новi на�
вчальнi програми”, “Школа на селi з
сiльськогосподарським ухилом”. На пе�
дагогiчних курсах у Кам’янці�Подільсько�
му головна увага придiлялась викладан�
ню таких предметів, як “Педологiя”, “Сис�
теми педосвiти УРСР”, “Кодекс законiв
Наросвiти”, “Шкiльна гiгiєна”. 150 годин
загальної роботи курсiв вiдводилось на
педагогiчну практику в школах i дитячих
будинках. Були органiзованi й функцiону�
вали педагогiчний та мистецький гуртки.
У педагогiчному гуртку праця спрямову�
валась на “освоєння практичних пiдходiв
до шкiльного життя на селi” [1].  У той
перiод педагогiчнi курси самостiйно роз�
робляли навчальнi плани та програми. 

У 1924 р. Київським губернським бюро
перепiдготовки створюється централiзо�
ваний план роботи семiнарiв педагогiчної
перепiдготовки на селi. Вiн складався з
теоретичної i практичної частини. До тео�
ретичної частини входило три роздiли:

— питання агрокультури;
— проблеми державної полiтики;
— педагогiка. 
Практична частина об’єднувала чоти�

ри теми: 1) трудова школа; 2) дитячий бу�
динок; 3) хата�читальня або сiльбуд; 4)
дитяча органiзацiя. Завдання, висунутi в
практичнiй частинi, спрямовувались на
вiдбудову школи, дитячого будинку, хат�
читалень, дитячої органiзацiї свого райо�
ну або округу i проведення систематич�
них фiксованих спостережень за навчаль�
но�виховним процесом у школi (дитячому
будинку). Планом передбачались завдан�
ня для педагогiв, якi пiд час перепiдготов�
ки мали вiдвiдувати Київ. Зокрема, це
проведення спостережень в однiй iз
зразкових шкiл, дитячому будинку або
дитмiстечку та порiвняння з висновками
спостережень в установах соцiального
виховання своєї округи. Рекомендува�
лось узяти хоча б епiзодичну участь у
семiнарськiй роботi педагогiчних курсiв
iм. Б.Грiнченка або iм. М. Пирогова, у пе�
дагогiчнiм семiнарi в Будинку освiти, оз�
найомитись iз роботою лiкарсько�педа�
гогiчного кабiнету професора А.Володи�
мирського, крiм того, побувати на спек�
таклi театру “Березiль” Леся Курбаса,
оцiнивши змiст i постановку п’єси з педа�
гогiчної точки зору [2]. 

Таким чином, розробкою та введенням
єдиного плану роботи семiнарiв педа�
гогiчної перепiдготовки на селi здiйснюва�
лись спроби унiфiкувати систему пе�
репiдготовки сiльського вчителя. Однак
губернськi педагогiчнi курси, незважаючи
на це, продовжують проводити перепiдго�
товку вчителя за власними планами й ав�
торськими програмами.

Так, навчальний план Київських губ�
педкурсiв включав чотири цикли: педа�
гогiчний, суспiльно�полiтичний, україноз�
навства, виробничий. У межах загально�
педагогiчної пiдготовки вивчались “Мето�
ди освiтньої роботи з дiтьми” (Дальтон�
план, комплексна система, дослiдниць�
кий метод), “Основи педагогiки i систем
соцвиху”, “Дитрух та органiзацiя дитячого
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моосвiтi вчителя. Головною формою са�
моосвiти були визнанi педагогiчнi гуртки.
Пропагувалось перiодичне скликання пе�
дагогiчних конференцiй, де обговоренню
пiдлягали питання органiзацiї перепiдго�
товки вчительства.

Отже, впродовж перших двох видiле�
них нами перiодiв окреслюються такi
форми педагогiчної перепiдготовки, як
гуртки, конференцiї, курси, наради, з’їзди.
Головною зпомiж них слiд вважати педа�
гогiчнi курси. Робота на 1—1,5�мiсячних
курсах планувалась i органiзовувалась у
межах трьох основних циклiв — загально�
освiтнього, полiтичного й педагогiчного.
Аналiз навчальних планiв i програм за�
гальнопедагогiчних дисциплiн дозволяє
констатувати, що вони розроблялись, як
правило, на кожних педагогічних курсах
самостiйно, попри офiцiйнi спроби
унiфiкацiї. До педагогiчного циклу пере�
важно входили (у рiзних варiацiях) такi
дисциплiни: “Дитячий рух”, “Комплексна
система навчання”, “Методика комплекс�
ної працi”, “Наукова педагогiка”, “Реф�
лексологiя”, “Педологiя” тощо. При кур�
сах часто органiзовувались виставки ма�
терiалiв iз шкiльної практики — “вiд ху�
торської до губернської школи”.

Зазначимо, що становлення системи
пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв на�
штовхувалось на певнi перепони: низький
загальноосвiтнiй рiвень значної частини
вчительства, територiальна розпоро�
шенiсть працiвникiв соцвиху, брак
постiйного та систематичного
керiвництва самоосвiтньою роботою вчи�
тельства, недостатня кiлькiсть, розрiзне�
нiсть, а також “дорожнеча загальної i пе�
дагогiчної лiтератури”.

1926—1927 рр. можна визначити як
перiод пошукiв нових форм i методiв
пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв в Ук�
раїнi й застосування їх у єдностi з уже
вiдомими. Зокрема, з�помiж заходiв що�
до питань пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв соцiального виховання на 1927
р. передбачалися: 1) районнi курси�конфе�
ренцiї для працiвникiв соцвиху; 2) окру�
говi курси�семiнари; 3) республiканськi
заходи (мiжокруговi курси) за таким пла�
ном: всеукраїнськi курси для працiвникiв
(комдитруху) у Харковi (протягом мiсяця,
для 50 чол.); всеукраїнськi курси для ок�
ругових методистiв (двотижневi у Хар�
ковi, для 100 чол.); всеукраїнськi курси в
Києвi при сiльськогосподарському iнсти�
тутi та при педагогiчнiй бiостанцiї (протя�
гом мiсяця, для 100 чол.) для працiвникiв
шкiл сiльської молодi, великих дитячих
мiстечок i агрономiзованих семирiчних
трудових шкiл; мiжокруговi курси для ви�
кладачiв суспiльствознавства семирiчних

життя”. З деяких питань проводилися
практичнi заняття. Наприклад, професор
А.Володимирський організовував їх у
своєму “лiкарсько�педагогiчному кабiне�
тi”. Функцiонували секцiї: методологiчна i
дослiдницьких методiв.

Традицiєю початку 20�х рокiв стало за�
прошення на губернськi педагогічні курси
столичної лектури. Зокрема, влiтку 1924
р. на Полтавських губернських курсах пе�
репiдготовки вчителiв читали лекцiї i про�
водили практичнi заняття О. Музиченко
“Системи освiтньої працi”, О. Левицький
“Сiльськогосподарський ухил  трудвихо�
вання”, А.Володимирський “Практична
педагогiка” та “Педагогіка особи”, на
Чернiгiвських — М.Зеров, М.Даденков.
Особлива увага, вiдповiдно до запитiв
слухачiв, придiлялась методицi викладан�
ня, зокрема, комплекснiй системi й аме�
риканським методам навчання грамоти.
Одним iз головних питань на
Чернiгiвських педагогічних курсах була
українiзацiя школи.

У цiлому ж початок 20�х рокiв характе�
ризувався пошуком найдосконалiших
форм пiдвищення квалiфiкацiї педагогiв.
Про це свiдчить i поява авторських про�
грам органiзацiї та проведення пе�
репiдготовки, до яких додавались ре�
тельно дiбранi списки лiтератури для са�
моосвiти вчителя. Так, конспект�програ�
му для самостiйної роботи й колективної
перепiдготовки шкiльних працiвникiв бу�
ло розроблено О.Музиченком. Усю робо�
ту з перепiдготовки вiн пропонував зосе�
редити на педагогiчних курсах i в гуртках
— як осередках на мiсцях. У програмi по�
рушувались питання органiзацiї трудової
школи, методiв навчання (комплексного
та лабораторного), синтезу фiзичної і ро�
зумової працi. До головного роздiлу
“Комплексне навчання” автором реко�
мендувався значний список лiтератури.

К. Федорiвським пропонувалась про�
грама�мiнiмум, обов’язкова, на його дум�
ку, для курсiв педагогiчної перепiдготов�
ки. Роздiл програми iз загальнопеда�
гогiчної пiдготовки мiстив такi теми: “Ви�
ховання i суспiльство”, “Завдання вихо�
вання”, “Виховання в перехiдний перiод”,
“Iсторiя трудового виховання”, “Трудове
виховання на Заходi, в Америцi i в нас”,
“Новi методи i плани виховання”, “Трудо�
ва школа на селi в сучасних умовах”,
“Нашi взiрцевi школи” [3]. 

З кiнця 1925 — початку 1926 рр. у пе�
дагогiчнiй перепiдготовцi вчительства по�
силюється тенденцiя до органiзацiї
курсiв�семiнарiв. При цьому осуджувала�
ся традицiя органiзацiї курсiв лише за
лекцiйною системою. Особлива увага
придiляється практичній підготовці та са�
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трудових шкiл у Києвi, Одесi i Харковi
(двотижневi, для 100 чол. кожнi); мiжок�
руговi курси для викладачiв математики в
старшому концентрi трудових шкiл у Пол�
тавi та Днiпропетровську (двотижневi,
для 100 чол. кожнi); всеукраїнськi курси
для працiвникiв дошкiльних установ та
дитбудинкiв у Києвi, Одесi (мiсячнi, для
100 чол. кожнi) [4]. 

Упродовж 1926—1927 рр. однiєю з ос�
новних форм підвищення кваліфікації за�
лишається “самонавчання” педагогiв як
складова раціоналістичного напряму
практичної загальнопедагогічної підго�
товки. Розвиваючись із педагогiчних
гурткiв, воно стало передумовою ство�
рення заочного навчання як системи
оновлення знань.

Поступово заочна форма освiти стає
центральною формою пiдвищення
квалiфiкацiї педагогiв. Вона бере початок
вiд органiзацiї восени 1927 р. Заочного
iнституту народної освiти (ЗIНО на вироб�
ництвi) при Днiпропетровському IНО, який
мав увiйти до складу заочного педвузу
Наркомосвiти як його фiлiя. У лютому
1928 р. головний заочний педвуз (ЗПВ)
був вiдкритий у Харковi. Вже у травнi 1928
р. кiлькiсть його студентiв становила 1035
осiб (при плановому проектуваннi 3000)
[396, с. 169]. Загальна кiлькiсть учителiв
— студентiв заочного педагогiчного вузу
першого прийому — диференцiювалась
за такими показниками:

Контингент Заочного педагогiчного
вузу набору 1928/29 н. р.

Закiнчена вища освiта   З них без педосвiти
868 — 8,2% 61 — 0,6%

Незакiнчена вища освiта
858 — 8,1% 523 — 5%

Закiнчена середня освiта
5957 — 57,7% 3314 — 32% 

Незакiнчена середня освiта
2147 — 20,9% 1353 — 13%

Нижча освiта i самоосвiта
520 — 5% 520 — 5%

У заочному педагогiчному iнститутi бу�
ло вiдкрито два факультети — основний i
спецiальний.  Основний факультет мав
чотири вiддiли: 1) вчителi I концентру труд�
шкiл; 2) вихователi дошкiльних закладiв; 3)
працiвники закритих iнтернатних установ
соцвиху; 4) заочнi короткотермiновi курси
пiонерпрацiвникiв.

Дiяльнiсть спецiального факультету
спрямовувалась на пiдвищення
квалiфiкацiї викладачiв II концентру тру�
дової школи. Вiн складався з трьох ос�
новних вiддiлiв: 1) соцiально�економiчно�
го з двома секцiями: мови i лiтератури та

соцiально�економiчних дисциплiн; 2)
фiзико�математичного; 3) природничого.

Термiн навчання встановлювався у чо�
тири роки. Обидва факультети починали
роботу лише з другого року навчання.
Перший рiк був спiльний для всiх сту�
дентiв i мав загальноосвiтнiй характер.
Система облiку знань мiстила три форми:
самооблiк працi, перiодичну перевiрку
знань студентiв навчальною частиною
ЗПВ, усний iспит i захист квалiфiкацiйної
роботи на виїзних сесiях ЗПВ.

Зауважимо, що Заочний педагогічний
вуз працював за програмами стацiонар�
них педагогiчних iнститутiв i тому пере�
вантажував учителiв iнформацiєю, нама�
гаючись дати лише вищу освiту. Часто
слухачi ЗПВ були змушенi залишати
iнститут, не витримавши навантаження.
Через це вже наприкiнцi 20�х рокiв поста�
ла нагальна необхiднiсть органiзацiї
iнституту пiдвищення квалiфiкацiї педа�
гогiв [5]. 

У цiлому ж визначений нами третiй пе�
рiод характеризується багаторiвневою
системою пiдвищення квалiфiкацiї педа�
гогiв, до якої входили: педагогiчнi курси
(довготермiновi i короткостроковi),
з’їзди, конференцiї, наради, система са�
моосвiти, Заочний педагогiчний вуз, фiлiї
якого, крiм Днiпропетровська, планува�
лось вiдкрити в Києвi та Одесi. ЗПВ на
тривалий час став головною формою
пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв. Окрiм
цього, важлива роль у справi перепiдго�
товки належала педвузам, зокрема iсну�
ючим при них кабiнетам соцiального ви�
ховання, якi пiдтримували зв’язок iз учи�
телями та їх методичними гуртками [6]. 

Отже, в період 1920�1929 рр. значна
увага приділяється підвищенню
кваліфікації і перепідготовці педагогічних
кадрів. Загальнопедагогічна підготовка
репрезентована як єдність науки й мис�
тецтва, постійна творчість та самовдос�
коналення вчителя.
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Нещодавно (12 березня 1999 р.) у музеї�заповіднику видатного українського і світового педагога в
с.Ковалівці під Полтавою відбулися урочистості, присвячені 111�й річниці від дня його народження.
Ініціаторами проведення є Міжнародна асоціація Антона Макаренка на чолі з президентом, керівни�
ком лабораторії “Макаренко�реферат” при Марбурзькому університеті, професором, доктором Гьот�
цем Хіллігом, Всеукраїнська асоціація Антона Макаренка, яку очолює ректор Полтавського педінсти�
туту, академік, професор Володимир Пащенко й обласне управління освіти на чолі з Іваном Охрімен�
ком. Гості та господарі поклали квіти до пам’ятника педагогу, оглянули музей і взяли участь у засіданні
“круглого столу” за темою, яка винесена у заголовок.

Секретар правлінь Міжнародної та
Всеукраїнської асоціацій А.Макаренка,
завідуюча кафедрою педмайстерності
педінституту, доцент Людмила Краму�
щенко розглянула проблему еволюції
сприйняття й осмислення спадщини

Макаренка за кордоном у контексті світової педагогіки. Виникає дивний парадокс: якщо світ ішов
від ідеологічної конфронтації до визнання і сьогодні ставить Макаренка на 7�е місце серед найви�
датніших педагогів світу, а “Педагогічна поема” названа восьмою серед 100 кращих книг усіх часів і
народів, то у рідній Вітчизні ставлення до творчості Макаренка, на жаль, не відповідає її значу�
щості.

Автори цих нотаток торкнулися  перешкод, які гальмують творче втілення досвіду Макаренка
сьогодні. Крім труднощів перехідного періоду і звичайної інертності багатьох освітян, існують ще й
інші. Більшість однодумців Макаренка опускають руки, тому що, мовляв, хіба ж досвід генія можна
відтворити? Опоненти ж, користуючись “плюю�ралізмом”, безпідставно чіпляють ярлики “то�
талітарної”, “гулагівської” педагогіки. Вважаємо, що ідеї Макаренка стануть переможними за умов
зіставлення з провідними тенденціями в сучасній освіті. Так, досвід “школи�господарства” є не
геніальною вигадкою, не авторитарною педагогікою Макаренка, а втіленням в освітньому закладі
споконвічної народної родинної традиції трудового  виховання дітей. До речі, федеральний канцлер
ФРН Герхард Шрьодер в інтерв’ю журналу “Німеччина” (№1 за 1999 р.) зауважив, що сучасні
“наука, освіта й економіка занадто віддалилися одне від одного” і тому освітні заклади “повинні ста�
ти майстернями майбутнього”. Думаємо, не помилимося, якщо зробимо припущення, що під цими
словами підписався б і Антон Макаренко. Неймовірно, але у проекті закону “Про середню освіту”,
який подано до Верховної Ради України, слово “праця” взагалі не зустрічається. 

Цю тему блискуче продовжив старший науковий працівник музею Макаренка, доцент Микола
Пашко, який докладно спинився на двох “китах” трудового виховання. По�перше, це – передова пси�
холого�педагогічна думка (“школа досвіду” американця Джона Дьюї, “школа роботи”, “школа дії”
німців Георга Кершенштейнера і Вільгельма Лая) та програма “єдиної трудової школи”, яка діяла в
Росії з 1918 року й мала чудові здобутки у творчості Блонського, Шацького, Іоніна (Росія), Ващенка,
Соколянського (Україна). По�друге, це – земський досвід трудового навчання ремісників Полтавщи�
ни, який до 1917 року тримав першість в імперії і за кількістю “ремісничих навчальних майстерень”
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(“показових пунктів”) – 226, і за якістю трудової підготовки молоді (випускники виборювали призові
місця на виставках Києва, Москви, Петербурга, Берліна, Парижа тощо). Ремісники колонії в Ко�
валівці теж навчали дітей праці у кузні, столярній, чоботарній, плетнярській, кравецько�швацькій май�
стернях. Прикро, що у державі робітників, селян і трудової інтелігенції все це розгубилося, а сьогодні й
досі, на жаль, не визначено як стратегічне завдання педагогіки майбутнього.

Виступ професора кафедри педмайстерності Ніни Тарасевич був присвячений гуманізму педа�
гогіки Макаренка. Оригінальний аналіз невідомих архівних матеріалів допоміг висвітлити цікаву
еволюцію назви колонії. Макаренко зробив усе, щоб вилучити з неї таке тавро на своїх вихованцях,
як “неповнолітні правопорушники”, “соціально дефективні”, “злочинці” тощо. Він пропонує і
відстоює гуманний варіант назви, який закріпився остаточно: “Полтавська трудова колонія імені
М.Горького”.

Доцент педагогіки Іван Кривонос почав виступ з парадоксального твердження про те, що
справжнього Макаренка ми… не знаємо. І довів це на низці сумних прикладів маніпуляцій з текста�
ми видатного педагога після його передчасної смерті: вилучення сторінок і цілих глав, ідеологічні
вставки�нашарування тощо. Тому повернення до архівів і видання оригінальних версій творів Мака�
ренка – теж важлива справа майбутнього. Спромоглася ж Польща розпочати 20�томне видання
творів Я.Корчака трьома мовами
(польською, німецькою, івритом).

Дискусія й обмін думками в кулуарах
схвалили це скромне вшанування некруглої

дати видатного педагога. Отримали господарі від гостей і побажання на майбутнє: щоб до залу запро�
шували більше студентів і не тільки педінституту (цікавий досвід самоврядування, наприклад, має
технічний університет); щоб були вчителі й учні місцевої школи (адже школа і музей у Ковалівці – це
сьогодні єдиний макаренківський різновіковий загін), слухачі інституту післядипломної освіти педа�
гогічних працівників, представники системи перевиховання.

Наступні зустрічі макаренкознавців плануються в Угорщині та Німеччині. Полтава теж як центр
обох макаренківських асоціацій запрошує освітян і науковців чи у визначні дати, чи в будні дні. Бу�
демо разом прокладати шлях до педагогіки Макаренка – педагогіки майбутнього тисячоліття. Коли
писалися ці рядки, “Зоря Полтавщини” (від 13 березня 1999 р.) оприлюднила повідомлення
ДІНАУ прес�служби голови держави “За результатами поїздки на Полтавщину”. У ньому, зокре�
ма, йдеться про те, що Президент України дав доручення уряду внести пропозиції щодо “звільнення
підсобних господарств державних інтернатних закладів від оподаткування” і Міністерству освіти –
щодо “утворення фонду підтримки студентського самоврядування”. Чудова новина, і саме у день
народження педагога, яка свідчить про те, що активно рухатися у напрямі макаренківської педа�
гогіки треба вже сьогодні.

ХХРРООННІІККАА

Г.Хілліг під час відвідування ПОІПОПП.
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КУРСИ ПОІПОПП НА 2000�Й РІК
ПОІПОПП ім. М.В.Остроградського приступає до складання плану навчальної роботи на 2000�й

рік. 
Прийом замовлень від районних методичних кабінетів на проходження курсів підвищення

кваліфікації на основі переліку категорій педагогічних працівників здійснюється до 1 листопада 1999 ро�
ку.

З метою оптимального врахування побажань та  потреб педагогів подаємо перелік категорій педа�
гогічних працівників, для яких планується проведення курсів у 2000 році та їх проблематики. Компе�
тентність викладачів та майстерність педагогів базових навчальних закладів для проходження педа�
гогічної практики дадуть можливість слухачам курсів розширити  діапазон фахової  підготовки, оно�
вити  і поглибити знання, вдосконалити уміння та навички, здобути необхідну умову для атестації.

Просимо читачів “ПМ” висловити свою думку за форми  підвищення кваліфікації учителя ХХІ
століття. Для яких категорій і з яких проблем, не вказаних у переліку, слід додатково організувати
навчання. 

При плануванні навчальної роботи на 2000�й рік будуть розглянуті всі замовлення, всі пропозиції
про проведення курсів підвищення кваліфікацій для категорій, не вказаних у переліку. 

Запрошуємо до співпраці. Ми чекаємо Ваших відгуків, замовлень, пропозицій.

ДДооввііддккии  ззаа  ттееллееффоонноомм  77��2266��0088..

1. Директори загальноосвітніх шкіл І�ІІІ ступенів. “Удосконалення функцій освітнього менеджменту в умовах ре�
формування школи” (72 години).

2. Директори загальноосвітніх шкіл І�ІІ ступенів. “Удосконалення стилю керівництва і розвиток школи” (72
години).

3. Новопризначені директори шкіл. “Підготовка керівника  до управління в режимі становлення школи” (72
години).

4. Заступники директорів загальноосвітніх шкіл  І�ІІ ступенів з навчально�виховної роботи. “Гуманізація процесу на�
вчання й виховання у сучасній школі” (72 години).

5. Заступники директорів загальноосвітніх шкіл І�ІІІ ступенів з навчально�виховної роботи. “Створення оптималь�
них умов організації навчально�виховного процесу і керівництва ним” (72 години).

6. Практичні психологи шкіл (72 години).
7. Практичні психологи, які не мають спеціальної освіти (144 години).
8. Новопризначені заступники директорів шкіл з навчально�виховної роботи (72 години).
9. Заступники директорів шкіл  з навчально�виховної роботи (стаж роботи не менше 5�7 років) “Застосування ме�

тодики розвитку критичного мислення в навчальному процесі”   (організаційно�діяльнісна гра)  (72 години).
10. Інспектори та методисти рай(міськ)во, які ведуть питання НВР. “Зміст та організація методичної роботи в умо�

вах запровадження нових педагогічних технологій” (72 години).
11. Логопеди освітніх установ (72 години).
12. Олігофренопедагоги спеціальних дошкільних закладів (72 години).
13. Вчителі допоміжних шкіл (молодших класів, рідної мови, математики, географії, історії, природознавства,

трудового та професійного навчання, хімії, фізики, фізичної культури, музики) (72 години).
14. Заступники директорів з виховної роботи шкіл нового типу з проблеми “Створення оптимальних стартових

умов для творчості та інтелектуального розвитку особистості” (72 години).
15. Класні керівники, педагоги�організатори, куратори груп шкіл нового типу з проблеми “Педагогіка життєтвор�

чості особистості” (72 години).
16. Директори шкіл нового типу з проблеми “Імідж сучасної школи” (72 години).
17. Завідуючі кафедрами природничо�математичних дисциплін шкіл нового типу з проблеми “Організація науково�

методичної роботи як засіб підвищення якості знань здібної та обдарованої молоді” (72 години).
18. Вчителі початкових класів І та вищої кваліфікаційної категорії  (144 години).
19. Вчителі початкових класів ІІ кваліфікаційної  категорії  (144 години).
20. Вчителі початкових класів категорії “спеціаліст” (144 години).
21. Вчителі початкових класів малокомплектних шкіл та завідуючі початковими школами (144 години).
22. Вчителі початкових класів з проблеми “Технологія системи розвивального навчання” (72 години).
23. Вчителі початкових класів з проблеми “Особливості вивчення інтегрованого курсу “Художня праця” (72

години).
24. Завідуючі та методисти дошкільних закладів з проблеми “Використання інтерактивних освітніх технологій” (72

години).
25. Вихователі дошкільних закладів (144 години).
26. Вихователі ясельних груп (72 години).
27. Музичні керівники дошкільних закладів (72 години).
28. Медичні сестри дошкільних закладів  (72 години).
29. Вихователі фізичного виховання, керівники з фізичного виховання дошкільних закладів (144 години).
30. Вихователі з естетики дошкільних закладів (144 години).
31. Вихователі дошкільних закладів, які працюють за програмою “Крок за кроком” (144 години).
32. Заступники директорів шкіл з виховної роботи з проблеми “Особливості сучасного виховання та його зако�

номірності” (72 години).
33. Заступники директорів шкіл з виховної роботи з проблеми “Використання народної деонтології у створенні

національної виховної системи” (72 години).

ДДОО  УУВВААГГИИ  ВВІІДДДДІІЛЛІІВВ  ООССВВІІТТИИ,,  ММЕЕТТООДДИИЧЧННИИХХ  ККААББІІННЕЕТТІІВВ,,
ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННИИХХ  ППРРААЦЦІІВВННИИККІІВВ  ООББЛЛААССТТІІ!!



"Для тех людей,
которым нужно развить
свой ум и увеличить
доходы, курсы
являются лучшими
источниками
информации и
впечатлений. Многие из
идей, которые вы
найдете на них, дадут
вам стремительный
толчок вперед. Пойдите
на курсы не для
окончательных ответов,
а чтобы расширить свое
мышление". 

" ––  АА  ккаакк  ввыы
ппооддббииррааееттее  ддлляя  ввссееггоо
ээттооггоо  ууччииттееллеейй??
– По конкурсу. Но
даже тех, кого
отобрали, еще год или
два подучиваем нашей
системе, технологиям,
укладу жизни. Учителя
приходят к нам со
своими программами,
они должны уже знать,
что тут делать. Нам
нужны хорошие
учителя, и мы
объявляем постоянно
конкурсы”.

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99)
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34. Організатори з виховної роботи вищих навчальних закладів І�ІІ рівнів акредитації

з проблеми “Виховні технології як спосіб педагогічної діяльності” (72 години).
35. Вчителі образотворчого мистецтва, які не мають відповідної освіти (144 години).
36. Вчителі образотворчого мистецтва,  які мають спеціальну освіту (144 години).
37. Вчителі образотворчого мистецтва та художньої праці (144 години).
38. Вчителі технічної праці (144 години).
39. Вчителі обслуговуючої праці (144 години).
40. Вчителі трудового навчання з проблеми “Художні  промисли Полтавщини” (72

години).
41. Вчителі трудового навчання, які не мають відповідної освіти (144 години).
42. Вчителі фізичної культури, які мають спеціальну освіту (144 години).
43. Викладачі допризовної підготовки (144 години).
44. Вчителі фізичної культури, які викладають допризовну підготовку (144 години).
45. Вчителі фізичної культури, які не мають відповідної освіти (144 години).
46. Вчителі музики “Педагогічні технології викладання музики в загальноосвітній

школі” (144 години).
47. Вчителі музики “Естетизація навчально�виховного процесу засобами музичного

мистецтва” (144 години).
48. Вчителі музики, які не мають спеціальної  музичної та педагогічної освіти (випуск�

ники музичних шкіл та музичних курсів)  (144 години).
49. Вчителі музики, які закінчили інші факультети педагогічних інститутів (144

години).
50. Класні керівники 5�9 класів з проблеми “Згуртування і розвиток учнівського ко�

лективу” (72 години).
51. Класні керівники 10�11 класів з проблеми “Координація виховного впливу школи,

сім’ї та громадських організацій” (72 години).
52. Вихователі ГПД з проблеми “Розвиток практичних умінь і навичок дітей” (72

години).
53. Педагоги�організатори з проблеми “Формування активно�творчої особистості”

(72 години).
54. Керівники гуртків будинку школяра (72 години).
55. Керівники технічних  гуртків позашкільних закладів (72 години).
56. Керівники туристичних  гуртків позашкільних закладів (72 години).
57. Вчителі біології вищої та І кваліфікаційної категорії (144 години).
58. Вчителі біології ІІ кваліфікаційної категорії та категорії “спеціаліст” (144 години).
59. Вчителі хімії та біології (144 години).
60. Вчителі, що викладають курс “Валеологія” (144 години).
61. Вчителі, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в початковій школі (72

години).
62. Вчителі, які викладають інтегрований курс “Довкілля” в 5, 6 класах (72 години).
63. Вчителі фізики, які працюють у класах після інтегрованого курсу “Довкілля” (72

години).
64. Вчителі хімії, які  працюють у класах після інтегрованого курсу “Довкілля” (72

години).
65. Вчителі біології, які працюють у класах після інтегрованого курсу “Довкілля” (72

години).
66. Вчителі географії, які працюють у класах після інтегрованого курсу “Довкілля”

(72 години).
67. Вчителі хімії І та ІІ кваліфікаційної категорії (144 години).
68. Вчителі хімії вищої кваліфікаційної категорії (144 години).
69. Вчителі хімії, які викладають в хіміко�біологічних класах (144 години).
70. Вчителі хімії загальноосвітніх шкіл І�ІІІ ступенів, які викладають лише неорганічну

хімію (144 години).
71. Вчителі географії вищої та І кваліфікаційної категорії (144 години).
72. Вчителі географії ІІ кваліфікаційної категорії (72 години).
76. Вчителі математики вищої кваліфікаційної категорії (144 години).
77. Вчителі математики І кваліфікаційної категорії (144 години).
78. Вчителі математики ІІ кваліфікаційної категорії (144 години).
79. Вчителі математики кваліфікаційної категорії “спеціаліст” (144 години).
80. Вчителі математики  5�7 класів з проблеми “Розвивальне навчання” (72 години).
81. Вчителі математики, які працюють в класі з поглибленим вивченням математики та

в профільних математичних класах (144 години).
82. Вчителі математики  загальноосвітніх шкіл І�ІІ ступеня, які викладають фізику

(144 години).
83. Вчителі фізики загальноосвітніх шкіл І�ІІ ступеня, які викладають математику

(144 години).
84. Вчителі фізики вищої та І кваліфікаційної категорії (144 години).
85. Вчителі фізики ІІ кваліфікаційної категорії (144 години).
86. Вчителі фізики шкіл І�ІІ ступеня, які працюватимуть за експериментальним підручни�

ком “Фізика�7” за редакцією Е.В. Коршака (72 години).
87. Вчителі фізики та інформатики (144 години).
88. Вчителі  фізики та астрономії (144 години).
89. Вчителі фізики та праці (144 години).
90. Вчителі�методисти та вчителі української мови і літератури вищої кваліфікаційної

категорії   (144 години).
91. Вчителі української мови та літератури І кваліфікаційної категорії (144 години).
92. Вчителі української мови та літератури ІІ кваліфікаційної категорії (144 години).
93. Вчителі української мови та літератури, які вперше проходять курси підвищення

кваліфікації і мають педагогічний стаж 5�6 років (144 години).
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94. Вчителі української мови та літератури з проблеми “Інтенсивне вивчення ук�

раїнської мови” (144 години).

95. Вчителі української мови та літератури з проблеми “Нові підходи до викладання

української мови” (72 години).

96. Вчителі української мови та літератури з проблеми “Література рідного краю. Ук�

раїнська діаспора” (72 години).

97. Діловоди шкіл (72 години).

98. Вчителі української мови та літератури (не фахівці, зокрема ті, хто раніше викла�

дав російську мову) (144 години).

99. Вчителі історії загальноосвітніх шкіл  І�ІІ ступенів (144 години).

100. Вчителі історії загальноосвітніх шкіл І�ІІІ ступенів (144 години).

101. Вчителі, що викладають курс “Основи правознавства” (144 години).

102. Вчителі курсу “Права людини” (144 години).

103. Вчителі англійської мови (72 години).

104. Вчителі німецької мови (72 години).

105. Вчителі французької мови (72 години).

106. Вчителі російської мови, російської та зарубіжної літератури (144 години).

107. Вчителі російської мови, російської та зарубіжної літератури з проблеми “Гу�

манізація освіти засобами художнього слова та видів мистецтва” (144 години).

108. Вчителі російської мови, російської та зарубіжної літератури з проблеми “Інтеграція

літературної освіти. Зарубіжна література як складова світової художньої культури” (144

години).

109. Вчителі російської мови, російської та зарубіжної літератури з проблеми “Інтег�

рація суміжних предметів та видів мистецтва при вивченні зарубіжної літератури” (144

години).

110. Шкільні бібліотекарі (72 години).

111. Вчителі основ інформатики. Безмашинний варіант вивчення ОІОТ (72 години).

112. Вчителі основ інформатики. Машинний варіант вивчення ОІОТ (72 години).

113. Вчителі основ інформатики. Вивчення мови програмування Pascal (72 години).

114. Вчителі основ інформатики. Вивчення мови програмування Basic (72 години).

115. Вчителі основ інформатики. Вивчення ОІОТ за посібником Єршова А.П. (72

години).

116. Вчителі основ інформатики. Вивчення ОІОТ за посібником Кушніренка А.Г.

(72 години).

117. Вчителі основ інформатики. Вивчення ОІОТ за посібником Кайміна В.А (72 години).

118. Вчителі основ інформатики. Вивчення ОІОТ за посібником Гейна А.Г (72

години).

119. Вчителі основ інформатики. Вивчення ОІОТ за програмою Жалдака М.І (72 години).

120. Вчителі української мови. Використання нових інформаційних технологій при вив�

ченні української мови (72 години).

121. Вчителі математики. Використання нових інформаційних технологій при вивченні

математики (72 години).

122. Вчителі фізики. Використання нових інформаційних технологій при вивченні

фізики (72 години).

123. Курси�ПДГ (пролонгаційна ділова гра) з проблеми “Розвиток творчого по�

тенціалу вчителя�дослідника” для вчителів природничо�математичних дисциплін, які пре�

тендують на вищу кваліфікаційну категорію (144 години).

124. Курси “Основи безпеки життєдіяльності” (72 години).

125. Курси для директорів шкіл та їх уповноважених з питань охорони праці та техніки

безпеки (72 години).

““––  УУ  вваашшиихх  ууччииттееллеейй
еессттьь  ккааккииее��ттоо
ссттаажжииррооввккии,,  ппооввыышшееннииее
ккввааллииффииккааццииии??
– Да, на любые курсы,
которые их интересуют,
они могут пойти. В
нашей школе они не
испытывают
ограничений ни с
учебниками, ни с
компьютерами. Они
реализуют все свои
творческие
возможности. Как в
фигурном катании: есть
обязательная и
произвольная
программы. Между
преподавателями идет
соревнование – за
контракт. Они
соревнуются, и если все
замечательно делают –
я только повышаю им
зарплату. Проездные,
питание, путевки – все
это есть. Работать в
"Гранде" не только
престижно и почетно,
но и интересно. У
учеников –
рейтинговая система.
Коллектив – это
команда
единомышленников,
которая понимает, что
здесь делается и
почему. Некоторые
отторгаются, как
инородное тело, но это
– неизбежно".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99)

ЦЦииттааттаа  ““ППММ””
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�̇ †� �  �ˇ˛ � � � ¯� ˛˜¨˚¨ � „ „  1- 26

Ó öüîìó ïîêàæ÷èêó ñòàòåé "Ïîñòìåòîäèêè" ìàòåð³àëè ðîçì³ùåí³ çà àëôàâ³òíèì

ðàí³øå æóðíàë ìàº ïîäâ³éíèé íîìåð (ïåðøå ÷èñëî âêàçóº íîìåð æóðíàëó â äàíîìó
ðîö³, à íàñòóïíå (â äóæêàõ) - íîìåð â³ä ÷àñó çàñíóâàííÿ). Çàçíà÷åí³ òàêîæ ñòîð³íêè,
íà ÿêèõ íàäðóêîâàí³ ñòàòò³.

� ¸˛´ ˛  ̃ ˛ � ¨ � � � �
Cogito ergo sum. 2(12)
Äî ÿðìàðêóþ÷èõ. 3(7)
Ëþäèíà â ðóñ³: “ß çíàþ, ïðî ùî ãîâîðþ”. 4(14)
Íå-÷èòàííÿ — çëî÷èí? 1(11)
Ïåðøèé íîìåð íàóêîâî-ìåòîäè÷íîãî â³ñíèêà.
Ï.².Ì àò â³º íêî

1

Ïîñòìåòîäèö³ — 26. 2-4(24-26)
Ïðî ìàéñòð³â ñâî¿õ êîðàáë³â. 2(16)
Ó  ñïðàâæí³õ äåðæàâ íå áóâàº ôàëüøèâî¿ ³ñòîð³¿. 1(15)
Óñ³ íà ÿðìàðîê. 3(17)
×àñîïèñ äëÿ ïåäàãîãà. Á .Â. ×è÷êàë î 4
×è ïîòð³áíà Óêðà¿í³ "ìàòåìàòè÷íà îñâ³òà"? 1(8)
×è ïîòð³áíà óêðà¿íñüê³é øêîë³ ô³ëîñîô³ÿ? 3(13)
ßíóñ - õòî òè?! 4(18)

¸� ˜ ¨ ˝ �  ́  — � � †: � �  � � � � , � � � ø� ª���� � �
“Äîáðîáóò çàëåæèòü â³ä åêîíîì³÷íî¿ îñâ³÷åíîñò³”. ²íòåðâ’þ ç
Î.Â.Óäîâè÷åíêîì

3(21) 2

Äæîðäæ Ñîðîñ ïðî êàï³òàë³ñòè÷íó çàãðîçó. 1(15) 7
Åêîíîì³÷íà îñâ³òà é åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê: îðãàí³÷íèé
âçàºìîçâ’ÿçîê. Á .Ï. Á ó ä ç àí

3(17) 3

Çëîâ³ñíèé òðèêóòíèê, àáî Ïðî ³äåþ ñëîâ’ÿíñüêîãî ñîþçó
Á .Ãàâðèë èøèí

1(15) 2

²íòåðâ’þ ç Ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó
“Â³äðîäæåííÿ” Á.Ï. Áóäçàíîì.

4(14) 3

²íòåðâ 'þ ç  Î.Î. Êîëåñí³êîâèì. 2-4(24-26) 3
Ëþäèíà ðóõó — õòî âîíà? Þ .Ê. Ãó ë àê 4(14) 8
Ï³äòâåðäæåííÿ ã³ïîòåçè Ôåðìà. Î.Â. Á îáðèùå â 4(14) 7
Ïë³äíèé äîñâ³ä ñï³âïðàö³.  Þ .Ì . Ëå ë þê 3(17) 6
Ïðåçåíòàö³ÿ Ì²Ì-Êè¿â ó Ïîëòàâ³. 3(17) 2
×èì á³ëüøå ïðàöþºø — òèì á³ëüøå åíåðã³¿. ²íòåðâ’þ ç
Á.Ãàâðèëèøèíèì.

2(16) 2

� †̧ ˛ � ˛ � †�  ̨ � ´ †� ¨
Áóðîâà Î.Ê.  Åñòåòè÷íèé ïîòåíö³àë íàóêè â øê³ëüí³é îñâ³ò³. 4(18) 2
Á ó ðîâà Î.Ê. Ãóìàíèòàðíî-ïåäàãîãè÷åñêèé ïðèíöèï íàóêè è
øêîëüíîå îáðàçîâàíèå

2-4(24-26) 16

Ãå ðàñ èìå íêî Ë.Â.  Âèá³ð ó ïåäàãîã³÷í³é ñïàäùèí³ Ðóäîëüôà
Øòàéíåðà.

1(19) 13

Ãåðàñèì÷óê À.À.  Ðîëü íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ ó ôîðìó-
âàíí³ ³ñòîðè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ó÷í³âñüêî¿ òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³.

1(15) 8

Ãîí÷àðå íêî Ñ.Ó .  ²íòåãðàö³ÿ íàóêîâèõ çíàíü ³ ïðîáëåìà
çì³ñòó îñâ³òè.

2(6) 2

Æ èò êîâà Ò.Â., Íàó ìê³íà Ñ.Ì .  Ïðîáëåìè ãóìàí³çàö³¿ òà
ãóìàí³òàðèçàö³¿ îñâ³òè ³ ³ñòîðè÷íèé ïðîãðåñ.

3(7) 25

Çÿç þí ².À.  Äæ.Ë. Ìîðåíî é À.Ñ. Ìàêàðåíêî: ç³ñòàâí³
ïàðàëåë³.

2(16) 13

Çÿç þí ².À.  Îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿ ó âèì³ðàõ ïåäàãîã³÷íî¿
ðåôëåêñ³¿.

4(14) 11

Çÿç þí ².À.  Óí³âåðñàëüí³ ö³ííîñò³ ñïàäùèíè À.Ñ.Ìàêàðåíêà
³ ñó÷àñí³ñòü.

1(19) 3

Êë å ïêî Ñ.Ô.  Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ ³ çäîðîâèé ãëóçä. 4 3
Êë å ïêî Ñ.Ô.  Îðãàí³çóâàòè õàîñ ó ñîá³. 2(6) 4
Êë å ïêî Ñ.Ô.  Ñåêðåòè ìèñëåííÿ Äæîðäæà Ñîðîñà. 2(12) 2
Êë å ïêî Ñ.Ô.  Ó ïîøóêàõ ô³ëîñîô³¿ ïîñòìåòîäèêè. 4(14) 17
Êë å ïêî Ñ.Ô.  Óêðà¿íñüêà öàðèíà ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè. 2-4(24-26) 26
Êë å ïêî Ñ.Ô.  Ôåíîìåí óíèêàííÿ ìàòåìàòèêè. 1(8) 12

ЗМІСТ "ПОСТМЕТОДИКИ" №№ 126
У цьому покажчику статей "Постметодики" матеріали розміщені за ал�

фавітним принципом. У деяких рубриках на першому місці вказано авторів
статей. Як і раніше журнал має подвійний номер (перше число вказує номер
журналу в даному році, а наступне (в дужках) – номер від часу заснування).
Зазначені також сторінки, на яких надруковані статті. 
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Ê ë åïê î  Ñ .Ô.  Ô³ëîñîô³ÿ êíèãè â åïîõó “ê³íöÿ êíèãè”. 1(11) 8
Ê ë åïê î  Ñ .Ô.  Õóò³ðñüêà ô³ëîñîô³ÿ ³ öåíòðîô³ë³ÿ. 1(5) 5
Ê ë åïê î  Ñ .Ô.  Ùî öå òàêå — ãóìàí³çì? 2(9) 9
Ê ë åïê î  Ñ .Ô.  Òâîð÷à ñïàäùèíà À.Ñ. Ìàêàðåíêà ó êîíòåêñò³
ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè.

1(19) 2

Ê î ð ñà ê  Ê .Â .  Ñâ³òîâà îñâ³òà: òåíäåíö³¿ çì³í òà çîâí³øí³
ôàêòîðè.

4(14) 14

Ê ó ë ò à åâà  Ì .Ä . Êàòåãîðèÿ "BILDUNG" â íåìåöêîé
ôèëîñîôñêîé òðàäèöèè, èëè ðàçìûøëåíèÿ î ñìûñëå è
ïðåäíàçíà÷åíèè îáðàçîâàíèÿ.

1(23) 8

Ê ó ë ò à ºâà  Ì .Ä .  Ô³ëîñîô³ÿ âèõîâàííÿ ó êîíòåêñò³
íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ.

2(9) 7

Ë è ò âè íåíê î  Ã.Ì .  Ïðî êîíöåïö³þ ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè â
Óêðà¿í³.

1(8) 3

Ì à ì à ë ó é  Î .Î .  Ê³íö³ áåç ê³íöÿ, àáî Ñèòóàö³ÿ
“ïîñò(íåäî)ìîäåðíó”.

1(11) 2

Î õ ð ³ ì åíê î  ².Â .  Ïåäàãîã³÷íà ñïàäùèíà
Ì.Â.Îñòðîãðàäñüêîãî ³ íàö³îíàëüíà îñâ³òà íà Ïîëòàâùèí³.

4(22) 2

Ïîãð ³áíè é  Â .Ä., Ðà áåö ü Ê .Â .  Ïðî ñòðóêòóðó ìàòåìàòè÷íî¿
ï³äãîòîâêè â÷èòåëÿ ìàòåìàòèêè.

1(8) 8

Ï î ïïåð  Ê à ð ë  “Ñåðåä éîãî ó÷í³â... ùîíàéìåíøå äåâ’ÿòü
òèðàí³â”.

3-4(10) 2

Ð åøåò íÿê  Î .Â .  Øê³ëüíà åêîíîì³÷íà îñâ³òà â Óêðà¿í³. 3(21) 8
Ð è æê î  Â .À .  Ìåòîäèêà âò³ëåííÿ çíàíü ó ä³éñí³ñòü:
ïðîáëåìè êîíöåïòóàëüíîñò³.

2-4(24-26) 7

Ñ î ð î ñ Ä æî ð ä æ : “ß çíàþ, ïðî ùî ãîâîðþ”. 2(12) 3
Ñ ó õ î ì ë è íñüê à  Î .Â .  Ô³ëîñîô³ÿ äëÿ ä³òåé â åòè÷í³é
ñïàäùèí³ Â.Î. Ñóõîìëèíñüêîãî.

2(9) 2

Ôð åçå Õ .-Ë .  Ä³òè — ô³ëîñîôè (ðåôåðàò êíèãè). 3(13) 2
Ð åêîìåíäàö³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿
êîíôåðåíö³¿ «Òâîð÷à ñïàäùèíà À.Ñ. Ìàêàðåíêà ó êîíòåêñò³
ñó÷àñíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ íàóêè ³ ïðàêòèêè».

1(19) 10

Ò ³ëüêè îñâ³÷åí³ â³ëüí³... 1 3
� ˚ — � fl̋ � � ˚ ¯  ̊ ˛¸˛

Á è á ë ³ â Ï .Â ., Á ë à ãî âà  Ò .Î ., Ê î ë åñí³ ê î âà  Ð .À .
Ìîëèòâà çà óá³ºííèõ ãîëîäîì.

1(5) 23

Á ³ ë î ó ñüê î  Î .À .  Óêðà¿íñüêà íèâà êóëüòóðè. 2 3
3 20
4 7
1(5) 13
2(6) 8
2(9) 50

Â è ííè ÷ ó ê  Þ .  Ìàëîðîñ³éñüêèé ìàçoõ³çì. 4 10
Â î çíÿê  Ï .Ì .  Óêðà¿íñüê³ ìàòåìàòèêè â íàóêîâîìó
òîâàðèñòâ³ ³ì. Ò.Ã. Øåâ÷åíêà.

1(8) 19

Ãåë åâåð ÿ Ð .Î ., Ê ó ò î âà  Í .Ã.
Ïîëòàâà íà ïåðåêëèêó ë³ò ³ ñåðäåöü.

2-4(24-26) 37

Ãð è ãî ð  Ë .².  Íåâ³äîìå ïðàâî óêðà¿íöÿ. 1(5) 7
Ä à ö åíê î  À .  Ôåíîìåí Îëåêñàíäðà Øàðãåÿ (1897-1942). 2(12) 8
Ä î âãî ïî ë  Ï .Ã. Íåâ³äîìèé Óêðà¿í³ â³äîìèé ô³ëîñîô
Â.Â.Ëåñåâè÷.

3(13) 10

ª ð ì à ê  ß.Ã.  Ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè ïîñ³áíèêà ç ³ñòîð³¿
Ïîëòàâùèíè äëÿ ó÷í³â VII-IX êëàñ³â.

2(9) 51

Æ ó ê  Â .Í .  Âåëèêà êè¿âñüêà êíÿãèíÿ Îëüãà. 2 8
3 24
4 17
1(5) 17

Æ ó ê  Â .Í .  Âåëèêèé ïîëêîâîäåöü, äèïëîìàò ³
äåðæàâîòâîðåöü.

3-4(10) 6

Æ ó ê  Â .Í .  Ç  ³ñòîð³¿ Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. 3(17) 7
Æ ó ê  Â .Í .  Ïðî Êèÿ òà ÷àñ çàñíóâàííÿ Êèºâà. 4(18) 18
Æ ó ê  Â .Í .  Òðè ³ìåí³ Ïîëòàâè. 4(22) 15
Æ ó ê  Â .Í . , Á ó ë à âà  Ë .Ì .  Ïðî ïîõîäæåííÿ ãåîãðàô³÷íèõ
íàçâ Ïîëòàâùèíè.

3(7)
2(9)

30
46

Çà ãð åá åë üíè é  Ï .  Ìîº ñåëî - óêðà¿íñüêà àìåðèêà. 1(5) 7
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²ë ü÷ åíê î  Â .Ð .  Ìàíäð³âêà â óêðà¿íñüêó êàçêó. 2(6) 12
Ê î çë î â Â .À .  Ìåòîäèêà ðîáîòè ç ó÷íÿìè ïî ñêëàäàííþ ¿õ
ðîäîâîä³â.

1(5) 9

Ê î çþ ð à  Â .Ì ., Ê î çþ ð à  ².Â .  «×óìàöüêèé øëÿõ» î÷èìà
â÷èòåëÿ ³ñòîð³¿.

3-4(10) 19

Ê ó çüì åíê î  Î .Ä .  Óêðà¿íñüêå íàðîäîçíàâñòâî â øêîë³. 3(7) 29
Ê ó ò î âà  Í .Ã.  Ùî æ ÷èòàº ó÷åíü. 1(11) 15
Ë è ñåíê î  À .Â .  «Óêðà¿íà ñòàíå íîâîþ Åëëàäîþ... »
(äî 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ ª. Ìàëàíþêà).

1(15) 10

Ì à ò â³ ºíê î  Î .Ï . , Ì à ò â³ ºíê î  Ï .².  «Çîëîòå ê³ëüöå»
Ïîëòàâùèíè: àíàëîã³¿ ìîíóìåíòàëüíîãî ìèñòåöòâà òà
òåðíèñò³ øëÿõè ïàì’ÿò³.

1(15) 12

Ì à ò â³ ºíê î  Ï .².  Îñÿÿí³ êðàñîþ ³ òàëàíòîì. 4(18) 15
Ì à ò â³ ºíê î  Ï .².  Ñèâèé ñâ³äîê äàâíèíè: Ãîâòâ³ — 900
ðîê³â.

3-4(10) 17

Ì à ò â³ ºíê î  Ï .². , Ì à ò â³ ºíê î  Î .Ï .  Ùî òîá³ â ³ìåí³ ìî¿ì? 3(17) 24
Ì î ë ò ó ñî â Â .À . Íîâûå èññëåäîâàíèÿ âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ
àñïåêòîâ Ïîëòàâñêîé áèòâû.

2-4(24-26) 39

Í à ë è âà é ê î  ².Ì .  Ïîëòàâà — «ñåë³òðÿíà äåðæàâà». 3-4(10) 21
Í à ó ì åíê î  Ò .Ó .  Âèòîêè óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó òà
íàðîäíèõ òðàäèö³é.

3(7) 26

Í åñò åð åíê î  À .Â ., Ò à ð åë ³ í À .À .  Ãîëîâí³ ïðîáëåìè
ñó÷àñíèõ øê³ë.

2(12) 15

Í åñò ó ë ÿ Î .Î ., Ê è ð è ä î í À .Ì ., Ë à õ è æà  Ì .².  Âèçâîëüíà
â³éíà óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ñåðåäèíè XVII ñòîë³òòÿ.

2(20) 4

Î ê à ð à  À .Ì . «Áàðîêî ï³ñëÿ áàðîêî»: «Âûáðàíûå ìåñòà»
Ãîãîëÿ òà óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ÕV²²-ÕV²²² ñò.

4(18) 29

Î õ ð ³ ì åíê î  ².Â .  Ìàòåìàòè÷íà îñâ³òà íà áàòüê³âùèí³
Ì.Â.Îñòðîãðàäñüêîãî.

1(8) 22

Ï î ê î ò è ë î  Ò .À .  Äî ãëèáèí ñêàðáíèö³ íàðîäíî¿. 2 12
Ï î ð î õ íÿ Â .Ô.  Óðîê ïàì'ÿò³ «Äçâîíè ×îðíîáèëÿ». 4(18) 10
Ð åíä þ ê  Ï .Ã.  Êíèãà â æèòò³ ñó÷àñíîãî â÷èòåëÿ. 1(11) 14
Õ à ë ÷ à íñüê à  Î .Â .  Ãðåöüêèé ï³äêëàä íàøî¿ êóëüòóðè àáî
"Íàâ÷àéìîñü ÷åðåç ì³ðêóâàííÿ".

1(8) 27

Ø åé ê î  Ñ .Â .  Ô³ëîñîôñüê³ òà ñîö³îëîã³÷í³ ïîãëÿäè
Â.Â.Ëåñåâè÷à.

3(13) 13

Ø åì åò  Ï .Ã., Ø ó ë üãà  Â .²., Ï à øê î  Ì .Ñ .
37 âèäàòíèõ ïåäàãîã³â Ïîëòàâùèíè.

2(16) 17

Ø åì åò  Ï .Ã.  Íàóêà íà Ïîëòàâùèí³. 2(12) 10
Ø ó ä ð ÿ Ï .Ã., Ê ó çüì åíê î  Î .Ä . Ïðî ãðàìàòèêó Íàä³¿
Ôåñåíêî-Ñêîðèí.

1(5) 26

Ø ó ë üãà  Â .²., Ï à øê î  Ì .Ñ .  Ë³òîïèñ ³ñòîð³¿ îñâ³òè íà
Ïîëòàâùèí³.

3(17) 11

Â ³äçíà÷åííÿ 350-ð³÷÷ÿ ïî÷àòêó íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ â³éíè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó.

2(20) 2

Ã åðá Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. 3(17) 10
Äçâîíè ïàì'ÿò³ (60-³ ðîêîâèíè ãîëîäîìîðó). 2 14
« Óêðà¿íñüêèé âóçîë» — ñâ³æèé ïîãëÿä íà ³ñòîð³þ. 4(14) 22
Ó  íåá³ Ïîëòàâùèíè 1997 ðîêó — êîìåòà Õåéëà-Áîïïà. 1(15) 16

� ¸˛´ ˛  ̌ � ¨ � ˛¸˛ˆ�

Á àãàòîâèì³ðí³ñòü îñîáèñòîñò³ ³ òâîð÷å îâîëîä³ííÿ
ìàòåìàòèêîþ ó äèäàêòèö³ ß.À.Êîìåíñüêîãî. Â .Ô.Ì î ð ãó í

1(8) 82

Ï ñèõîëîã³ÿ - â÷èòåëþ. Â .À . Ñ åì è ÷ åíê î , Í .Ì . Ï è âî âà ð 2 15
ˇ ¯˜ � ˆ˛ˆ†� ˝ † � ¯ � ˝ ˛¸˛ˆ†fl

� � � ��Ł� æ�Œ�  łŒ�º�  (��łŒ‡º�� � �Łı��� � � � )

Â àø ðåáåíîê ïèøåò ñ îøèáêàìè — íå îò÷àèâàéòåñü, îí
ìîæåò îêàçàòüñÿ ãåíèåì. Ë . Ê î ð íè ë î â

3-4(10) 41

Äèòÿ÷èé ôîëüêëîð ÿê çàñ³á åñòåòè÷íîãî ðîçâèòêó
îñîáèñòîñò³. Â .Ñ . ²ð ê ë ³ ºíê î , Ë .Ã. Ò à ð à ñî âñüê à

3-4(10) 38

Ä ³òè ³ ãðîø³. 4 38
Å ôåêòèâíèé çàñ³á íàâ÷àííÿ ãðàìîòè. Ñ .Ï . Î ë ³ é íè ê 2 56

3 45
Çìàëå÷êó ðîñòèìî êîçàêàìè. Ã.À .Ê à ë ³ á åð ä à 1 11
²äåÿ ìàòåðèíñüêî¿ øêîëè. ß.À . Ê î ì åíñüê è é 1 20
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Êàçêà ïðî âåðåäëèâó áóêâó. À .Ã. Ñ à çà íñüê è é 2 24
Êîëè äèòÿ â³ääàâàòè â äèòñàäîê? 2(6) 45
Êðàé íàø ïîñóëüñüêèé. Â .Ì . Ê î çþ ð à , ².Â . Ê î çþ ð à 4 36
Í àâ÷àííÿ ãðàìîòè ä³òåé-ï'ÿòèð³÷îê. Ë .Ì . Ä çþ á à ,
Ã.Ñ .Ê î øë ÿê

4 39

Ï ðîñïåêò ìóçåþ ìàòåðèíñüêî¿ ñëàâè. Ã.Ï . Ñ åð ä þ ê 2 55
×èòàííÿ ä³òåé: ïðîáëåìè ñï³âðîá³òíèöòâà ñ³ì’¿ ³ á³áë³îòåêè.
². Ê î ð ÷ è íñüê à

1(11) 18

ßê îäåðæàòè ïîðòðåò þíîãî ÷èòà÷à? Ë .². Â à ñè ë ü÷ åíê î 1(11) 16
ßê³ âè áàòüêè? Òåñò. 1 23
ßêùî äèòèíà çàõâîð³ëà... 2(6) 45
ßïîíñüêà øêîëà: ðîëü ìàòåð³. 1 22

ˇ ��� � Œ���  łŒ�º�

Æ èòåë³ "Áàðâ³íêîâî¿ êðà¿íè". Ì .².Ï î ð î õ ,
Ë .Ã.Ò à ð à ñî âñüê à

4 23

Çîðîâ³ äèêòàíòè. Ã.Ñ . Ê î øë ÿê , Ç.Â . Þ ð ê î 4 29
Ì åòîäèêà ðîçâèòêó òåõí³êè ÷èòàííÿ â ïî÷àòêîâ³é øêîë³.
Ë .Ì .Ò ð è ù , Î .Â .Õ à ë ÷ à íñüê à

1(11) 34

Ì óçèêà. Àâòîðñüêèé ïðîåêò ïðîãðàìè (1-3 êë.).
Î .Â .Ä ³ æåâñüê à , Ë .Ä . Ê î çë î âà , Ã.Ñ . Ê î øë ÿê

1(5) 36

Í àâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè â äîøê³ëüíîìó òà ìîëîäøîìó
øê³ëüíîìó â³ö³. Ò . À .Ø åâ÷ åíê î , Â .Î .Ö åõ à íî âñüê à

1 10

Ï î÷àòêîâà øêîëà â ã³ìíàç³¿. Ð .À .Ð þ ò 2(9) 22
Ï ðîïåäåâòè÷íå îçíàéîìëåííÿ ïåðøîêëàñíèê³â ç ïîíÿòòÿì
îðôîãðàìè. Ñ .Ï .Î ë ³ é íè ê ,  Î .Â . Õ à ë ÷ à íñüê à

1(23) 32

Ñ èñòåìà íàâ÷àëüíèõ âïðàâ ç ðîçâèòêó íàâè÷îê ãðàìîòíîãî
ïèñüìà ó ïåðøîêëàñíèê³â. Ñ .Ï . Î ë ³ é íè ê

3(17) 37

Òèïîâ³ ïîìèëêè íà óðîêàõ ïèñüìà ó ïåðøîìó êëàñ³ òà
çàïîá³ãàííÿ ¿ì. Â .Ñ . Ñ à ë ³ ºíê î , Ã.Ñ . Ê î øë ÿê

1(19) 45

ßê ïîëåãøèòè ³ ïðèñêîðèòè ïðîöåñ îâîëîä³ííÿ íàâè÷êàìè
÷èòàííÿ â ïåðøîìó êëàñ³. Ã.Ñ .Ê î øë ÿê , Â .Ñ .Ñ à ë ³ ºíê î

1(11) 32

� Œ� � ¿� æ�Œ�  � ���  � �  º‡� �� � � � � �

Çåðíèíè ìîãî ïåäàãîã³÷íîãî äîñâ³äó. Ò .². Á à ë à ãó ð à 1 7
²íåòãðàòèâí³ óðîêè â øêîë³: Ò.Ã. Øåâ÷åíêî î÷èìà ³ñòîðèêà é
ë³òåðàòîðà. Ò .Ï . Ä åì è ä åíê î , ².². Ä ³ ïò à í

1(15) 46

Ó ðîêè ñîíöåïîêëîííèêà Ìèõàéëà Êîöþáèíñüêîãî.
Ò .².Á à ë à ãó ð à

2(20) 12

†æ� �� ‡�

²ñòîð³ÿ äåðæàâíîñò³ Óêðà¿íè (åêñïåðèìåíòàëüíèé
íàâ÷àëüíèé ïëàí êóðñó äëÿ ó÷í³â 9-11 êëàñ³â
çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë òà ÑÏÒÓ). À .Ê . Õ ì à ð à

2(9) 38

Îð³ºíòîâíå ïëàíóâàííÿ âèâ÷åííÿ iñòîð³¿ â 10-11 êëàñàõ.
Î .À . Á ³ ë î ó ñüê î , Î .Î .Ì à ãä è ê

3 39

Ð åã³îíàëüíà ïðîãðàìà ç ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè òà ð³äíîãî êðàþ
(5 êëàñ). Ì .Î . Ê è ð è ÷ åíê î

4 24

Ñ ó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ âèêëàäàííÿ ³ñòîð³¿. Â .Þ . Ñ ò ð åë üí³ ê î â 1(15) 25
— �æ‡Øæ�Œ�  � ���  � �  � � � � Æ‡� � �  º‡� �� � � � � �

²íåòãðàö³ÿ ñóì³æíèõ ïðåäìåò³â òà âèä³â ìèñòåöòâà ïðè
âèâ÷åíí³ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè. Ì .Î .Ãåë åâåð ÿ, Â .Â .× è ð ê à

3-4(10) 34

Ë ³òåðàòóðà íàðîä³â câ³òó. Â .Â .× è ð ê à , Í .². Á ³ ë è ê 2 25
Êîìóí³êàòèâíà ñïðÿìîâàí³ñòü íà óðîêàõ ë³òåðàòóðè íàðîä³â
ñâ³òó. Ð .Î .Ãåë åâåð ÿ, Ë .Ñ . Ë à ë î ø

3 36

†� �� �� � ‡ � ��Ł

Ãðàºìî íà óðîö³ ³íîçåìíî¿ ìîâè. Þ .Â . Á à ð ä à ê î âà ,
Ò .À .Ø åâ÷ åíê î , Â .Î . Ö åõ à íî âñüê à

2 39

Í àâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè â äîøê³ëüíîìó òà ìîëîäøîìó
øê³ëüíîìó â³ö³. Ò .À .Ø åâ÷ åíê î , Â .Î .Ö åõ à íî âñüê à

1 10

Í åñòàíäàðòí³ ôîðìè îðãàí³çàö³¿ óðîê³â ³íîçåìíî¿ ìîâè.
Þ .Â . Á à ð ä à ê î âà , Â .Î . Ö åõ à íî âñüê à , Ò .À . Ø åâ÷ åíê î

3(7) 39

Ï èñüìî íà ³íîçåìí³é ìîâ³. Þ .Â . Á à ð ä à ê î âà ,
Â .Î .Ö åõ à íî âñüê à , Ò .À . Ø åâ÷ åíê î

4 26

Ð îáîòà íàä òåìîþ "Óêðà¿íà" íà óðîêàõ àíãë³éñüêî¿ ìîâè.
Â .À . Ì î ð î ç

1(5) 34
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ˇ �Ł� ���Ł�� - � � � �� � � Ł�� ‡ �Łæ�Ł� º‡�Ł
� � � �� � � ŁŒ�

Â èâ÷åííÿ çàäà÷-òåîðåì ó êóðñ³ ïëàí³ìåòð³¿. Î .Ï . Ñ à çî íî âà 1(8) 40
Â ñå ï³çíàºòüñÿ ó ïîð³âíÿíí³. Ï .Ã. Ï ð è ë ó ö üê à 1(8) 45
Â ÷èòè äóìàòè. Í .².Ë ÿøåíê î 2 35
Äëÿ âàñ, ñ³ëüñüê³ ìàòåìàòèêè. Â .Â . Ä è âà ê ,  Í .².Ë ÿøåíê î 1(5) 33
²ñòîð³ÿ íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè.  Â .Ã. Á åâç 1(15) 33
Ì . Â.Îñòðîãðàäñüêèé ³ Ä.Î.Ãðàâå: Äî ³íâàð³àíò³â ðîçâèòêó
ìàòåìàòèêè. Î .Ì .Á î ãî ë þ á î â, Ì .Î .Ï ó ñò î âî é ò î â

1(8) 52

Îð³ºíòàö³ÿ íà ìàòåìàòè÷íå ìîäåëþâàííÿ. Æ .². Â à ñè ë åíê î 4(14) 57
Ï ðî äîâåäåííÿ Âåëèêî¿ òåîðåìè Ôåðìà. 1(15) 33
Ï ðîãðàìà ç ìàòåìàòèêè äëÿ V-IX êëàñ³â îñíîâíî¿ òà X-XI
êëàñ³â ñòàðøî¿ øêîëè (áàçîâèé çì³ñò). Ïðîåêò.

1(8) 32

Ð îçâ'ÿçóâàííÿ çàäà÷ íà ïåðåëèâàííÿ ð³äèí. Ñ .Å .ª ô³ ì åíê î ,
Í .Ä . Ê à ð à ïó çî âà

1(8) 63

Ñ èñòåìè âïðàâ ïðè âèâ÷åíí³ ñèìåòð³¿. Î .². Ì à ò ÿø 1(8) 42
Ñ óïåðòóðí³ð "Ñüîìà ãðàíü". Î .Ì .Ê î çë î âà 1(8) 61
Òâîð÷³ çä³áíîñò³ - ðîçâèâàòè! Â .Ì . Ò ð è ñò à í 1(8) 57
Õ âèëþþ÷èé äîáóòîê ìíîãî÷ëåí³â. Â .Â . Ð åò ó íñüê à 1(8) 47

`‡�º�ª‡�

Äî ïðîáëåìè ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî¿ êóëüòóðè øêîëÿð³â.
Ç.Í . Ï ë å÷ î âà , Í .À . Ï ó ñò î â³ ò

2(9) 23

Å êñêóðñ³ÿ â ïðèðîäó (7 êëàñ). Í .Þ .Ò î ê à ð 4 28
Ó ÷èòåë³ é ó÷í³ äîñë³äæóþòü ðîñëèíè â êîñìîñ³. Í .Þ .Ò î ê à ð 1(19) 24
ßáëóêà ç íîâîãî ñàäó. Ë . Á åçâè íåíê î 1(5) 28

� ‡� ‡�

À ðèñòîêðàò, êîòðèé çä³éñíèâ ðåâîëþö³þ ó õ³ì³¿. 1(15) 36
Ï ðèì³ðíå ïîóðî÷íå ïëàíóâàííÿ õ³ì³¿ äëÿ 8-9 êëàñ³â.
Î .Ñ .À íä ð ³ ºâñüê à

2 48

Ù îá óíèêíóòè õåìîôîá³¿. Í .². Ø è ÿí, ².À . Ä ó ä ê à 1(15) 37
ˆ��ª� � � ‡�

Ã åîãðàô³ÿ ð³äíîãî êðàþ (5 êëàñ). ².Ñ . Ä à ø³ âåö ü 4 33
Îðãàí³çàö³ÿ ãåîãðàô³÷íîãî ìàéäàí÷èêà. Â .². Í à ê ³ ñüê î 2 44

†� � �� � � � ŁŒ� , � ��‡ ‡� � �� � � � ‡Ø� ‡ � �ı� �º�ª‡¿

P ascal - ìîäà ÷è íåîáõ³äí³ñòü. ².².Ä ì è ò ð åíê î ,
Ï .Â .Ôåä î ð ÿê à

3 35

P ascal - íåîáõ³äí³ñòü ³ ùå ðàç íåîáõ³äí³ñòü. Â .Î . × è ð ê î 1(5) 41
Ì óëüòèìåä³éí³ òåõíîëîã³¿ ó êîìï’þòåðíîìó íàâ÷àíí³
Â .Ñ .Õ à ð ÷ åíê î , Ä .Ì . À á ë üî õ ³ í, Ë .Ä .Õ à ð ÷ åíê î

1(19) 37

Í àâ³ùî øêîë³ êîìï'þòåð? Â .Î . Ì è øà ë î â 3 32
Í àâ÷àþ÷èñü ó êîìï'þòåðà. Ê .Ô. × ó á 2 36
Ï î÷àòêè ïðîãðàìóâàííÿ òà îñíîâè àëãîðèòì³çàö³¿.
².².Ä ì è ò ð åíê î , Ï .Â .Ôåä î ð ÿê à

1(5) 41

Ï ðî âèâ÷åííÿ êóðñó "Îñíîâè ³íôîðìàòèêè òà
îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè". ².².Ä ì è ò ð åíê î

2 45

Ì ³ñÿöü... Òåïåð â³í ñòàº áëèæ÷å ².².Ä ì è ò ð åíê î ,
Î .Á .Ê è ð è ÷ î ê

1(23) 35

†� � �ª� � � ‡�  � � ‡æ� �  �æ�‡� Ł

Äèôåðåíö³àö³ÿ òà ³íòåãðàö³ÿ çì³ñòó îñâ³òè. Ã.Ô. Ñ åì åíþ ê 2(6) 13
" Äîâê³ëëÿ — 1”. Ê .Æ .Ãó ç , ²ë ü÷ åíê î  Â .Ð . , Ñ .². Ñ î á à ê à ð 4(14) 37
" Äîâê³ëëÿ” äëÿ 1-3 êëàñ³â. ²ë ü÷ åíê î  Â .Ð . , Ê .Æ .Ãó ç ,
Ñ .².Ñ î á à ê à ð

2(9) 25

" Äîâê³ëëÿ-1” — ñïðîáà âò³ëåííÿ íîâî¿ òåõíîëîã³¿.
Ì .Ñ .Â à øó ë åíê î , Ñ .Ó . Ãî í÷ à ð åíê î

4(14) 37

Å êñïåðèìåíòàëüí³ ïðîãðàìè ³íåòãðàö³¿ çì³ñòó
çàãàëüíîîñâ³òí³õ ïðèðîäîçíàâ÷èõ äèñöèïë³í.

2(6) 16

²íòåãðàö³ÿ âèõîâíèõ ñôåð. Ã.Î .Ñ è ð î ò åíê î 2(6) 36
²íòåãðàö³ÿ òà äèôåðåíö³àö³ÿ îñâ³òè: îñîáèñò³ñíèé òà
òåõíîëîã³÷íèé àñïåêòè. Â .Ô. Ì îð ãóí

4(14) 41

Êîíñòðóþâàííÿ ö³ë³ñíîñò³ çì³ñòó îñâ³òè. ²ë ü÷ åíê î  Â .Ð . 2(6) 14
Êîíôåðåíö³ÿ ó âèïóñêíîìó êëàñ³: íàóêîâà êàðòèíà ñâ³òó. 2(6) 33
Ì åòîäèêà ïðîâåäåííÿ ³íåòãðàòèâíèõ äí³â: ë³êàðñüê³ ðîñëèíè. 2(6) 29
Ï åðåîñìèñëåííÿ ïîë³òåõí³çìó. Â .Î . Ï î ä î ë ÿê 2(6) 37
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Ïîðîçìîâëÿé ³ç çåìëåþ −  ³ íàâ÷èòü òåáå (ïðî ï³äðó÷íèê
"Äîâê³ëëÿ-5").  Î.Á.Ñêîëîòà, ².Ì.Ïàñþðà, Î.².Âîâê

2(6) 26

Ïî÷àòêîâ³ â³äîìîñò³ ïðî áóäîâó ðå÷îâèíè. 2(6) 31
Ñó÷àñíà íàóêîâà êàðòèíà ñâ³òó. Â.É. ßêèëÿøåê 2(6) 35
×åðåç ºäí³ñòü çíàíü äî êðàñè. ²ëü÷åíêî Â.Ð. 2(6) 27
Øëÿõ ó Äîâê³ëëÿ. Ê.Æ .Ãó ç 2(6) 24

� Œ�ºŁ � ���ª� � Ł� �
Âîâ÷èê - íå õóò³ð. Ì.Ì. Êàäó êà, Í.Â.Íàñòåíêî 1(5) 31
Ç  äîñâ³äó âïðîâàäæåííÿ ïðîãðàìè "Òâîð÷à îáäàðîâàí³ñòü".
Ë.². Áó ãàºâñüêà,  Í.Â.Íàñòåíêî , Ð.À.Ðþò

3(7) 37

Ìîäåë³ íîâèõ òèï³â ñ³ëüñüêèõ øê³ë. Î.Ñ. Ìåëüíè÷åíêî 3(7) 35
Ó÷îðàøíÿ øêîëà çàâòðàøíüîãî äíÿ. Â.Ô. Ìîðãó í 2(6) 38
Øêîëè íîâîãî òèïó - ó ïîøóêó. Í.Â.Íàñòåíêî 1 9

˝ � � ‡�� � º�� � �Łı��� � � �
Âèõîâàííÿ ä³òåé ó ãð³. Î.ß. Ïèï÷åíêî 3(7) 42
Âèõîâàííÿ ìèñòåöòâîì (çàðóá³æí³ òåõíîëîã³¿).
Ì.Ï.Ëåùåíêî

2 20

Âèõîâàííÿ ñåðöÿ. Â.Â.×èðêà 3 30
Âèõîâàíö³ äîïîì³æíèõ øê³ë-³íòåðíàò³â ïîòðåáóþòü óâàãè.
Â.Ì. Ãðèöó í

3(7) 45

Âèõîâóþ÷³ ìîæëèâîñò³ øê³ëüíèõ ï³äë³òêîâèõ îá’ºäíàíü.
Ã.À.Êàë³áåðäà , Í.Ì. Ñàñ

2(9) 30

Ãðà “Äåáàòè”: ïðèíöèïè, ìåòîäè òà îðãàí³çàö³ÿ. À.Òàðåë³í 1(11) 58
Åêîëîã³÷íèé êëóá Áóòåíê³âñüêî¿ øêîëè Êîáåëÿöüêîãî ðàéîíó. 1(5) 28
Ç  äîñâ³äó á³áë³îòåêàðÿ. À.ª. Ðîìàíîâà 2 46
Çà çäîðîâ’ÿì ó øêîëó. Â.². Ïîëîâêà 3-4(10) 36
Ìåòîäè÷í³ àñïåêòè íàö³îíàëüíîãî âèõîâàííÿ.
Ï.².Ìàòâ³ºíêî

4 21

Íàðîäíà ï³ñíÿ â øêîë³  Ð.À. Êîëåñí³êîâà, Î.Ì. Îòè÷ 4 30
Íàðîäîçíàâñòâî â Ëóöåíê³âñüê³é øêîë³ Êîáåëÿöüêîãî ðàéîíó. 1(5) 28
Íàö³îíàëüíå âèõîâàííÿ: ðåã³îíàëüíèé àñïåêò. 1(5) 3
Ï³çíàòè ñåáå â íàðîä³. ².Â. Îõð³ìåíêî, Ë.Ã.Òàðàñîâñüêà 3 28
Òâîðè õóäîæíèê³â-çåìëÿê³â ó íàâ÷àëüíî-âèõîâí³é ðîáîò³.
Ï.². Ìàòâ³ºíêî

3(7) 47

Ó÷í³âñüêà ìîëîäü: ³íòåðåñè, òóðáîòè, íàä³¿. Í.Ì. Ñàñ,
Ã.À.Êàë³áåðäà

1(5) 42

×è ïîòð³áíà øêîë³ ñâèíîôåðìà. ².Â. Òó ð 1(5) 30
Øêîëà — “Êîçàöüêà ðåñïóáë³êà”.  Ë.Ã.Òàðàñîâñüêà 2(9) 34

� � � � �º‡� � �  �æ�‡� ��
Àäì³í³ñòðàòèâíà ìåòîäèêà - êîíòðîëü ³ îö³íêà. 1(5) 45
Â³ä ÿêî¿ ñïàäùèíè ìè â³äìîâëÿºìîñü?! Â.Â. Ãðîìîâèé 2(16) 36
Ãóìàí³ñòè÷í³ çàñàäè óäîñêîíàëåííÿ êîíòðîëþ íàâ÷åíîñò³.
Â.Ã. Êîâàëüîâ

2(9) 19

Äå ìåøêàº ãóìàí³çì? Ñ.Ï. Áîíäàðåâñüêà,
Ò.Ã.Äìèòðåíêî, Î.Â. Êðàìàðºâà

1 17

ªâðîïåéñüêà øêîëà ³ ñâ³òîâ³ «ñòàíäàðòè» ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.
Ê.Â. Êîðñàê

2(16) 30

²íôîðìàòèçàö³ÿ — øëÿõ îíîâëåííÿ îñâ³òè. Ï.Ã. Øåìåò 1(15) 31
Íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèé åêñïåðèìåíò ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹9
ì.Ïîëòàâè. Ì.Â. Ãðèíüîâà, Â.Ô. Êîðîòêîâà

2(9) 37

Íåáàæàííÿ ÷èòàòè ³ ñó÷àñí³ îñâ³òí³ ñòðàòåã³¿ (êðóãëèé ñò³ë ó
ðåäàêö³¿ “ÏÌ”).

1(11) 20

Îñâ³òí³ ïðîáëåìè ñüîãîäåííÿ íà Ïîëòàâùèí³.
².Â.Îõð³ìåíêî

3(17) 43

Ïåäàãîã³÷íà ä³àãíîñòèêà â÷èòåëÿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè.
Ë.Ì.Êðàâ÷åíêî

1(5) 44

Ïåäàãîã³÷íèé àíàë³ç óðîêó â óïðàâë³íñüê³é ä³ÿëüíîñò³
êåð³âíèêà øêîëè. Ã.Î. Cèðîòåíêî

1 14

Ïëàíóâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. Êåííåò Í. Ðîññ, Ò. Íåâ³ëë
Ïîñëòó åéò

2(9) 12

Ïðîáëåìè ñ³ëüñüêî¿ øêîëè òà øëÿõè ¿õ ðåàë³çàö³¿.
Ì.Ì.Ïðîêîïåíêî

1(5) 27
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Ðåôîðìóâàííÿ øêîëè: ïîãëÿä ç ïîçèö³¿ ó÷íÿ.
Â.Â.Ãðîìîâèé

3(17) 30

Øêîëà-õîçÿéñòâî ïîñëå À.Ñ.Ìàêàðåíêî: çàáâåíèå èëè
âîçðîæäåíèå. Â.Ô.Ìîðãóí

4(22) 20

ßê ñêëàñòè ïëàí ðîçâèòêó øêîëè. 3-4(10) 22
ßê³ñòü îñâ³òè â ïîð³âíÿëüíèõ ïîêàçíèêàõ. Ã.Î.Ñèðîòåíêî 2(9) 11
ßê³ñòü îñâ³òè: ìåòà îäíà — ï³äõîäè ð³çí³. ².Â. Îõð³ìåíêî,
Ã.Î.Ñèðîòåíêî

2(16) 26

˙� � �Æ‡� � ŁØ ��æ�‡�
Àäì³í³ñòðàòèâíà ìåòîäèêà - êîíòðîëü ³ îö³íêà. 1(5) 45
Âàëüäîðôñüêà øêîëà. 4(14) 32
Íàâ÷àëüíèé ïëàí â³ëüíî¿ Âàëüäîðôñüêî¿ øêîëè. 1(5) 47
Ïåäàãîãèêà Ìóõè. Á. Êîëëî 2-4(24-26) 144
Ïåäàãîã³êà Ôðåíå. 4(14) 33
Ó÷îðàøíÿ øêîëà çàâòðàøíüîãî äíÿ. Â.Ô. Ìîðãóí 2(6) 38
Øêîëà çàâòðàøíüîãî äíÿ - òîòàëüíà ³íòåãðàö³ÿ. Ä. Õîâàðä 2(6) 38

ˇ � �� �æ‡Ø� �  �æ�‡� �
Â³ä íàóêîâèõ îñíîâ - äî ïåðåäîâèõ òåõíîëîã³é. Â.². Áîðù 3(7) 49
Çàâäàííÿ ³ ðîçâèòîê ïîëòàâñüêî¿ ïðîôòåõîñâ³òè â ñó÷àñíèõ
óìîâàõ. À.Î. Ãîí÷àðåíêî

3(17) 51

Êåð³âíèêàì ñ³ëüñüêèõ ïðîôòåõó÷èëèù. 1 24
Ìåòîäè÷íà ñëóæáà ïðîôòåõîñâ³òè. À.À. Ï³ñêóí 1 24
Ï³äãîòîâêà ôåðìåð³â-îðåíäàð³â. Ã.Ê. Áàçàíîâ 2 53

´ �ł � ��� �ŁØ � �� �� � ‡� º
Âè - òâîð÷èé â÷èòåëü. Í.Ì. Òàðàñåâè÷ 2 17
Âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ
³ñòîð³¿. Â.Þ. Ñòðåëüí³êîâ

2 18

Ïîðòðåò ïåäàãîãà-ïðîôåñ³îíàëà. Í.Â.Íàñòåíêî 3 42
Òåñòè. Ïåäàãîã³÷íå ñï³ëêóâàííÿ. Í.Ì. Òàðàñåâè÷,
Ñ.Î.Ãëàäêèé, Î.Â. Òêà÷óê

4
1(5)

34
50

ˇ ��� ª�ª‡Œ�
Âèïåðåäæóâàëüíà ïåäàãîã³êà: çàâäàííÿ òà ìîæëèâîñò³. Ì.É.
Ìåºðîâè÷

1(15) 44

²ºíà-ïëàí øêîëà. Ã.Î.Ñèðîòåíêî 3-4(10) 9
Íå õî÷ó â÷èòèñü... 1(15) 37
Íîâ³ ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ äëÿ ó÷í³â òà â÷èòåë³â. 3(17) 35
Îñâ³òà: â³÷í³ ñóò³íêè?  Ã.Î.Ñèðîòåíêî 4(22) 27
Îñâ³òà: êîåô³ö³ºíò êîðèñíî¿ ä³¿. Ã.Î.Ñèðîòåíêî 1(19) 15
Ïåäàãîã³÷íà òåõíîëîã³ÿ øêîëè-ë³öåþ ¹30 ì. Ïîëòàâè.
À.Ì.Áîéêî

3-4(10) 31

Ïñèõîëîã³÷í³ àñïåêòè âèêîðèñòàííÿ ÒÂÂÇ ó íàâ÷àëüíîìó
ïðîöåñ³ äëÿ ðîçâèòêó ìèñëåííÿ. Ë.². Øðàã³íà

1(19) 47

Ðîçâèòîê ïðîãíîñòè÷íèõ óì³íü ó÷èòåëÿ.  Í.Ã.Ïðîòàñîâà 4(22) 39
Ñîëîâåé÷èêîâñêèå ÷òåíèÿ. 4(22) 36
Óêðà¿íñüêà ëàáîðàòîð³ÿ ïåäàãîã³êè ÒÂÂÇ. 1(15) 24
×è ïîòð³áíà â÷èòåëåâ³ “ìåòîäè÷íà øïàðãàëêà”?
Ã.Î.Ñèðîòåíêî

1(15) 42

— �� � ��‡�� ”� � � � � łŒ�º�
Íîó-õàó Áðèòàíñüêî¿ ðàäè ó Ïîëòàâ³. Â.Î.Öåõàíîâñüêà,
Ë.².²ùåíêî

1(23) 40

Øèøàöüêà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà åêîëîã³÷íî-óêðà¿íîçíàâ÷îãî
ïðîô³ëþ ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî

1(23) 44

� �ı� �º�ª‡¿ �Ł� � � � �
Âïðàâè äëÿ ðîçâèòêó óì³íü çîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ
³íøîìîâíîãî òåêñòó. Þ.Â. Áàðäàêîâà

1(11) 40

Îñÿãàííÿ òåêñòó. Ï.Â. Áèáë³â 1(11) 28
Ðîçäóìè ïðî îñíîâè ñòâîðåííÿ ïîòð³áíîãî ä³òÿì ï³äðó÷íèêà.
Â.Ð.²ëü÷åíêî

1(11) 24

Ùî ³ ÿê ÷èòàþòü ó ßïîí³¿. 1(11) 35
ßê ó÷àòü ÷èòàííÿ â Àíãë³¿ òà Àìåðèö³. Ë.Â. Äàíèëþê 1(11) 38
ßê ó÷àòü ÷èòàòè ó Ôðàíö³¿. 1(11) 36

� Łæº�� � �  � �� ‡�
Äëÿ ìåíå êóáèê — öå îá’ºêò ïðèðîäè (³íòåðâ’þ ç Å. Ðóáèêîì). 2(12) 26
Çì³íà çì³ñòó îñâ³òè: ìàòåìàòèêà é åêîíîì³êà. Î.Ã.Êóðêóëà 2(12) 40
Êóëüò çíàíü ÷è êóëüò ìèñëåííÿ? ².Ã. Ñëþñàðåíêî 2(12) 30
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Ìåòîäèêà ðîçâèòêó ïðîñòîðîâîãî ìèñëåííÿ ìîëîäøèõ
øêîëÿð³â çà äîïîìîãîþ ë³ïëåííÿ. Ë.².ßìùèêîâà

2(12) 34

Ìèñëåííÿ ó÷í³â øêîëè ìàéáóòíüîãî. ²ëü÷åíêî Â.Ð. 2(12) 22
Ïðîãðàìà “Ëîãiêà” äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ çàêëàä³â íîâîãî
òèïó. ².Ã. Ñëþñàðåíêî

2(12) 32

Ôîðìóâàòè ñó÷àñíå ìèñëåííÿ ó÷í³â. ².Â. Îõð³ìåíêî 2(12) 20

� ‡º�æ�� ‡�  � łŒ�º‡
“Äîâê³ëëÿ” — ô³ëîñîô³ÿ äëÿ ä³òåé. Ê.Æ .Ãó ç ,
Ð.².Ãó òîâñüêà, Ñ.². Ñîáàêàð

3(13) 24

Åâîëþö³éíà íàóêà ïðîòè êðåàòèâíî¿ íàóêè. 3(13) 28
Ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ â ïîëüñüêèõ
øêîëàõ. Â.². Ãåðàñèì÷ó ê

3(13) 38

Ïîòÿã äî ô³ëîñîô³¿ ó øêîëàõ Ïîëòàâùèíè. Í.Â.Íàñòåíêî 3(13) 18
Ïðî äèäàêòèêó âèêëàäàííÿ ô³ëîñîô³¿. 3(13) 6
Ïðî êàäðè ô³ëîñîôñüêî¿ îñâ³òè. Î.Ì. Êðèâóëÿ 3(13) 41
Òèì, õòî âèâ÷àº ðåë³ã³ºçíàâñòâî. 3(13) 37
Ô³ëîñîô³ÿ äëÿ ä³òåé.  Í.Ñ. Þë³íà 3(13) 20

� �‡�  æ� �� æ� Łı � ��� ª�ª‡�� Łı � �ı� �º�ª‡Ø
Íîâà øêîëà íîâî¿ Óêðà¿íè íà çëàì³ ñòîë³òü.  ².Ã. ªðìàêîâ 4(14) 23
Îñâ³òí³ òåõíîëîã³¿ Ïîëòàâñüêîãî ì³ñüêîãî íàö³îíàëüíîãî
ë³öåþ ¹1. ².Ä. Ãîí÷àðåíêî

4(14) 34

Ïåäàãîã³÷íèé êîíñòðóêòîð. Ó äîâ³äíèê ââ³éøëè. ×è ââ³éäåìî
â îñâ³òí³é ïðîñò³ð îáëàñò³? Ï.². Ìàòâ³ºíêî,
Ã.Î.Ñèðîòåíêî

4(14) 29

Òåàòð+óðîê (³ç äîñâ³äó ðîáîòè â÷èòåëÿ Ñ.Ä. Ñòåöåíêî).
Ð.Î. Ãåëåâåðÿ, Î.Â. Îðëîâà

4(14) 35

Ôîðìóâàííÿ ñâ³äîìîñò³ â÷èòåëÿ íîîñôåðíî¿ åïîõè.
Ë.².Àëôüîðîâà

4(14) 36

¯æ� �� Ł�� �  �æ�‡� �
Äî ðîçðîáêè  ïðîåêòó  ïðîãðàìè  íîâîãî áàçîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòó «Õóäîæíÿ êóëüòóðà  ñâ³òó. Õ-Õ²
êëàñè». Í.Ñ. Ìèðîïîëüñüêà

4(18) 38

Çáðîÿ ÿê åëåìåíò êóëüòóðè. Î.Â. Ò³òêîâ 4(18) 46
Çóñòð³÷ âåñíè. Â.Ì.Ëó öåíêî 1(23) 46
Êîëåêòèâí³ çàíÿòòÿ ç îáðàçîòâîð÷îãî ì³ñòåöòâà â ñó÷àñí³é
øêîë³. Ñ. Êîíîâåöü

4(18)42

Ìèñòåöüêà îñâ³òà: ñó÷àñí³ ïð³îðèòåòè òà òåíäåíö³¿ çì³í.
Î.Ï.Ðó äíèöüêà

4(18) 33

Ïðîáëåìè åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ â óìîâàõ ñó÷àñíîãî
³íôîðìàö³éíîãî ïîòîêó Â.². Ì³ðîøí³÷åíêî

1(19) 31

¯Œ�� �� ‡�� �  �æ�‡� �
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó åêîíîì³÷íîãî ìèñëåííÿ îñîáèñòîñò³
àâòîðñüêî¿  øêîëè ¹37 ì.Ïîëòàâè.

3(21) 17

Êîðïîðàòèâíà åôåêòèâí³ñòü: â³äïîâ³äí³ñòü ñòðàòåã³¿,
ñòðóêòóðè òà ñòèëþ óïðàâë³ííÿ. Á.Ä.Ãàâðèëèøèí

3(21) 47

Êóðñ «Îñíîâè åêîíîì³÷íèõ çíàíü» íà ³íòåãðîâàíèõ óðîêàõ.
Î.Ñ. Ìàëüöåâà

3(21) 38

Ì ²Ì  — ³íñòèòóò, ÿêèé ïîòð³áåí Âàì ³ äåðæàâ³. 3(21) 44
Îáìåæåí³ñòü ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïëàí-êîíñïåêò óðîêó äëÿ
10 êëàñó. Ì.Ì. Áîãîâè÷

3(21) 33

Ïåðåäìîâà äî ñòàòò³ Á.Ä.Ãàâðèëèøèíà. Á.Ï. Áó äçàí 3(21) 46
Ðèíêîâ³ ö³íè ³ ñ³ìåéíèé áþäæåò. Ñöåíàð³é óðîêó ç
åêîíîì³êè äëÿ ó÷í³â 9 êëàñó. ².Â. Òèìîøåíêî

3(21) 29

Ó  ñâ³ò³ åêîíîì³êè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ó÷í³â 5 — 7
êëàñ³â. Þ.Ì. Ëåëþê

3(21) 20

×è ìîæå øêîëà äîïîìîãòè äåðæàâ³?  Î.À. Ïèñàíñüêèé 3(21) 15

� ¯� ˛˜ ¨ � ˝ † —¯˚ ˛� ¯˝ ˘ � � †fl ̌ — � � †́ ˝ ¨ ˚ � �  ̨ � ´ †� ¨
Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äî íîâîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó. 2(6) 48

2(9) 52
3(13) 49
2(16) 47
2(20) 19

Ñ òà í ïåäà ãî ã³÷ íî ¿  íà ó êè ³ ìåòî äèêè â Ó êðà ¿ í³
íà ïðèê³íö³ ²² òèñÿ÷ î ë³òòÿ

2-4(24-26)
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Àêòóàëüí³ ïðîáëåìè âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ ë³òåðàòóðè
â 1999-2000 ðð. Î.Ï.Êîâàëåíêî,  À.Â.Ëèñåíêî

2-4(24-26) 49

Á³îëîã³÷íà îñâ³òà â Óêðà¿í³. Í.Ï. Òêà÷åíêî 2-4(24-26) 76
Âèêëàäàííÿ "Äîâê³ëëÿ" â 5-6 êëàñàõ. Î.Ì.Ìàùåíêî 2-4(24-26) 91
Âèõîâíèé ïðîöåñ ó ñó÷àñí³é øêîë³: ïðîáëåìè ³ ïîøóêè.
Ê.Ï. Çóá

2-4(24-26) 96

Äî ïðîáëåìè ïåðåîñìèñëåííÿ øê³ëüíî¿ ³ñòîðè÷íî¿ îñâ³òè.
Î.À. Á³ëîóñüêî

2-4(24-26) 56

"Äîâê³ëëÿ" â 1999-2000 íàâ÷àëüíîìó ðîö³. Â.Ð.²ëü÷åíêî 2-4(24-26) 89
Äîëÿ ìîâè - äîëÿ íàðîäó. ²âàí Äçþáà 2-4(24-26) 45
Äîñÿãíåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè îñâ³òíüî¿ ïðîãðàìè "Äîâê³ëëÿ".
Ê.Æ.Ãóç

2-4(24-26) 83

Ìåòîäèêà âèêëàäàííÿ ô³çèêè. Ë.Î. Ñòðþê 2-4(24-26) 69
Íåõàé âàø³ ä³òè áóäóòü ðîçóìíèìè ÿê Ðîêñîëàíà.
Ï.À.Çàãðåáåëüíèé

2-4(24-26) 46

Íîâ³ ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ.
².².Äìèòðåíêî

2-4(24-26) 66

Íîâ³ ï³äõîäè äî âèâ÷åííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â øêîë³ ó
êîíòåêñò³ ðåôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè. Ì.².Ñòåïàíåíêî,
Í.Ñ. Ñòåïàíåíêî

2-4(24-26) 46

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ âèâ÷åííÿ ñëîâåñíîñò³. Î.Â. Õàë÷àíñüêà 2-4(24-26) 52
Îáðàçîòâîð÷à ñèñòåìà ÿê òåõíîëîã³÷íèé êîìïëåêñ - êðîê ó
XXI ñòîë³òòÿ. Â.Î. Ñë³ïàê

2-4(24-26) 104

Ïåðøèé êðîê ó ñàìîðåàë³çàö³¿ ñòàðøîêëàñíèê³â.
Î.Â.Öèìáàëþê

2-4(24-26) 138

Ïîçàøê³ëüíà îñâ³òà ñüîãîäí³ ³ çàâòðà. Ã.À.Êàë³áåðäà 2-4(24-26) 109
Ïðàâîâå âèõîâàííÿ øêîëÿð³â: òåîð³ÿ äîñâ³ä, ïðîáëåìè.
Î.Î.Ìàãäèê

2-4(24-26) 58

Ïðîáëåìè ðîçâèòêó øê³ë íîâîãî òèïó â ñèñòåì³ íàö³îíàëüíî¿
îñâ³òè. Í.Â.Íàñòåíêî

2-4(24-26) 118

Ïðîáëåìè óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà ïð³îðèòåòí³ íàïðÿìè
¿¿ âäîñêîíàëåííÿ. Ã.Î.Ñèðîòåíêî

2-4(24-26) 113

Ñ³ëüñüêà ïî÷àòêîâà øêîëà: ñòàí, ïðîáëåìè, ïåðñïåêòèâè
ðîçâèòêó. Î.Â. Ñàâºëüºâà, Ë.Ï. Äçþáà

2-4(24-26) 123

Ñîâðåìåííûå òåíäåíöèè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà â
øêîëå. Ð.Î. Ãåëåâåðÿ

2-4(24-26) 60

Ñó÷àñíèé ñòàí ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ãåîãðàô³¿.
Ë.Ì.Áóëàâà, Ë.Ï. Òðåòüÿêîâà

2-4(24-26) 80

Ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ ïåäàãîã³êè ìàòåìàòèêè.
Ë.ß.Òèìîøåíêî

68

Ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ ïðàêòè÷íî¿ ëîãîïåä³¿. À.Â. Ñ³êà÷ 2-4(24-26) 129
Ñó÷àñí³ äîñÿãíåííÿ ñóñï³ëüíîãî äîøê³ëüíîãî âèõîâàííÿ.
Î.Ï. Ñ³ìîí, Ë.Î. Íå÷àºâà

2-4(24-26) 125

Ñó÷àñí³ ìåòîäè÷í³ äîñÿãíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà
"Ìóçèêà". Î.Î. Ëîáà÷

2-4(24-26) 100

Ñó÷àñí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ.
Â.Î.Öåõàíîâñüêà

2-4(24-26) 63

Ñó÷àñí³ òåõíîëîã³¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Î.Ê. Öîêîâ 2-4(24-26) 141
Óäîñêîíàëåííÿ çì³ñòó ³ ìåòîä³â âèêëàäàííÿ øê³ëüíèõ
³ñòîðè÷íèõ äèñöèïë³í. Ò.Ï. Äåìèäåíêî, Î.Î.Ìàãäèê

2-4(24-26) 53

Ó÷èòåëÿì "Äîâê³ëëÿ" ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. Ò.Â.Âîäîëàçüêà 2-4(24-26) 90
Ó÷í³ Ïîëòàâùèíè ìîäåëþþòü ãåíåðàëüíó àñàìáëeþ ÎÎÍ.
Ã.Â. Áóíåöüêà, ².Ñ. Çåìåëüêî,  Í.Â.Íàñòåíêî

2-4(24-26) 135

Õ³ì³ÿ ó øêîë³ íà ïîðîç³ XXI ñòîë³òòÿ . Ò.Î. Êðàâ÷åíêî 2-4(24-26) 73
Øê³ëüíà ôîðìà ³ âèõîâàííÿ. Ë. ²ùåíêî 2-4(24-26) 99

´ ¨ � �  � ˚ ˛¸�  +  ̌ †� ¸� ˜ ¨ ˇ ¸˛� ˝ �  ̨ � ´ †� �
Êîíöåïö³ÿ ðîçâèòêó âèùî¿ øêîëè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³.
Ï.Ã. Øåìåò, Î.Ã. Îíèùåíêî, Â.À. Ïàøèíñüêèé

2(12) 60

Ðåôëåêòèâíå âèêëàäàííÿ òà «ñèìóëÿö³¿» ÿê ëàáîðàòîðí³
ìåòîäè ï³äãîòîâêè àìåðèêàíñüêèõ ó÷èòåë³â.
Ò.Ñ.Êîøìàíîâà

1(23) 52

Ðîëü âèêëàäà÷à âèùîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ó ôîðìóâàíí³
ñïåö³àë³ñòà ³ ïàòð³îòà. Â.I.Ãåðàñèì÷óê

1(23) 50

Óí³âåðñèòåò – àá³òóð³ºíòó. Î.Ã.Îíèùåíêî, Í.Ê.Êî÷åðãà,
Ë.Ï.Äàâèäåíêî

1(23) 48
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²ç ³ñòîð³¿ Ïîëòàâñüêîãî ïåä³íñòèòóòó (1914-1921 ðîêè).
Â .ª .Ë î á ó ð åö ü

2(9) 43

Ï åðåäîâèé ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä ÿê çàñ³á ï³äâèùåííÿ
ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ â÷èòåë³â (80-90 ðîêè).
Ñ .Â .Ê ð è ñþ ê

2(9) 40

—¯ � —˛ � ¯ � ˛˜ ¨ ˚ �

À .Ñ.Ìàêàðåíêî ïðî âèõîâàííÿ ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî
íàâ÷àííÿ. Ì .Ì .Î ê ñà

2-4(24-26) 151

Ãðèãîð³é Âàùåíêî. Ñòîð³íêè æèòòÿ. Ì .Ñ . Ï à øê î ,
Â .².Ø ó ë üãà

4 61

Äâåíàäöàòü ìãíîâåíèé ñóäüáû.  Ã¸ò ö  Õ è ë ë è ã 1(23) 14
Ä ³ÿëüí³ñòü Ãåãåëÿ â Íþðíáåðçüê³é ã³ìíàç³¿. Ê ó íî  Ô³ øåð 3(13) 42
Ç  ³ñòîð³¿ Ïîëòàâñüêèõ ã³ìíàç³é. Ò .Ï . Ï ó ñò î â³ ò 1 46
Çàãàëüíîïåäàãîã³÷íà ï³äãîòîâêà â ñèñòåì³ çàî÷íî¿ òà
ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â÷èòåë³â (1920-1929 ðð.).
Í .Ì .Ä åì 'ÿíåíê î

2-4(24-26) 154

Çàïèñè ïîâåä³íêè äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â ÿê ìåòîä âèâ÷åííÿ
äèòèíñòâà. Ã.Ã. Â à ùåíê î

4 60

²íñòèòóò øëÿõåòíèõ ä³â÷àò ó Ïîëòàâ³. Í .Ê .Ê î ÷ åð ãà 4(22) 48
Îðãàí³çàö³ÿ ãåîãðàô³÷íîãî ìàéäàí÷èêà. 1 47
Ï åäàãîã³êà ³ñòèíè, êðàñè, äîáðà Ïàìô³ëà Þðêåâè÷à.
².².Þ ð à ñ

4(22) 42

Ï îïåðåäíèê "Ïîñòìåòîäèêè". Ñ .Ô. Ê ë åïê î , Í .Ì . ßë ³ âåö ü 3 53
Ï îòàºìíà ô³ëîñîô³ÿ ïåäàãîã³êè À.Ñ. Ìàêàðåíêà.
Ë .Ô.Ï à øê î , Â .Ä . Á à ð ä ³ íî âà

3(13) 46

Ð îçäóìè ïðî âèêëàäàííÿ. Ì .Â  Îñò ð îãð à äñüê è é , À .².Áëóì 2(12) 44
Ñ îô³ÿ Ðóñîâà ïðî çàâäàííÿ íîâî¿ âèùî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ øêîëè.
Ì .Ì  Î ê ñà

2(20) 49

×èòàííÿ ç ìåòîäèêè ³ñòîð³¿. À .Ô. Ãà ð ò â³ ã 1(15) 17
Ø êîëà ºçó¿ò³â. 3-4(10) 43

´ †̃ ˚ —¨ � ¯ � � � ˇ †̧ � � � ´ ˛

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ íåäåðæàâí³ îðãàí³çàö³¿.
Ì .Ä åé ÷ à ê ³ âñüê è é

2(16) 8

� � ¯˝ � —†fl

²ñòîð³ÿ ìîº¿ øêîëè.  Â .Ï î ë î âê à , Â .Ê î øî âà 4(18) 48
Ï ðîùàé, ðiäíà øêîëî! 1(15) 55
Ñ ïàëàõè ëþáîâ³ ³ ïå÷àë³. Ð .Ë åî íåíê î 2-4(24-26) 149
Ñ öåíàð³é ïåðøîãî äçâîíèêà.  Î .Ñ .Ò è ì ÷ ó ê 2(20) 16

˜ ¨ —¯˚ � ˛— �  � ˚ ˛¸¨

È ñêóññòâî óïðàâëÿòü. 1(23) 62
Ï åðñïåêòèâè ðîçâèòêó ñåðåäíüî¿ îñâ³òè. 3(21) 39
Ø êîëà — áàòüêè — ô³íàíñè. 3(21) 39

¯˚ ˙� � ¯˝ ¨ . � ¯ � � ¨ . ̨ ¸†� ˇ †� ˜ ¨

Á ³îëîã³ÿ. Õ ³ì³ÿ. 1 34
Â èïóñêíèé åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè. Â .Î . Ø âåö ü 1(8) 66
Ã åîãðàô³ÿ. 1 33
Çàâäàííÿ îë³ìï³àä ç åêîíîì³êè. 3(21) 52
²ñòîð³ÿ. 1 32
Êîíòðîëü çíàíü ç ìàòåìàòèêè â 9 êëàñ³. À .Â . Ë åâà ê î âà ,
².À . Ñ âåð ÷ åâñüê à

1(8) 70

Ì àòåìàòèêà. 1 25
Ì àòåìàòè÷í³ îë³ìï³àäè â 1-4 êëàñàõ. Ò .Ì . Ø ò à íüê î 4 62
Ì ³æíàðîäíà ìàòåìàòè÷íà îë³ìï³àäà. 1(8) 75
Ï åðåâ³ð ñâî¿ çíàííÿ ç ïðàâà. Êðîñâîðäè.  Á .Ì . Á åçä ³ ò üê î ,
Î .Î .Ì à ãä è ê

3(7) 50
.

Ï åðåìîæö³ âñåóêðà¿íñüêèõ ïðåäìåòíèõ îë³ìï³àä. 2 65
Ï îïåðåäó åêçàìåíè 1(11) 42
Ï ðèçåðè îáëàñíèõ îë³ìï³àä ó÷í³â 1993 ðîêó. 1 40
Ï ðî åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè ó IX  êëàñàõ Äîíåöüêî¿ îáëàñò³.
Ë .ß. Ôåä ÷ åíê î

1(8) 68

Ð åçóëüòàòè îë³ìï³àä 1994-1995 íàâ÷àëüíîãî ðîêó. 3-4(10) 56
Ó ÷í³ Ïîëòàâùèíè íà îë³ìï³àäàõ 1995-1996 íàâ÷àëüíîãî
ðîêó. Â .Ì . Çî ë î ò ó õ ³ íà ,  Í .Â .Í à ñò åíê î

4(14) 46
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Ó ÷í³ Ïîëòàâùèíè íà îë³ìï³àäàõ 1997-1998 íàâ÷àëüíîãî
ðîêó. Â .Ì .Çî ë o ò ó õ ³ íà , Í .Â .Í à ñò åíê î

1(23) 57

ßê òè çíàºø ð³äíèé êðàé? Ï .². Ì à ò â³ ºíê î 1 36
2 58
3 49

� —˛˝ †̊ �

À ìåðèêàíñüê³ êîëåãè â ³íñòèòóò³ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè. 3 51
À íàë³òè÷í³ çâ³òè ïîñò³éíî ä³þ÷îãî “êðóãëîãî ñòîëó” ÌÔÂ
“Ñóñï³ëüñòâî ³ äåðæàâà: ä³àëîã äëÿ ðîçâèòêó îñâ³òè”.

4(14) 51

Á óäåìî ã³äíèìè ìð³é Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêîãî. Í .².Ë ÿøåíê î 4(14) 56
Â ³òàºìî ñîðîñ³âñüêèõ ó÷èòåë³â Ïîëòàâùèíè. 4(14) 35
Äî 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ çàñíóâàííÿ Óñòèì³âñüêîãî äåíäðîïàðêó. 2 64
Çàñ³äàííÿ ó Ïîëòàâ³. 4(14) 50
²íôîðìàö³¿ ïðî êîíôåðåíö³¿, ñåì³íàðè. 2 64
É îãî øêîëà - øêîëà ðàäîñò³. Í .Ã. Á à çè ë åâè ÷ 2 62
Êàá³íåò Í²Ò ä³º. 3 51
Êîíêóðñ "Ó÷èòåëü ðîêó-93". Í .². Á ³ ë è ê 1 39
Êîíôåðåíö³ÿ "Iíòåãðàö³ÿ åëåìåíò³â çì³ñòó îñâ³òè". 2(6) 46
Êðàñíèé ñóâ³é. Í .². Á ³ ë è ê 4 53
Ì îäóëüíå îð³ãàì³ ³ äèçàéí äëÿ ä³òåé ³ äîðîñëèõ.
Ì .Ã.ßð åì åíê î

2(16) 44

Í àä ÷èì äóìàþòü ó÷åí³. 1(23) 64
Í àóêîâå æèòòÿ ÏÎ²ÏÎÏÏ. 4(22) 54
Í àø³ â³òàííÿ. 1 39
Í åäåðæàâíà îðãàí³çàö³ÿ äèðåêòîð³â øê³ë ó ïîøóêàõ
ôîðìóëè óïðàâë³ííÿ.

2(16) 46

Îáëàñíèé êîíêóðñ “Ó÷èòåëü ðîêó — 95”. 3-4(10) 58
Îñâ³òà ³ ðåã³îí. ².Â .Î õ ð ³ ì åíê î 1(19) 51
Ï åäàãîã³êà À.Ñ.Ìàêàðåíêî ñüîãîäí³ òà çàâòðà. Â .Ì î ð ãó í,
Î .× åð â³ íñüê à

2-4(24-26) 157

Ï åäàãîã³÷íà ñïàäùèíà À.Ñ. Ìàêàðåíêà. Â .I. Ø ó ë üãà 2 63
Ï åðåë³ê íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, ÿê³ ïåðåäáà÷åíî âèäàòè íà
1996-1997 íàâ÷àëüíèé ð³ê äî 1.07.1996 ðîêó.

2(12) 55

Ï ëåêàéìî ð³äíèõ æóðíàë³ñò³â, ë³òåðàòîð³â. 4(22) 50
Ï îåò â³äêðèâàº “äóõîâí³ îñòðîâè” íàðîäó (ç íàóêîâî-
ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ Â. Ñèìîíåíêî — ïîåò, ãðîìàäÿíèí,
ïàòð³îò). Ï .Â . Á è á ë ³ â

2(9) 44

Ï ðî íàâ÷àëüí³ ïëàíè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ
çàêëàä³â íà 1996-1997 íàâ÷. ð³ê.

2(12) 55

Ñ îðîñ³âñüê³ â÷èòåë³ Ïîëòàâùèíè. 3(17) 58
Ñ ó÷àñíèé íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé çàêëàä. À .². Á à ð ä à ÷ åíê î ,
Ã.Î .Ñ è ð î ò åíê î

4 51

Òâîð÷à ëàáîðàòîð³ÿ "Âèõîâàííÿ ñåðöÿ". 4 59
Ó êðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â. 1(11) 45
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˝ � ˚ � ˙¨  � ˇ — � ´ ¸ †̋ ˝ �

«Ï ðî ïðîâåäåííÿ â íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàäàõ
³íòåëåêòóàëüíî¿ ðîçâèâàþ÷î¿ ãðè «Äåáàòè».

3(17) 58

Ï ðî âäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòîê åêîíîì³÷íî¿ îñâ³òè â
çàêëàäàõ îáëàñò³ (¹ 21 â³ä  27.05.98 ðîêó.).
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²  ñâ³ò ÷åêàº íà äîáðî...”. À .Â . Ë è ñåíê î 3-4(10) 60
Ì åí³ òðèíàäöÿòèé ìèíàëî...”. À .². Æ ä à íî â 3-4(10) 59
Ï ðèç ó 2 ì³ëüéîíè ³ºí îòðèìàâ 13-ð³÷íèé øêîëÿð ç
ï³âí³÷íîãî ÿïîíñüêîãî îñòðîâà Õîêêàéäî.

4(14) 49

Ø åñòèð³÷íèé àìåðèêàíñüêèé øêîëÿð ïîêàðàíèé çà
ïîö³ëóíîê ó ù³÷êó.

4(14) 49
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Çàïîâ³ä³ êëàñíîãî êåð³âíèêà. 3 56
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Ï îðîæíÿ êíèãà. Ä . Á ³ ë åíê ³ í 1(11) 62
Òî ëè åù¸ áóäåò. Â ë à ä è ì è ð  Ò ð åò üÿê î â 3 57
Õ òî æ òàêèé äèäàñêàë? 1 51
ßê êîëèñü áóëî ö³êàâî â÷èòèñü. À é çåê  À ç³ ì î â 1(5) 56



"Дети сейчас намного
опережают учителей.
Учитель – теперь не
глашатай истины. По
моей теории, не учитель
должен учить, а среда.
Яблоньку нельзя
поливать 7 раз в день, и
удобрениями засыпать,
и окучивать постоянно.
Погибнет. Хороший
садовник знает что и
когда, создавая
условия".

ВВ..ССппииввааккооввссккиийй
("День", №96,

29.05.99)
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Â ³ðø³ Ò à ì à ð è  Ãî ë î á î ð î ä üê î . 1(15) 64
Êîçà÷àòà. Ì . Ê à çè ä ó á , Ã. Í åïî ð à ä à 3(7) 57
Ë èñòè äî â÷èòåë³â. Î ë åê ñà íä ð  Ï î ë î âè íê à 1(5) 52
Ì àìèíà õàòà. Â . Ê à ïåë þ õ à 3(17) 62
Ï îåç³¿ Ë à ð è ñè  Ãà ë è ÷ . 4 59
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À äðåñíèé êàòàëîã øê³ë íîâîãî òèïó. 2 71
Â ëàñíèêàì "÷åðâîíèõ äèïëîì³â" ïëàòèòèìóòü á³ëüøå . 4 68
Ãðàô³÷íèé àñòðîëîã³÷íèé êàëåíäàð. Ï .Ì . Ôåä ³ é 1(15)

4(22)
Äàí³ ïðî ó÷àñòü â³ää³ë³â îñâ³òè â I  ÿðìàðêó ïåäàãîã³÷íèõ
òåõíîëîã³é.

3 2

Äåïîíåíòè ïîñòìåòîäèêè. 1 41
2 66

Äüºäîííå ïðî ñëàâó ëþäñüêîãî ðîçóìó: ìàòåìàòèêè ñüîãîäí³. 1(8) 81
Çàâ³äóþ÷³ â³ää³ëàìè îñâ³òè òà ìåòîäè÷íèìè êàá³íåòàìè. 1 52
Çäîðîâèé ñåêñ ó Ðîñ³¿ áóäå. Ò . Á à ò åíåâà 4(14) 61
Çì³ñò “Ïîñòìåòîäèêè” ¹¹ 1-8, 1993-1995. 1(8) 84
Çì³ñò “Ïîñòìåòîäèêè” ¹¹ 9-14, 1995-1996. 4(14) 62
Çì³ñò “Ïîñòìåòîäèêè” ¹¹ 1-26, 1993-1999. 2-4(24-26) 173
Çíàéîìà íåçíàéîìêà. Ë .Ã. Ò åñë åíê î 1(19) 64
²íòåíñèâíå ÷èòàííÿ.  Â .Þ . Ñ ò ð åë üí³ ê î â 1(11) 50
²ñòîðè÷í³ ñêàðáè Ëóáåíùèíè. 2(9) 49
Êàòàëîã ìàòåð³àë³â I îáëàñíîãî ÿðìàðêó ïåäòåõíîëîã³é. 3

4
3

42
Êàòàëîã ìàòåð³àë³â II îáëàñíîãî ÿðìàðêó ïåäòåõíîëîã³é. 3(7) 3
Êàòàëîã â³äåîìàòåð³àë³â ÏÎ²ÏÎÏÏ. Î .Â .Ò è ì ÷ ó ê 2-4(24-26) 169
Êðà¿íè Ëàòèíñüêî¿ Àìåðèêè. Á .Â . Ãî ä , Â .Þ .Ñ ò ð åë üí³ ê î â 3-4(10) 46
Êóðñè ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè â 1995 ðîö³. 2(6) 59
Êóðñè ³íñòèòóòó íà 2000-é ð³ê . 2-4(24-26) 165
Ë þäèíà ç ëåãåíäè. Î .Ä . Ê ó çüì åíê î 2(6) 62
Ì àñàæ ñòîï. 4 70
Í àóêà ïðî ð³äíîìîâí³ îáîâ'ÿçêè. 1(5) 61
Í å çàáóâàéòå ïðî ÑÍ²Ä. 2(6) 58
Í åáî Ïîëòàâùèíè ó 1999 ðîö³. Ï .Ì . Ôåä ³ é 4(22) 64
Í åâ³äîìå ïðî â³äîìå. Æ³íêà — áåçö³ííà. 3(21) 64
Í îâàòîð òðåòèíó äíÿ âèòðà÷àº íà ÷èòàííÿ. Ä .Ó åé ò ë ³ ,
Ð .Ò à ê åð

1(11) 48

Í îâå â çàêîíîäàâñòâ³ ïðî â³äïóñòêè. Ì . Ï ó çè ð 1(19) 58
Í îâèé çàêîí ïðî ñóì³ñíèöòâî. 3 59
Îð³ºíòèðè äëÿ àâòîð³â "Ïîñòìåòîäèêè". 4 71

4(14) 64
Îñâ³òà â Ïîëòàâñüê³é ãóáåðí³¿ â ê³íö³ XIX ñò. 1(5) 58
Ï ëàòí³ ïîñëóãè îñâ³òè: íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè. 4(18) 57
Ï ðàö³âíèêè îáëàñíîãî ³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè
ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â.

1 53

Ï ðî çàõîäè ç îõîðîíè ïðàö³ (ðåêîìåíäàö³¿). 2 70
Ï ðî íàçâè åëåìåíò³â ¹¹ 102-109. Î .Ñ . À íä ð ³ ºâñüê à 3(17) 64
Ï ðî îáëàñíó ïðîãðàìó ñòàá³ë³çàö³¿ åêîíîì³êè â 1994 ðîö³. 1(5) 60
Ï ðîñèìî âèáà÷åííÿ. 2(9) 64
Ð åéòèíã ó÷àñò³ îáëàñòåé ó âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ. 4 66
Ð åéòèíã øê³ë íîâîãî òèïó â îáëàñò³. 3 61
Ð åéòèíã øê³ë. 4 35
Ð îçâèòîê ìåðåæ³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ çàêëàä³â Ïîëòàâñüêî¿
îáëàñò³. À .².Á à ð ä à ÷ åíê î , À .².Ä ó á î âè ê

1(15) 52

Ï åéïåðò ïðî ìàòåìàòè÷íå ïîçàñâ³äîìå. 1(8) 81
Ñ ³ëüñüêà øêîëà Ïîëòàâùèíè â ê³íö³ XX ñò. 1(5) 58
Ñ ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³. 1(5) 59
Ñ ³ëüñüêèé ó÷èòåëü íà ïî÷àòêó XX ñò. 1(5) 59
Òèïîâà ïîñàäîâà ³íñòðóêö³ÿ ç ïèòàíü îõîðîíè ïðàö³. 3-4(10) 54
Ó âàãà! Êîíêóðñ “Ñë³äàìè ³ñòîð³¿”. 4(22) 60
Ó êðà¿íåöü Ôåä³ð Ìîðãóí — ëþäèíà ðîêó â Ðîñ³¿. 4(22) 59
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"Образование
создало огромное
население, которое
умеет читать, но не в
состоянии
распознавать то, что
стоит читать"

ССппииввааккооввссккиийй  ВВ..
Если хочешь быть

богатым и счастливым,
не ходи в школу. – К.:

Гранд, 1996, c.131.
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×îòèðíàäöÿòü çàïîâ³äåé ñâ³äîìîãî óêðà¿íöÿ. 4 67
Ø ëÿõè òà àäðåñè çàëó÷åííÿ ïîçàáþäæåòíèõ êîøò³â. 1(5) 62
Ù î º ³ñòèíà â ñó÷àñíîìó ìàêàðåíêîçíàâñòâ³. Ï .Ã.Ë è ñåíê î 4(22) 56
Ù î ó÷íÿì ðîçïîâ³äàòè ïðî ë³òàþ÷³ òàð³ëêè? 3(7) 54
ßê âèêîðèñòàòè ñâ³é ïðèâàòèçàö³éíèé ñåðòèô³êàò. 4 70
ßê ìèñëèòè (Äàéäæåñò êíèãè Ã. Ñåëüº). 2(12) 56
ßê ïåäàãîãàì îá÷èñëþâàòè çàðîá³òêè. 3 59
ßê ïåäàãîãàì îá÷èñëþâàòè çàðîá³òíó ïëàòó . 1(5) 62

4 69
ßê ÷èòàòè. Ã. C åë üº 1(11) 52
ßêà âàì ñâ³òèòü ïåíñ³ÿ. 1(5) 63
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I  îáëàñíèé ÿðìàðîê ïåäàãîã³÷íèõ òåõíîëîã³é. 1 49
Â ñåóêðà¿íñüê³ ÷èòàííÿ ç ïðîáëåì ïåäàãîã³êè ìàòåìàòèêè ³
ïðèðîäîçíàâñòâà, ïðèñâÿ÷åí³ ïàì’ÿò³ Ì.Â. Îñòðîãðàäñüêîãî.

2(16) 64

Äîðîãîâêàç Äèäàñêàëó íà ßðìàðîê. 3-4(10) 63
Çàïðîøóºìî íà íàóêîâî-ïðàêòè÷íèé ñåì³íàð. 2 67
²íòåãðàö³ÿ åëåìåíò³â çì³ñòó îñâ³òè. 1(5) 55
Êîíêóðñ "Âèíàõ³äíèê Ïîëòàâùèíè". 2 67
Êîíêóðñ “Íàéïðîñò³øèé âàð³àíò ðîçâ’ÿçêó ô³çè÷íèõ çàäà÷”. 4(14) 58
Êîíôåðåíö³ÿ "Ïðîáëåìè âèêëàäàííÿ ãåîãðàô³¿ ð³äíîãî êðàþ". 2(6) 64
Êóðñè "Iíòåãðàö³ÿ çì³ñòó ïðèðîäíè÷î-íàóêîâèõ çíàíü". 2(6) 61
Êóðñè "Àá³òóð³ºíò" "Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ àêàäåì³¿". 4 67
Êóðñè "Â÷èìî òâîð÷îñò³". 1 50
Êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êåð³âíèõ êàäð³â
ïðîôòåõîñâ³òè.

1 50

Ì ³æíàðîäíà íàóêîâî-ìåòîäè÷íà êîíôåðåíö³ÿ «Ïåäàãîã³÷íà
ïðàêòèêà ³ ô³ëîñîô³ÿ îñâ³òè».

2(16) 64

Í à äîïîìîãó â÷èòåëþ ìóçèêè. Â³äåî ïîñëóãè. 4 68
Í à ÿðìàðîê. 2 68
Í àóêîâî-ïðàêòè÷í³ êîíôåðåíö³¿ ÏÎ²ÏÎÏÏ. 3(13) 64
Ï îëîæåííÿ ïðî II îáëàñíèé ÿðìàðîê ïåäòåõíîëîã³é. 1(5) 54
Ñ åì³íàð “Òðàíñôîðìàö³ÿ ìàòåìàòè÷íî¿ îñâ³òè â ñåðåäí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îñâ³òè Óêðà¿íè”.

4(14) 58

Ñ ó÷àñí³ ïåäòåõíîëîã³¿ - ó íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. 4 50
Ø êîëà-ñåì³íàð “Íîâ³ òåõíîëîã³¿ â îñâ³ò³”. 4(14) 59
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Ì åòîäè çàõèñòó â³ä êîëîðàäñüêîãî æóêà. Í .Þ .Ò î ê à ð 2 69
Ì ³í³àòþðí³ áëîêè æèâëåííÿ. Î .Ê . Ö î ê î â 1(5) 57
Æ èòòÿ ÷è âèæèâàííÿ? Ñ .Ì . Ø åâ÷ åíê î 2(6) 63
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Í å ñï³ø³òü æèòè ìîíî ³ ïëîñêî. 1(15) 60
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Í îâ³ æóðíàëè äëÿ îñâ³òÿí. 3(17) 62
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