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Ректору Полтавського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників
доценту П.І.Матвієнку
Учасникам Міжнародної науково�практичної 
конференції “Стратегія підготовки вчителя ХХІ
століття”

Шановні освітяни Полтавщини!
Ми живемо у час загальноцивілізаційних змін. Змінюється сама сутність

нашої держави; вона стає все більш демократичною, відкритою країною, членом
світової спільноти. Тепер їй, як ніколи раніше, потрібні не просто виконавці, а
розвинуті особистості, здатні свідомо приймати відповідальні рішення і досягати
поставлених цілей.

У цьому сенсі ще більш актуальним є завдання створення цілісної
національної системи освіти і науки, яка б відповідала потребам сьогодення,
адаптації освіти і науки з урахуванням їх сутності до нової економічної моделі, а
також інтеграції України у світовий освітянський та науковий простір.

Важливе місце у подальшому розвитку освітянської та наукової сфери
належить інститутам післядипломної освіти, які забезпечують оволодіння
вчителем інноваційними технологіями й передовим педагогічним досвідом. Як
свідчить ваш досвід, ці заклади здатні до  більш швидшого оновлення та
оперативного створення інноваційного  освітнього простору, творчо
використовують кращі набутки інститутів удосконалення вчителів.

З нагоди 60�річчя Полтавського обласного інституту післядипломної
освіти педагогічних працівників вітаю співробітників   інституту та учасників
конференції з цим ювілеєм.

Нехай зразком натхнення й заповзятості в педагогічній діяльності буде
для вас академік М.Остроградський, 200�річчя від дня народження якого за
рішенням ЮНЕСКО відзначатиме увесь світ.

Бажаючи творчої наснаги у підготовці вчителя XXI сторіччя, переконаний
у тому, що ви й надалі спрямовуватимите зусилля освітян області на втілення у
життя здобутків сучасної цивілізації та на розвиток регіональної освіти.

З повагою, 

Міністр освіти і науки України                                                Василь Кремень
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Парадигмальна криза освіти 
і нові освітньо�виховні ідеали

Наступне  століття  визначають  як “вік
освіти”. Підстави такого трактування
філософи, вчені і педагоги аргументу�
ють по�різному, незмінне одно – ідея
освіти стала домінантною у побудові
прогностичних теорій майбутнього ти�
сячоліття. Вихідним моментом для роз�
гляду перспектив розвитку освітніх сис�
тем є констатація факту світової гло�
бальної кризи освіти, суть якої, насампе�
ред, у нездатності  задовольняти  зроста�
ючий попит на знання, консервативність
освіти, неспроможність ефективно
сприяти розв’язанню нагальних про�
блем людства. Останнім часом у науко�
во�педагогічному середовищі зростає
розуміння парадигмальної кризи освіти
[1], причиною якої є її невідповідність
динаміці нового часу, відставання у
відтворенні нової наукової картини світу.
Принципова орієнтованість освіти на
пізнання закономірностей із наголосом
на їх детермінованості, з якої випливає
лінійність і односпрямованість процесу
розвитку, позбавляє діяльність якості
освіти, етики, моралі, оскільки ставить
людину у ситуації неможливості вияви�
ти свої духовно�моральні позиції, уяв�
лення, переконання. З переходом до но�
вої історичної фази цивілізованого роз�
витку, що здебільшого визначається як
антропогенно�ноосферний, виникає на�
гальна необхідність конструювання
освітніх систем,  які б відповідали новим
історичним перспективам людства. Но�
ва парадигма освіти повинна відобража�
ти її характерні тенденції – глобалізацію
проблем виживання й погодженого за�
гальнопланетарного планування май�
бутнього. Невипадково один із напрямів
філософсько�педагогічної думки її істо�
ричні риси бачить у зміщенні акцентів
до ідей і принципів глобально�історич�

ного  мислення,  як�от: усвідомлення
єдності і залежності людства, цілісності і
взаємозв’язку світу, що ставить пробле�
му людського фактора в його глобаль�
них вимірах. Побудована на цих засадах
концепція освіти виходить із наукової па�
радигми біосфери планети, необхідності
врахування її цілісного і живого характе�
ру, неприпустимості насильницьких пере�
творень та втручань, а головне – з визнан�
ня того фундаментального факту, що лю�
дина настільки пов’язана з усім світом, що
в інтересах власного виживання зобов’я�
зана піклуватися про збереження куль�
турної різноманітності, уникати силового
втручання у природу й соціальні відноси�
ни. Сформованe у сучасній науці уявлен�
ня про непрогнозованість перспектив істо�
ричного процесу накладає
відповідальність за майбутнє на людину
та її знання. Морально�гуманістична сві�
домість стає гарантом збереження цивілі�
зації.

Філософською основою розроблення
ноосферної концепції освіти стало вчен�
ня про біосферу і можливості її перехо�
ду в ноосферу В.І.Вернадського, що доз�
волило пов’язати розвиток природи та
суспільства, уявити розвиток Всесвіту як
еволюції єдиної цілісної системи, зроби�
ло тим самим важливий внесок у сучасну
“картину світу”. На базі аналізу біогео�
хімічних процесів учений сформулював
тезу про перетворення людини на основ�
ну геологічну силу, що робить її від�
повідальною за подальше існування пла�
нети. Щоденною  життєдіяльністю люди�
на все більш активно й інтенсивно змі�
нює первинну природу, її вплив стає
зіставлюваним із дією стихійних сил, ви�
кликає настільки широкомасштабні
зміни оточуючого середовища, що вини�
кає нагальна необхідність регулювання
взаємовідносин  людини  та  природи, ос�
кільки він має і зворотний бік: люди
відчувають тиск системи, складовою ча�
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ
У статті розглянуто ціннісні аспекти ноосферної концепції освіти, світоглядну осно�

ву якої складає науково�педагогічна спадщина відомого вітчизняного вченого�енцикло�
педиста В.І.Вернадського, стисло аналізуються тенденції і перспективи її розвитку.

НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА
В.І.ВЕРНАДСЬКОГО: У ПОШУКАХ НОВОЇ
ПАРАДИГМИ ОСВІТИ

С.В.Машкіна



вання наукового світогляду, сподіваю�
чись, що всесвітнє співробітництво у
цій галузі може стати початком на
шляху до майбутньої єдності людства.

Поставивши освітній фактор одним
із визначальних у проведенні ідеї ноо�
сфери, В.І.Вернадський розглядав його
з таких позицій:

1. Популяризація наукового знання,
введення досягнень науки у широку
практику і побут людини.

В.І.Вернадський зазначав: для того,
щоб наукова думка стала провідною у
житті людства, наука повинна бути за�
кріплена у державній структурі як важ�
ливий соціальний, культурний і матері�
альний феномен. Однак в історії циві�
лізації взаємодія державної влади та
наукової думки, що розвиваються у
тісному контакті, не завжди була
плідною, часто держава обмежує свобо�
ду наукової думки і намагається підпо�
рядкувати її своїм інтересам, зробити
освітні установи, які є засобом форму�
вання суспільної свідомості, ретраслян�
том державних ідеологічних доктрин.
Проблема взаємодії школи та держави
залишається актуальною і у наш час:
зміна державної ідеології болісно по�
значається на освіті, як спосіб впливу
на особистість вона суперечить  гу�
маністичному  спрямуванню освіти у
демократичному суспільстві, а як  докт�
ринальна  система  поглядів – природі
наукової діяльності [3]. Подолати анта�
гонізм, на думку вченого, можна лише
закріпивши метою державної політики
та суспільного розвитку досягнення но�
осферного ідеалу, що, у свою чергу, пе�
редбачає проникнення у суспільну сві�
домість думки про гуманістичні підхо�
ди до перетворення світу, які б не за�
шкодили суспільному розвиткові люд�
ства, зміцнення загальнолюдських
цінностей, серед яких – демократія, до�
тримання прав людини, загальний гу�
манізм й інші. В.І.Вернадський був пе�
реконаний, що з піднесенням значення
науки у державі неминучим є демокра�
тизація всіх сфер державного устрою,
оскільки наука у своїй основі глибоко
демократична, має характер загально�
обов’язковості, в ній немає “ні елліна,
ні іудея”. Незмінно  велику  увагу він
приділяв співвідношенню науки та мо�

ралі, вказував на відповідальність вче�
ного за наслідки своїх відкриттів,
єдність наукових і гуманітарних рішень
щодо їх використання.

сткою якої вони є. В.І.Вернадський пер�
шим зрозумів значимість й
грандіозність завдання, що постало пе�
ред людством. Це розумна організація
суспільства та гармонія  взаємовідно�
син  природи і суспільства, що можливі
за умови становлення людства як єди�
ного цілого. Він провістив  епоху  ноо�
сфери. Головною рушійною силою у пе�
ретворенні планети  В.І.Вернадський
наділив  наукову думку, розвиток якої
спрямовує і прискорює геологічну силу
людини у біосфері, завдяки якій до�
корінно змінюються  основи  розуміння
реальності  та усвідомлення нею своєї
сутності й призначення на Землі. Вче�
ний писав: “Не можна безкарно йти про�
ти принципу єдності всіх людей як зако�
ну природи... Людство,  взяте  у  цілому,
стає могутньою геологічною силою, і пе�
ред ним, перед його думкою і працею
стає питання про  перебудову  біосфе�
ри  в  інтересах вільно мислячого люд�
ства як єдиного цілого” [2, c. 240�241].
Отже, ідея взаємозалежності та
цілісності  світу перетворює всю систе�
му світоглядних уявлень про місце і
роль людини – виникає нова наукова
парадигма, що перетворює людину на
активну, дієву силу, спроможним ство�
рити на планеті таке співтовариство,
яке буде здатним забезпечити спільний
плідний розвиток природи й
суспільства. Створення вчення про но�
осферу можна визначити як перелом�
ний етап у формуванні нового світоро�
зуміння, нового сучасного гуманізму.

Концепція освіти у творчості
В.І.Вернадського

За науковою гіпотезою В.І.Вернад�
ського для реалізації ноосферизації
необхідно виконати ряд природних,
соціально�економічних і політичних
умов. Найважливішим фактором фор�
мування нового біосоціального буття
людства він вважав наукову думку, що
розглядається ним як система по�
глядів, об’ємне, впорядковане сприй�
няття  дійсності. Враховуючи  відмін�
ності, якими наділена наука відносно
інших видів творчої діяльності, вона
стає найважливішим духовним інстру�
ментом здійснення ноосфери. У зв’яз�
ку з таким розумінням значення науки
та наукової творчості, вчений вважав
за необхідне створення умов забезпе�
чення нормального функціонування
системи, у якій відбувається форму�
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2. Просвіта  народу  та  поступове
створення єдиної, “вселенської” систе�
ми освіти.

Невідкладним  завданням  вважав
В.І.Вернадський поширення освіченості,
був сповнений віри у  могутню вихову�
ючу й перетворюючу дію “всякого знан�
ня, особливо наукового”. Метою просві�
ти, на його думку, повинно стати усвідо�
млення людиною своїх сил і прав, а че�
рез них перехід до розумного управлін�
ня своїм існуванням. Загальну грамот�
ність учений розглядав як необхідну пе�
редумову формування духовності, гро�
мадської свідомості, прагнення свідомо
будувати своє життя. Рівень освіченості
народу  зумовлює  життєздатність  та іс�
торичну долю суспільства, тому підне�
сення і розширення освіти сприймав як
запоруку досягнення гуманного держав�
ного устрою, збереження світового па�
ритету. “Наука зaснована на свободі
людського розуму, тісно пов’язана з де�
мократичним духом рівності”, відтак
освіта  повинна  охоплювати  широкий
комплекс проблем незалежно від дер�
жавних, національних, соціальних кор�
донів. Учений висловив передбачення,
що система освіти перебуває у рухомому
стані і з часом набуватиме загального
значення, завдяки дії таких чинників, як
розвиток знань та їх наукова орга�
нізація, демократизація суспільного та
державного життя, зростання єдності
культури всього людства. В.І.Вернадсь�
кий підкреслював: на тенденцію до ство�
рення світової організації на засадах за�
гальнолюдських цінностей має зважати
кожна прогресивно мисляча людина,
чия діяльність практично пов’язана з ор�
ганізацією освітньої справи; він мріяв
про утворення нової спільності людей,
майбутньої форми організації людства –
“організації народу, який навчається” [4,
c. 265]. Носієм  загальнолюдської куль�
тури, способом досягнення єдності, ре�
алізації ідеї загальної освіти, а через неї і
якісно нового стану суспільства В.І.Вер�
надський називає вищу школу. Він
підкреслював: “Правильно організована
вища школа – шлях до освіченого наро�
ду, основа широкого і мирного розвитку
людства” [4, c. 259].

3. Перегляд підходів до організації
освіти.

Відповідно до нових перспектив роз�
витку освіти, її ролі, завдань та значення
у майбутній долі людства має змінюва�
тися підхід до розв’язання проблем ор�

ганізації освіти. Запропонована вченим
програма розбудови освітньої справи
розкриває певною мірою педагогічну
платформу вченого і може бути викла�
дена у таких пунктах:

1). Мобільність освітньої системи.
Вона буде тим досконалішою, чим кра�
ще буде відлагоджено механізм розпов�
сюдження та загальної пропаганди ос�
танніх наукових досягнень. Швидкі тем�
пи наукового розвитку і розширення га�
лузі наукового пізнання актуалізують
пошук доцільних форм та методів робо�
ти освітніх установ, вчасний перегляд
засад їх організації.

2). Демократизація освіти, її гуманіс�
тична спрямованість. В.І.Вернадський
відзначав тісний зв’язок наукових по�
шуків із збільшенням ролі й значення у
житті суспільства демократичних норм
та принципів: “У своїй основі наука гли�
боко демократична, оскільки має джере�
лом лише силу розуму та глибину нат�
хнення людської особистості, у своїх ре�
зультатах не пов’язана з певними форма�
ми суспільного ладу... Для неї бажані
такі форми громадськості, що забезпечу�
ють можливість прояву обдарованості,
найповнішої організації колективної на�
укової роботи” [4, c. 245].

3). Інтернаціоналізація освіти. Ця
тенденція розвитку освітньої справи зу�
мовлена поширенням єдиної культури
та її доступності для кожної людини, не�
залежно від раси, статі, соціального ста�
ну, може бути забезпечена узгодженням
освітніх систем  різних країн світу. Роль
провідника загальнолюдської культури
вчений відводив вищій школі, а переду�
мовою служить закладений у її основу
розвиток наукового знання – незалеж�
ний від історичних або географічних по�
казників місця та часу, обов’язкових та
неспростовних для всіх.

4). Загальна доступність освіти. Кон�
тингент освітніх закладів та слухачів ви�
щої школи має включати якомога ширше
коло  осіб, які  прагнуть  до  знань, будь�
які обмеження та норми вступу мають бу�
ти ліквідовані.

5). Безперервність освіти. Вчений ста�
вив за необхідне забезпечення функціону�
вання системи постійного відновлення і
поповнення раніше отриманих знань, у
зв’язку з цим доводив  необхідність ство�
рення мережі професійних закладів та
центрів із перепідготовки кадрів.

6). Узгодженість усіх ланок освітньої си�
стеми, органічний зв’язок різних ступенів
освіти. В.І.Вернадський схвалював
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ціннісних аспектів нової парадигми
освіти. Відомий учений�глобаліст
М.Мойсєєв відзначає, що можливості
цивілізації, основаної на прагненні без�
межного панування  над  природою,  ви�
черпані, оскільки привели людство на
межу екологічної катастрофи, подальше
продовження цивілізаційного процесу
можливе на  основі  радикального  ос�
мислення існуючих форм життєдіяль�
ності і самоорганізації  суспільства.  Ос�
новним  інструментом обгрунтування
нової стратегії розвитку може стати
освіта, отже, вона набуватиме значення
вирішального чинника   подальшої   долі
людства [5]. А.Урсул стратегію переходу
до ноосферної цивілізації обгрунтовує
потребою кардинальної трансформації
свідомості, як наслідок – освіти, що має
набути дві нові функції: неогуманістич�
ну, яка зводиться до орієнтації освітньо�
го процесу на виживання і безперервний
розвиток людства, та екологічну, що
звертає увагу на збереження біосфери
планети. Орієнтація на прогнозування
майбутнього (футурологічний підхід),
на його думку, передбачатиме станов�
лення моделі випереджаючої освіти [6].
А.Буровський пріоритетним завданням
освітньої системи вважає формування
свідомості людини,  яка  живе  у  світо�
вих  масштабах цілісного сприйняття
світу. Визначальними ознаками ноо�
сферної свідомості він  називає  на�
уковість,  фемінологічність, еко�
логічність, гуманістичність, все�
ленськість, творче самовизначення осо�
бистості [7]. Подібні педагогічні концеп�
ції, що виходять з аналізу глобальних
проблем сучасної цивілізації, розробля�
ються повсюдно. В їх основі лежить
пріоритет загальнолюдських цінностей,
формування  планетарного  мислення,
сприйняття різноманітності культур, ро�
зуміння людини як невід’ємної частки
єдиного та взаємозалежного світу. Роз�
робленням цього філософського напря�
му освіти займалися вчені М.Маклухан,
Л.Андерсон, Д.Бекер, Д.Хаксліт. Спря�
мування освітньої системи на  станов�
лення ноосферної цивілізації закріплено
у міжнародних документах. В опублікова�
них звітах “Міжнародної комісії з освіти
для ХХІ століття” ЮНЕСКО (1993 рік),
яку очолював Ж.Делюр, головним
орієнтиром конструювання нової моделі
освіти визнано забезпечення виживання
людства, при цьому освіта розглядаєть�
ся як механізм виходу з глобальної кри�

гнучкість  освітньої  системи,  розвиток
різних типів перехідних від початкової до
вищої школи навчальних закладів, різно�
манітних позашкільних установ.

7).  Розуміння  університету  як  освіт�
ньо�наукового закладу. Необхідним еле�
ментом вищої освіти він вважав науково�
дослідницьку роботу. Вища школа одним
із провідних завдань повинна ставити не
лише засвоєння знань, але й ознайомлення
з методами їх отримання, створювати умо�
ви для творчої наукової роботи  відповідно
до вимог часу.

8). Зв’язок вищої школи як  з  громадськи�
ми, державними та приватними установа�
ми, що впроваджують досягнення у прак�
тичне життя, так і з академічними устано�
вами, котрі ведуть теоретичні  досліджен�
ня,  –  лабораторіями, музеями, інститута�
ми, товариствами. “В них іде своя педа�
гогічна робота: в них особи по закінченні
вищої школи вчаться працювати науково”
[4, c. 264].

Важливо відзначити, що свої погляди
В.І.Вернадський реалізував у активній
громадсько�педагогічній діяльності: спів�
працював з багатьма просвітницькими ор�
ганізаціями, був одним із лідерів руху вче�
них за свободу наукової думки, виступав у
пресі та з трибун наукових зібрань за демо�
кратизацію освіти, докладав великих зу�
силь до перебудови вищої освіти, активно
займався розвитком науково�дослідних за�
кладів. Ідеї та пропозиції  В.І.Вернадського
були  органічно пов’язані з дослідницькою,
педагогічною й організаційною діяльністю,
що є свідченням цілісності та органічності
його педагогічної платформи. Саме це зу�
мовлює впливовість його поглядів на фор�
мування сучасної концепції побудови осві�
ти – у науково�просвітницькій діяльності
вченого вона отримала міцне підгрунтя.
Таким чином, вчення В.І.Вернадського
стало світоглядним фундаментом для роз�
роблення концепції ноосферної освіти, а
його власне осмислення стратегій перехо�
ду до нової стадії розвитку цивілізації засо�
бами освіти дають підстави називати його
родоначальником перспективної освітньої
моделі розвитку.

Становлення прогностичної
педагогічної теорії

Як напрям педагогічного пошуку но�
осферна педагогіка починає розробляти�
ся у 70–80�их роках зусиллями вчених,
філософів, педагогів. Прихильники цієї
філософсько�педагогічної течії основні
зусилля зосередили на обгрунтуванні
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зи, а також підкреслюється тісний зв’я�
зок моделей освіти і цивілізації.

На сьогодні у педагогічному середо�
вищі зміцніло розуміння того, що май�
бутнє визначається рівнем освіти, при�
чому вирішальним фактором буде не су�
ма отриманих знань, а світогляд люди�
ни, її здатність адаптуватися до змінюва�
них умов. Отже, зміст, методи, умови,
технології освіти повинні бути адекватні
своєму призначенню – формуванню но�
вої формації людської ментальності,
специфічною рисою якої стане ро�
зуміння моральної  єдності  людства,
людини і Всесвіту, втілене у концепції
ноосфери. Для освітнього закладу більш
значними стає широта світоглядної
підготовки, цілісність сприйняття світу,
повноцінне представлення у навчально�
му процесі природних, суспільних, гу�
манітарних і технологічних наук,
поєднання ціннісних орієнтацій і
діяльнісних форм досягнення результа�
ту, переорієнтація на загальнолюдські,
космопланетарні проблеми. Очевидною
стає тенденція переходу від вузькопред�
метної диференціації до інтегративних
принципів освіти, проектування
освітнього процесу за рамки формаль�
ного пізнання, його вихід на цілеспря�
моване перетворення дійсності, синтез
нового, творчість та прийняття рішень
на основі духовно�моральних критеріїв і
позицій, що виражає гуманітаризація
освіти, а також намагання ліквідувати
диспропорції у світосприйнятті й на�
лежним чином поєднати в освітньому
процесі релігійний, художній, філо�
софський і науковий зміст культури, ок�
реслений принципом системності. За�
безпечення умов особистого розвитку,
творчого самовизначення кожного інди�
віда потребує високої гнучкості, варіа�
тивності освіти, наявності більш різно�
манітних форм і типів її організації, ут�
ворення широкого культурного та інте�
лектуального простору для задоволення
освітніх потреб [8, c. 14]. Згідно з концеп�
туальними змінами освіти конкретизу�
ється сутність педагогічної діяльності:
вчитель виступатиме як філософ загаль�
нопланетарного масштабу, носій цінніс�
них  засад  ноосферної  реальності [9, c.93].
Відповідно до нової моделі освітнього
процесу, що виходить на ноосферний рі�
вень, має змінюватися характер взаємо�
відносин як у середині освітніх систем,
так і в соціумів із світовою системою
освіти. Остаточне ствердження ноосфер�
ної парадигми, що представляла б собою

не лише філософську ідею і педагогічну
концепцію, але й практичне втілення її
основних положень, вимагає зусиль не
одного покоління філософів, педагогів,
методистів.

Важливий висновок – перебудова сві�
домості, формування єдиного, загально�
планетарного підходу до розвитку цивілі�
зації стають життєво необхідними для
всього людства, яке крокує у нову епоху,
що в обов’язковому порядку має бути за�
кладено у структуру світових освітніх сис�
тем – був зроблений на основі аналізу на�
уково�педагогічної  спадщини  В.І.Вер�
надського, залишиться одним із найбіль�
ших досягнень пройдешнього тисячоліття
і живильною основою для розбудови май�
бутнього. Маємо пишатися тим, що вчен�
ня, висвітливши прийдешність ноосфери,
живиться національним корінням: у кон�
центрованому вигляді в ньому втілені цін�
нісно�орієнтуючі, соціально�консоліду�
ючі, індивідуалізуючі здобутки вітчиз�
няної культури,  істотні  риси  якої вияви�
лись співзвучними загально�
цивілізаційним надбанням, котрі засобами
освіти мають бути закріплені у світогляді
наступних поколінь.
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Школа, де вчать не так, 
як треба

Про середню (гімназичну)
освіту дореволюційної Росії
Володимир Іванович Вернад�
ський майже не сказав жодно�
го доброго слова. Спогади про
навчання в гімназії були для
нього "важкими", бо енергія
гімназистів не могла прояви�
тися "у затхлих рамках гім�
назії". "Вісім років гімназичного
життя, – писав він, здавалися
нам  даремно втраченим часом,
тим непридатним  ні  для  чого
вдовбуванням, яке примусила
нас проходити, викликаючи
глухе обурення, урядова систе�
ма". Нікчемність, непотрі�
бність  і  шкідливість тієї
гімназичної освіти, за Вер�
надським,  полягала  в тому, що
вона прямо душила гімназистів
протягом "довгих років... ди�
тинства і юності" [11, с. 28�
29].

Зауважимо, що подібний
погляд на російську середню
освіту у ХІХ ст. став уже тра�
диційним. Так, ще у 1860 р.
академік М.Остроградський
зазначав: "Хто з нас не бачив,
що з п'ятдесяти учнів меншою
мірою сорок учнів відчували
відразу і втрачали віру в себе
через абстрактність ідей, що по�
давалися нам до того, як вони
ставали зрозумілими на при�
кладах із життєвої практики.

Викладачі гімназій, ліцеїв і
військових шкіл зізнаються, що
вони читають лекції більше
для стільців, ніж для уважних,
допитливих і розумних учнів"
[17, с. 45].

Про "недалеку, слабосилу
школу нашого часу" висло�
вився у щоденнику 30 березня
1868  року  В.Ключевський
[14, с. 286].

Негативна вартісна характе�
ристика гімназичної освіти
склалася у Вернадського під
впливом безпосередніх вра�
жень від навчання у
Харківській (1874�1876) і Пе�
тербурзькій (1876�1881)
гімназіях. "Навчався я посеред�
ньо, – згадував Вернадський. –
У молодших класах батько про�
бував на мене діяти і своїм при�
кладом, – він був першим уч�
нем, – і вказівкою на значення
класичних мов, але я читав ба�
гато з історії та історії літерату�
ри й не виявляв ніякого інтере�
су до мови – не було чисто
філологічного інтересу... Я доб�
ре писав твори, був для свого
віку дуже начитаним, багато са�
мостійно думав, цікавився на�
уками історичними, природни�
чо�історичними, економічними
і філософськими. Знав багато
фактів, намагався завжди зро�
бити так, щоб у середніх
оцінках не було 2. І закінчив
гімназію, здається, дев'ятим чи
восьмим, першим без медалі,
яких у нас було багато" [11, с.
25�26]. Випуск справді був та�
лановитий. Серед випускників
– майбутній професор А.Крас�
нов, фізик Тюрін та інші.

В основу зроблених Вер�
надським зарисовок із гімназич�
ного життя покладено
конфліктні ситуації, що вини�
кали між учнями й учителями
при порушенні твердо встанов�
лених порядків і правил. Це мог�
ло мати місце, зокрема, на ек�
заменах, коли учень своїми
відповідями виходив за звичні
норми, демонструючи
оригінальність  інтелектуаль�
ного мислення  та  зацікавлень.
Вернадський неодноразово
любив розповідати про те, як
він складав випускний екза�
мен із математики. Задачу

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ  ККООЛЛОО
ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ ПРО
ПРОБЛЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

А.В.Лещенко

Видатний уче�
ний�мислитель
Володимир Івано�
вич Вернадський
(1863�1945)
приділяв велику
увагу проблемам
розвитку шкіль�
ництва. Різко не�
гативну оцінку
він давав того�
часній гімназичній
освіті за її мерт�
вотний дух викла�
дання, догма�
тизм, відрив від
потреб життя,
сковування
ініціативи і твор�
чих запитів учнів. 

Учений�педагог
послідовно
відстоював та�
ку систему на�
вчання, яка ха�
рактеризується
широкою демо�
кратизацією на�
вчального проце�
су, індивідуалі�
зацією викла�
дання і надан�
ням можливос�
тей для саморе�
алізації учня.



розв'язав правильно, але не тим спосо�
бом, який практикувався у класі. Учи�
тель констатував, що хоч гімназист до�
мігся правильного результату, але "не
так, як потрібно". При розв'язанні задачі
вдруге ситуація повторилася. "Я розсер�
дився, і, коли я втретє знову розв'язав
по�новому, Верещагін (учитель) увій�
шов у математичний азарт, й екзамен
закінчився моїм тріумфом, що мене
сконфузило" [11, с. 26].

Як бачимо, навіть "добрі та знаючі
вчителі" (таким, за Вернадським, був
Г.Верещагін) змушені були вимагати від
учнів нормативних міркувань, і тільки
якісь неординарні випадки могли пору�
шити такий порядок, але це вважалося
"скандалом".

З іронічним забарвленням розповів
Вернадський і про свій випускний екза�
мен із "закону Божого", який теж прой�
шов "із пригодами". На екзамен гімна�
зист з'явився, маючи авторитет "знавця
історії церкви": він багато читав відпо�
відної літератури, що йому давав свяще�
ник О.Соколов. Але на екзамені, на яко�
му був архієрей, хлопець переплутав:
"грішників" відправив до раю, а "правед�
ників" до пекла. Намагаючись "витягти"
гімназиста, священик говорив про його
знання з історії церкви, але у відповідь
чув від архієрея: "Не хочу я історії церк�
ви" і т.д. Зрештою, екзамен завершився
благополучно.

Цими яскравими прикладами з гімна�
зичного життя Вернадський переконли�
во показував, що тогочасна організація
шкільної справи зв'язувала руки й обме�
жувала творчий потенціал талановитих
педагогів і одночасно сковувала розумові
та моральні запити учнів. Так, у стар�
ших класах гімназії викладав добрий
знавець латинської і грецької мов Чис�
тяков, однак, як зазначає Вернадський,
"він повинен був суворо дотримуватися
програми. Я пам'ятаю, як колись приніс
до класу Герцена із книг батька, гарне
німецьке видання. Він побачив, що пе�
реді мною якась незвична книга, наказав
подати її на кафедру, сказав, що це пре�
красне видання, але щоб до класу я при�
носив те, що вказано" [11, с. 26].

Характеризуючи гімназію 70�х – по�
чатку 80�х років ХІХ ст., Вернадський
наголошував, що основним її нещастям
був мертвотний дух викладання, вели�
чезна кількість часу якого витрачалася

на давні мови – грецьку і латинську. Пов�
на відсутність автономічних засад нав�
чального процесу, сліпе, механічне вико�
нання спущених зверху офіційних про�
грам суперечили законам психології за�
своєння знань, придушували особистісні
інтереси учнів. Прямим породженням
"поліцейської класичної системи Толсто�
го" (міністра освіти – А.В.Л.) були викла�
дачі, котрі "більш або менш добросовісно
виконували приписи того чи іншого на�
чальства". Серед них, за іронічною
оцінкою Вернадського, були особистісно
порядні люди, можливо, навіть непогані
знавці давніх мов, але вони не могли до�
нести своїх знань до учнів, бо не вміли го�
ворити по�російськи, не відзначалися ро�
зумом і суворо дотримувалися офіційних
рамок програми, що спотворювала пре�
красний світ Еллади, її науку, літературу,
мистецтво, руйнувала животрепетну
історію Риму. Гімназичне викладання ча�
су Д.Толстого було класичним тільки за
назвою [2, с. 325�326].

Отже, догматизм викладання Вер)
надський пояснював професійною
непідготовленістю викладачів, нероз)
робленістю теоретичних основ методики
навчання, повним його відривом від по)
треб життя. Справді, хіба не курйозним
було те, що вчителі класичних мов, чех
Р.Зборил і німець Е.Кербер, зовсім не
знали російської мови, безбожно калічи�
ли її і в той же час повинні були порів�
нювати з нею форми грецької та ла�
тинської мов. Такий рівень викладання
аж ніяк не міг задовольнити гімназистів,
унести щось позитивне у їх середовище,
в якому, до речі, досить стійким було
зацікавлення життям і культурою ан�
тичного світу, класичними мовами. "Де�
які з учнів, – підкреслював Вернадсь�
кий, – знали набагато більше, ніж цього
вимагали програми,  і,  головне,  знали
по�іншому" [2, с.d326]. Багатозначний
вираз "по�іншому" не тільки виступав
антитезою системі викладання у гімна�
зії, а й надавав можливість розкрити йо�
го зміст на конкретному прикладі. Та�
ким в очах Вернадського  був  його  шкі�
льний  товариш А.М.Краснов, який тон�
ко відчував красу античної літератури,
читав в оригіналі Таціта, Цезаря, Лівія...
Для нього це були живі книги минулого,
сповнені актуальними для майбутніх по�
колінь ідеями і поглядами. 
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явах учнівської самодіяльності вбачав
прекрасну оздоровлюючу протидію
"грубому розгулу, який був одним із ви�
ходів із поліцейської форми у школі". З
другого боку, шкільна адміністрація роз�
глядала навіть найневинніші з політич�
ного боку самовільні учнівські групу�
вання як явище небезпечне для твердо
встановлених ("поліцейських") по�
рядків і тому заборонила їх. Вернадсь�
кий, щоб увиразнити той грубий чинов�
ницький примус, котрий панував у
тодішній гімназії, вживав слово
"поліцейський" (учителі – "чиновники�
поліцейські, яким ніякого діла не було
до ідейних завдань школи", "інших ви�
конавців для поліцейської класичної си�
стеми Толстого не можна було знайти" і
т.д.). Утім у цих словах не було метафо�
ри, бо поліція справді здійснювала на�
гляд над учнівською молоддю. 

Надзвичайно цікаві дані знаходимо
під цим кутом зору в опублікованій у
1980 р. "Записці про революційний рух у
навчальних закладах за 1881�1887 рр.,
складеній за матеріалами департаменту
поліції". Наведені і скрупульозно про�
аналізовані у "Записці" поліцейські до�
несення створюють страхітливу картину
тієї шпигунської сіті, якою була обплута�
на середня школа Росії, того "недремно�
го ока", котре фіксувало будь�який про�
яв живої думки. Ось, наприклад, на що
звернула увагу поліція в Острозі: "Ще в
1881 р. у деяких вихованців місцевої
прогімназії виникла думка влаштувати
учнівську бібліотеку, але тоді цей план
не було здійснено, і замість бібліотеки
проводилися літературні вечори. Гімна�
зисти, кількістю 7 чоловік, збиралися на
квартирі одного з товаришів для читання
й обговорення прочитаного, один час ду�
мали навіть найняти окрему квартиру
для сходин. Керівник гуртка, теж із гім�
назистів, виявився недосить досвідче�
ним у задуманій справі і тому вступив у
зв'язки з одним із вихованців 1�ої Ки�
ївської гімназії, просячи у нього поради,
"як взятися за цю справу, щоб вона мала
тверду основу. Мету ми всі розуміємо,
але як зробити, щоб кожен виносив від�
радне почуття і не соромився висловлю�
вати свої думки?" [16, с. 166].

Департамент поліції причину заро�
дження учнівських гуртків, організацію
нелегальних бібліотек убачав у незадо�
воленні учнівської молоді "існуючою у

Відомо, що Вернадський дуже високо
ставив античну культуру, вважаючи її
неперевершеною в історії людства. Тому
немає нічого дивного, що він негативно
оцінив часткову гімназичну реформу
1890 року, згідно з якою класична систе�
ма в гімназії  була  збережена, але кіль�
кість уроків на вивчення давніх мов бу�
ла скорочена щотижня на 10 годин. Із
цього приводу Вернадський записав у
щоденнику 1 грудня 1890 року: "Одне
повинно залишитися: глибоке знайомст�
во з давнім класичним життям. Я про�
тивник середньої школи взагалі, але на�
вряд чи можна радуватися з нових вузь�
ких національних засад "нової" школи. З
цього боку класики ширші і симпа�
тичніші" [5, с. 213].

Духовний світ, перед яким блідло сухе
офіційне викладання

Не маючи змоги проявити себе в рам�
ках офіційної гімназії, допитлива думка
гімназистів шукала виходу у різних не�
санкціонованих формах. Із явною при�
хильністю Вернадський згадував про
"гуртки", про "недозволені форми спілку�
вання", "підпільні гімназичні журнали" і
т.д. "Дивним чином, – говорив він, –
прагнення до природознавства дала мені
спотворена класична толстовська
гімназія завдяки тому внутрішньому
підпільному непідозрюваному життю,
яке у ній проходило за умов, коли до її
середовища потрапляли живі талановиті
юнаки�натуралісти. У таких випадках їх
вплив на оточення міг бути дуже силь�
ним, тому що вони відкривали перед то�
варишами новий, живий світ, глибоко
важливий і дивний, перед яким зовсім
блідло сухе і спотворене викладання
офіційної школи" [2, с. 327].

Одним із таких юнаків�натуралістів
був Краснов, організатор учнівських
природничих екскурсій, рукописного
ентомологічного журналу. Згодом по�
явилися журнали іншого типу (охоплю�
вали не тільки натуралістів), але не�
вдовзі, потрапивши до рук інспекції, бу�
ли заборонені, хоч у них не було майже
ніякої політики.

Те ж саме можна сказати і про учнів�
ські гуртки, які давали багато корисного,
бо при спілкуванні, у вільній розмові,
"тут стикалися люди різних переконань
і настроїв". Вернадський у таких про�

9

Постметодика, №2 (28), 2000

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ  ККООЛЛОО



навчальних закладах системою освіти та
виховання". Тому першим завданням
гуртків було "домогтися власними засо�
бами того, чого не дає школа, і по мож�
ливості протестувати проти існуючих
шкільних порядків".

Учнівські гуртки саморозвитку, з по�
гляду Департаменту поліції, яку б мету
спочатку перед собою не ставили, все�
таки є злом, бо в їх основу покладені
уявлення про необхідність взаємодопо�
моги і протесту; такі гуртки, розвиваю�
чись, набирають, як правило, політично�
го антиурядового характеру. Тому вони
повинні підлягати забороні.

Неважко помітити, що дріб'язкова
регламентація будь�яких кроків гімна�
зистів ставала гальмом на їх шляху до
знань, підривала бажання вчитися,
калічила людські особистості.

Відсутність справді педагогічних, ви�
ховних стосунків між учителями та учня�
ми Вернадський показав у яскравій зари�
совці з життя петербурзької гімназії:
"Після свят я за звичаєм попросив читати
Карамзіна "Історію Росії, ІV т., мені ка�
жуть, що потрібно, щоб підписав учитель
російської, через декілька днів я прошу
вчителя російської Карнєєва підписати
білети, він каже, що підписав для всіх, я
звертаюся знову до Колоколова (догля�
дач за бібліотекою) і повідомляю, що ска�
зав п.Карнєєв, він говорить, що потрібно,
щоб п.Карнєєв підписав; через тиждень
п.Карнєєв підписав, незважаючи на це,
мені книг не видають, говорячи, щоб
п.Литкін (учитель історії) підписав; от я і
перестав брати книги.

Г.Литкін, наприклад, "Історію" М.Ко�
стомарова вважає книгою, яку нам не
слід читати" [11, с. 22�23]. 

Настирливе стеження за учнівською
лектурою мотивувалося необхідністю
вживання запобіжних заходів проти по�
ширення революційних настроїв. Так, у
поліцейському донесенні про учнівську
молодь у Лубнах говорилося: "З'ясува�
лося, що з 1882 р. у Лубнах існували два
гуртки: один складався із гімназистів і
колишніх гімназистів, другий – із гімна�
зистів  та  вихованок  жіночої гімназії;
обидва, зважаючи на обставини, читали і
тенденційні книги, і підпільні видання...
Гімназичні гуртки в Лубнах перебували
у зв'язках із такими ж гуртками у Пол�
таві, Прилуках і Києві" [16, с. 179�180].

Поліцейські чиновники висловлюва�
ли невдоволення прогалинами у то�
тальній системі стеження, зокрема "за
позашкільним життям і поведінкою ви�
хованців, особливо мешкаючих на квар�
тирах". Вони прагнули бачити все й
скрізь, щоб протидіяти "злочинним това�
риствам, які легко формуються з гуртків
самоосвіти".

Знаменно, що, на думку Вернадського,
система бюрократичного нагляду і кон�
тролю за школою у своїх найбру�
тальніших формах знайшла для себе зго�
дом сприятливий грунт в умовах ра�
дянської тоталітарної держави. Тому�
то вчений проводив паралель між царсь�
кими та радянськими міністрами освіти:
"Як це не дивно, Луначарський і По�
кровський – прямі продовжувачі Деля�
нова і Кассо, й корені комунізму тільки
частково у соціальних побудовах
соціалізму – частково вони у старій
Російській державності. Не тільки ко�
муністи, але і всі соціалісти – вороги сво�
боди, тому що для них особистість
людська зникає перед цілим" [8, с. 213].

Ідеї шкільної реорганізації 

Будучи вкрай незадоволеним станом
середньої освіти, Вернадський чимало
зусиль докладав для її вдосконалення. У
листі до дружини від 21 травня 1901 ро�
ку він повідомляв, що працює над стат�
тею про реформу гімназій. Висунуті ним
принципи порушували організаційно�
структурні, змістовно�методичні і фун�
кціонально�перспективні аспекти гімна�
зичної освіти, а саме:

1. Розширення  прав  громадськості
створювати гімназії різних типів, а не
тільки класичні.

2. Надання гімназіям "пружних" про�
грам, які б сприяли виявленню розум�
ної ініціативи і самостійності педагогіч�
них рад.

3. Закріплення за університетськими
радами права вирішувати, з яких гімназій
випускники будуть без екзаменів зарахо�
вані до університету [9, с. 103].

Ідея реорганізації середньої школи,
яку так відстоював Вернадський, повно�
голосо дала про себе знати у роки рево�
люційного піднесення 1905�1907 рр. Мі�
ністерство народної освіти, узагальнюю�
чи вимоги громадськості, склало навіть
спеціальний "Звіт заяв учнів середніх
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довів ... можливість вияву особистої
ініціативи й особистої волі у незрівнян�
ному з Росією ступені" [1, с. 338]. У пра�
цях К.Янжул, П.Мижуєва, У.Чистякова
та інших Вернадський знаходив підтвер�
дження  того,  що  США  дають "зразок
особливо життєвих систем навчання"
(К.Янжул). Зрештою, він сам мав мож�
ливість у цьому переконатися, беручи
участь у 1913 році в роботі ХІІ сесії
Міжнародного геологічного конгресу
(Торонто), здійснюючи екскурсії по Ка�
наді і США, відвідуючи вищі й середні
школи. У листі до дружини з Кобальта
(США) від 18 серпня 1913 р. учений
визначив специфіку сприймання ним
чужого досвіду: "Я думаю, що вже так
склалася моя особистість, – і я, сам ко�
лишній, шукаю у новій обстановці своє,
яке в різних формах знаходжу всюди"
[9, с. 111].

Таке "своє" він знаходив у розгорну�
тих міркуваннях П.Мижуєва про амери�
канську школу: "Якщо б нас спитали, що
становить найхарактернішу рису систе�
ми народної освіти в Америці, ми сказа�
ли б, що такою рисою слід вважати по�
вну свободу у виборі предметів занять,
яка надається у США учням середніх
шкіл. Цю особливість своєї середньої
школи американці називають elective
system" [15, с. 7]. Суть цієї системи
вільного вибору полягала в тому, що
шкільний курс охоплював обов'язкові
для всіх учнів предмети, а також такі, з
яких можна було за вибором вивчати ті
чи інші дисципліни. Таким способом за�
довольнялися різноманітні інтереси, по�
треби і здібності учнів, проводилася їх
підготовка до такого рівня знань та
умінь, які мали значення для практич�
ного життя.

Зауважимо, що на необхідність пов'я�
зування шкільного навчання з практични�
ми життєвими потребами вказував
Вернадський. "Праця і спритність,
уміння володіти інструментами, у
житті важливими, витривалість у
життєво важливій роботі повинні роз�
виватися з дитинства [6, с. 113]. Вели�
кого значення Вернадський надавав
дослідницько�експериментальній ро�
боті. Сам себе він називав емпіриком у
науковій діяльності, стверджуючи, що
"емпіричне узагальнення неодмінно має
переважити над чисто логічними побу�
довами розуму. Звичайно це розрізня�

навчальних закладів і батьків їх про ба�
жані зміни у структурі сучасної серед�
ньої школи", які значною мірою пере�
кликалися з тими вимогами, що їх вису�
вав Вернадський, але не вичерпували їх.

У своїх заявах учні та їх батьки дома�
галися: автономії школи; введення до
складу педагогічних рад представників
від батьків з правом вирішального голосу;
реорганізації середньої школи на основі
єдиного загальноосвітнього курсу наук;
відміни утисків свободи совісті учнів і
примусового виконання ними релігійних
обрядів; реорганізації  учнівських бібліо�
тек; відміни нагляду за учнями поза шко�
лою (зокрема,  відміни форменого одягу);
прийому до середніх навчальних закладів
незалежно від національності, віровизнан�
ня, стану; створення наступності у сітці
навчальних закладів; зменшення платні за
навчання; розв'язання питання "про права
рідної мови учнів" [16, с. 279].

Хоч ці питання і стали об'єктом обго�
ворення на засіданнях Ради міністрів, але
жодне з них не було розв'язане. Тим�то
колишній міністр освіти, прихильник
шкільної реформи І.І.Толстой так оха�
рактеризував у 1907 році стан народної
освіти в Росії: "Постановка її не тільки не
поліпшується і ні в кого не викликає за�
доволення, але в дійсності залишає бажа�
ти кращого, якщо навіть не визнавати її
вкрай поганою" [16, с. 292].

Централізована російська імперія ви�
творила за своєю подобою унітарну
освітню систему з повною нівеляцією
національно�етнічних й індивідуально
людських особливостей. Відомий
дослідник розвитку педагогічної думки в
Європі та Америці П.Мижуєв писав:
"Згадаймо справді, що для наших гімназій
і реальних училищ існує один план за�
нять, який підлягає неухильному вико�
нанню в Архангельську і в Тифлісі, у
Вільні і в Орлі, і в Ташкенті і т.д." [15, с.
63]. Ясно, що це були "ненормальні умо�
ви життя", далекі від "світових явищ",
від того "ідеалу свободи, який для наших
західних сусідів є не предметом бажання,
а предметом володіння" [5, с. 218�219].
Вернадський всіляко підтримував вив�
чення зарубіжного педагогічного досвіду,
особливо американської школи, у якій йо�
го приваблювала "широка індивідуаліза�
ція викладання", можливість саморе�
алізації для людської особистості. "Дер�
жавний лад Америки, за Вернадським,
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ють і не бачать великої відмінності ем�
піричного узагальнення від наукової чи
іншої гіпотези. А між тим вона величез�
на, і особливо повинно мати значення
емпіричне узагальнення в явищах су�
спільного життя" [8, с. 216].

Із такої концепції природно випливала
вимога, щоб середня школа прищеплювала
учням систематичні звички до експери�
ментів, збуджувала інтерес до пошуку,
знахідки, відкриття, давала можливість
хоч у зародковому вигляді пережити щас�
тя творчості,  про яке так схвально гово�
рив Вернадський у листі до дружини:
"Знаєш, немає нічого сильнішого від ба�
жання пізнання,  сили сумніву; знаєш, ко�
ли при знанні фактів доходиш до питань
"чому, через що, їх обов'язково треба ви�
яснити, вияснити за будь�яку ціну, знай�
ти відповідь на них, якою б вона не була. І
цей пошук, це прагнення... примушує спов�
на жити, страждати і радіти" [7, с.
106].

Однією з найсуттєвіших прогалин гі�
мназичної  освіти  Вернадський вважав
притуплення у процесі навчання врод�
женої здатності учнів до спостереження,
нехтування єдністю і взаємопроникнен�
ням раціональних та емоційно�естетич�
них факторів.

У статті "Петро Великий – ініціатор
науки в Росії" (1911)1913) учений одне
з основних завдань освіти виразив гра)
нично чітко: "Вступивши на новий шлях,
(...) росіяни скоро побачили, що не можна
тільки вчитися і брати готовим здобуте
– треба було навчитися здобувати знан�
ня" [3, с. 561]. На жаль, такий підхід до
навчання не утвердився у російській
гімназії, а запанував тут мертвотний
дух викладання з механічним   нав'язу�
ванням   офіційних  програмних "істин".

Тому такою актуальною була і зали)
шається вимога Вернадського відійти у
викладанні від догматизму, від схолас)
тичної передачі учням готових знань, а
розвивати у них здатність самостійно
мислити й діяти.

"Немає тепер питання грізнішого і важ)
ливішого, ніж питання 

про народну освіту" 
(В.Вернадський)

Проблеми народної освіти не тільки в
теоретичному, але й у практичному
плані постали перед Вернадським після

призначення його 1 серпня 1917 року
товаришем міністра народної освіти. В
указі Тимчасового уряду було сказано:
"Ординарний академік Російської Ака�
демії Наук, голова вченого комітету Мі�
ністерства землеробства, доктор мінеро�
логії і геогнозії Володимир Іванович
Вернадський призначається товаришем
міністра народної освіти, із залишенням
у займаних посадах".

Цей указ з'явився за підписом голови
Тимчасового уряду О.Керенського й
міністра народної освіти С.Ольденбурга.
Запропоновану С.Ольденбургом посаду
Вернадський прийняв тому, що питання
правильної організації наукової та нав�
чальної роботи його "завжди глибоко ці�
кавили". І хоч він основну увагу на цій
роботі звернув на діяльність вищих на�
вчальних закладів та відкриття нових
академій наук, усе ж загальні освітні
проблеми не випадали з його поля зору.

7 серпня 1917 року Вернадський брав
участь у роботі з'їзду попечителів на�
вчальних округів, 9 серпня офіційно
приступив до виконання обов'язків то�
вариша міністра народної освіти і зали�
шився на цій посаді навіть після відстав�
ки С.Ольденбурга та призначення 4 ве�
ресня міністром народної освіти доктора
медицини С.С.Салазкіна. Про його ро�
бочий настрій перед Жовтневим перево�
ротом свідчить лист професора Я.В.Са�
мойлова від 18 жовтня 1917 року до сво�
го брата у Казань: " А от я отримав листа
від Вернадського у конверті із штемпе�
лем "від товариша міністра народної
освіти" (12 жовтня 1917 р.) – так зовсім
інший настрій (...) Закінчується лист
словами, які я наведу дослівно: "Маса
роботи. Дуже втомлююся, але покинути
не можна, багато треба зробити..." Вер�
надського всі люблять, поважають і ша�
нують, однаково чи він розшукує радій,
чи пише газетні статті, головує у вчено�
му комітеті Міністерства рільництва,
мініструє у народній освіті" [12, с. 21].

Особливо хочеться відзначити спів�
робітництво Вернадського з Державним
комітетом щодо народної освіти. Цей
комітет був створений у кінці березня
1917 року у відповідь на "повільність
Міністерства народної освіти у рефор�
муванні системи освіти в Росії". До ньо�
го входили представники різних партій і
громадянських організацій, у тому числі
Всеросійського вчительського союзу.
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Мова шкільного навчання у місце�
вості з неросійським населенням має бу�
ти рідною для дітей.

Суттєві зміни необхідно внести у
структуру і зміст середньої освіти.

Єдина загальноосвітня школа склада�
тиметься з таких підрозділів: курс першо�
го ступеня (початкова школа) продов�
жується чотири роки; курс другого ступе�
ня (відповідає курсу вищих початкових
училищ) – теж чотири роки; курс треть�
ого ступеня (відповідає старшим класам
теперішньої середньої школи) – три роки.

Як підкреслював Я.Гуревич, цілий ряд
проектів Комітету був розглянутий і
схвалений Міністерством народної осві�
ти з несуттєвими поправками. Проте
більшовицький переворот припинив
"рух реформи... Російська демагогія вби�
ває справу, розпочату російською демо�
кратією" [13, с. 54�73].

Проблеми шкільної реформи і досвід у
цій справі Державного комітету щодо на�
родної освіти Вернадський висвітлив у
лекціях "Про російську інтелігенцію та
освіту", які він прочитав 1920 року на ко�
оперативних курсах у Сімферополі.
Ескізно вузлові моменти лекцій накрес�
лені вченим у такій послідовності: "Росія
може бути тільки Федеративною або
складеною із широко автономних про�
вінцій. Для організації народної освіти це
має велике значення...

Я хочу тепер спинити вашу увагу на
питанні, яке, здається мені, не привер�
тає уваги російської громадськості. Про
нього не думають і про нього не говорять.
Його важко розв'язати і важко запровад�
жувати у життя.

Немає тепер питання грізнішого і
важливішого, ніж питання про народну
освіту.

Немає питання, про яке ми повинні
були більше думати і більше розміркову�
вати, навіть якщо б у даний момент ми
би могли у цій справі мало зробити. Тому
що настане час, коли не буде часу про
нього думати, а треба буде діяти. Тому
що тепер не можна жити за старими
рецептами, особливо за такими, які були
у нашому розпорядженні в останні деся�
тиліття.

Я думаю, що значною мірою все те, що
ми переживаємо, перебуває у тісному
зв'язку з тією легковажною недбалістю, з

Після призначення товаришем міністра
В.Вернадського Комітет уже в контакті
з Міністерством народної освіти зайняв�
ся реформуванням школи. Вернадський
проводив ділові зустрічі з активними
представниками Комітету – редактором
журналу "Русская школа" Я.Гуревичем,
відомим педагогом В.Чарнолуським,
уносив певні корективи у їхню реформа�
торську діяльність. Так, 11 жовтня 1917
року він записав у щоденнику: "Був
Я.Я.Гуревич, приніс мені записку про
єдину школу у зв'язку з моїми заува�
женнями на засіданні раніше. З ним
дружня розмова. Візьме участь в обгово�
ренні питання про "ЖМНП". Дуже ре�
комендує Малиновського. Можливо, він
може бути редактором" [4, с. 15].

Обговорення проекту про єдину шко�
лу відбулося у Міністерстві народної
освіти 16 жовтня 1917 року. Показово,
що коли Міністерство проводило своє
нелегальне засідання вже після Жовтне�
вого перевороту, то Вернадський вважав
за потрібне відзначити: "На засіданні бу�
ли В.І.Чарнолуський і Я.Я.Гуревич,
представники Державного комітету що�
до народної освіти" [4, с. 44].

Розроблений Комітетом проект
шкільної реформи був докладно викла�
дений Я.Гуревичем у статті "Державний
комітет щодо народної освіти і його ре�
форматорська робота", що була надру�
кована в останньому журналі "Русская
школа" за 1917 рік. У цій статті відчутна
явна прихильність її автора до Вернад�
ського, який, очоливши у Міністерстві
комісію для реформи вищої школи, зу�
мів  подолати  рутинну  протидію міні�
стерського чиновництва і довести, "що
справа твориться тепер на новий лад".

Привертає до себе увагу те, що весь
проект у своїх принципових установлен�
нях не розходиться з педагогічними ідеями
Вернадського,  а саме:

Обмеження в галузі народної освіти
функцій центральної державної влади і
надання місцевим органам простору "для
різноманітних конкретних рішень" у цій
галузі.

Держава повинна забезпечити за�
гальнодоступність і безплатність
дошкільної, шкільної і позашкільної
освіти, обов'язковість шкільного навчан�
ня дітей у межах певного віку. 
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якою російське громадянство покоління�
ми ставилося до народної освіти" [10, с.
256].

На основі всього пережитого і пере�
думаного Вернадський стисло сформу�
лював у 1920 році такі "нові принципи
організації народної освіти:

Ш Реформа Міністерства народної
освіти. Чи доцільне його існування?

Ш Вища школа – автономна.
Ш Єдина школа – загальноосвітня.

Недоліки цього розв'язання. Державний
комітет щодо народної освіти:

Децентралізація.
Школи національні.
Школи церковні.
Необхідність більшої свободи для шкіл.
Небезпека централізації, все одно чи

буде ця держава соціалістичною або аб�
солютизованою" [10, с. 256�257].

Ставлячи у пряму залежність істо�
ричну долю народу, його політичну куль�
туру від рівня розвитку й результатив�
ності освіти, Вернадський писав: "Ми по�
винні переглянути всі основи нашого
життя – переглянути сильно, до кінця,
торкнутися найдорожчого, бо у тому,
що відбулося, ми всі винні і ми всі зо�
бов'язані усвідомити урок життя та
знайти вихід із того становища, у якому
ми тепер перебуваємо – із міжусобної
війни, із царства злиднів, голоду, мораль�
ного знущання, диктатури, що не зали�
шила людині ні однієї вільної грані жит�
тя" [10, с. 256].

Пророчий пафос цих рядків, рито�
ричні злети думки переконливо засвідчу�
ють душевний стан ученого, його болісне
усвідомлення правоти, висловлених ним
ще у 90�ті роки ХІХ століття застере�
жень і попереджень, що при низькій
освіті народні маси у часи розв'язання
соціальних та національних суперечнос�
тей перетворюються у страшну
руїнницьку силу, яка змітає на своєму
шляху багатовікові набутки людської
культури й веде до небаченого розливу
крові і мільйонних людських жертв. Тому
у народній освіті мають бути зацікав�
лені всі – держава, сім'я, громадські ор�
ганізації, окрема людська особистість...
Адже з освітою найтіснішим чином
пов'язані такі великі творіння духовного
життя людства, як наука, філософська
думка, релігія, мистецтво.
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Духовне життя кожного
народу на різних етапах роз�
витку збагачується подіями,
які  назавжди входять у його
свідомість та історію. Ни�
нішня весна принесла нам
велике свято – 55�річчя Пе�
ремоги у Великій Вітчиз�
няній війні, найстрашнішій
війні людства.

Пiдготовка до святку�
вання 55�ої річниці Пере�
моги стала потужним
імпульсом у піднесенні
патріотичного виховання
учнівської молоді.

У цей період у школах
оновлювались експозиції
шкiльних музеїв і кімнат
Бойової слави; вiдбувалися
зустрічі з ветеранами війни
– незабутнi уроки муж�
ності та патріотизму; тури�
стичні походи по місцях
бойової слави нашого наро�
ду; різноманітні конкурси.

Пошукові загони СШ
№№5, 19, 24, НВК №21
протягом навчального року
проводили значну до�
слiдницьку роботу з ме�
тою поповнення експо�
зицій шкільних музеїв
Бойової слави.

У дні святкування 55�ої
річниці Великої Перемоги
вiдзначав своє 20�річчя му�
зей Бойової слави СШ №22,
який став осередком високої
духовності, зразком безмеж�
ної відданості Батьківщині,
поваги до героїчного ми�
нулого нашого народу,
мужнiх захисників Вiтчиз�

ни.
“3абувати свою історію –

злочинно і неприпустимо”,
– так вважає вчитель СШ
№20 О.Б. Сидоренко та йо�
го вихованці клубу
“Пам’ять жива”. Понад 15
років учитель разом з учня�
ми працює над створенням
Книги пам’яті про тяжку
долю полтавчан – в’язнів
фашистських концтаборів
та остарбайтерів у роки
Другої світової війни.

Цікаві, незабутнi екскурсії
провели з учителями учнi
СШ №2, НВК №28, гімназії
№33 до мiста�героя Києва, у
с.Прохорівку Бєлгородської
області, на мiсце Курської
битви, Шумейкове урочище
та іншi мiсця.

Справжнiм сплеском
патрiотичних почуттiв
став мiський лiтературний
конкурс, присвячений 55�
ій рiчницi Перемоги, який
пiдготували i провели
мiський вiддiл освiти та
Рада ветеранiв вiйни. Це
їхнi спогади пройшли че�
рез дитячi душi й вили�
лись рядками хвилюючих
творiв, що їх iз захоплен�
ням слухали i учасники
бойових дiй, i педагоги, i
школярi.

Учнi шкiл мiста взяли
активну участь у обласно�
му конкурсi на кращий ди�
тячий малюнок “Свiт очи�
ма дiтей”, присвячений 55�
рiччю Перемоги.

Виховний вплив таких

заходiв воiстину неможли�
во переоцiнити. І тим
бiльше прикро, що допису�
вачка газети “Вечiрня Пол�
тава” О.Вербова, не назива�
ючи шкiл, де начебто про�
водилось анкетування се�
ред старшокласникiв, зви�
нуватила учнiвську та вчи�
тельську громадськiсть
Полтави у вiдсутності па�
трiотизму.

Проблем у виховнiй роботi,
у тому числi i з патрiотичного
виховання, у нашому
суспiльствi є чимало. І преса
могла б бути у цьому питаннi
активним помiчником шко�
ли. А згадана стаття, на нашу
думку, далека вiд цього.

ПАМ’ЯТАЮЧИ ПРО МИНУЛЕ –
ДУМАЙ ПРО МАЙБУТНЄ!

ВВВВІІІІДДДДГГГГУУУУКККК    ННННАААА    ГГГГААААЗЗЗЗЕЕЕЕТТТТИИИИ

С.В.Горбаньова,
завідуюча
методичним
кабінетом відділу
освіти
Полтавського
міськвиконкому,

В.В.Кловацький,
депутат міськради
по 26 виборчому
округу,  голова
міської асоціації
керівників закладів
освіти
“Співдружність”,
директор школи
№5 м.Полтави
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вчительським колективам
НВК № 30 і № 32, у Гриш�
киному лісі створено Сол�
датський меморiал, за яким
доглядають учнi.

Щорічно, 9 Травня та 23
вересня, у школах мiста
проходять зустрiчi з ветера�
нами. У ці дні учнi прихо�
дять не тiльки в парк “Пе�
ремога”, але й до Вiчного
вогню, пам’ятникiв та
обелiскiв.

Систематично на засiдан�
нях МАНу представляють�
ся роботи з патрiотичного
виховання. Щойно захи�
щалась робота “Полтавцi –
учасники Афганської вiй�
ни”. Щорiчно проводяться
турнiри пам’ятi про тих
полтавців, якi загинули у
Афганiстанi. Активно пра�
цює Лiга православних
скаутiв України, ор�
ганiзацiї козакiв, діє турис�
тичний рух. I всю цю робо�
ту виконують ображенi ва�
ми вчителi.

Дай Боже, щоб Українi
не довелося практично пе�
ревiрити рiвень патрiотизму
способом, який пропонува�
ла та сумнозвiсна анкета.
Сьогоднi ми бачимо хлоп�
чакiв, якi грають у “війнуш�
ку”, подiляючись на “наших”
i “чужих”. Ми бачимо тюль�
пани в руках дiвчаток бiля
Вiчного вогню. Ми бачимо,
як дiти радiють перемогам
Кличкiв та динамiвцiв. Ось
це i є патрiотизм.

В.Шестаков,
учитель 
НВК №30 
м. Полтави

iз причин, визначених ав�
тором достатньо об’єктив�
но, – це те, що дiти просто
розiграли анкетуючу. Але
яке питання – така й вiдпо�
вiдь!

Далi юний аналiтик
невiдомо з якою метою наво�
дить фактор небажання вив�
чати рiдну мову, нiбито у
справi захисту Батькiвщини
вiд ворога головне – знання
мови.

І що ще в мене, як учи�
теля, викликало обурення:
низький рiвень патрiотиз�
му в учнiв автор вбачав у
“ставленнi до своєї роботи
вчителiв, якi викладають
предмет прямо про�
порцiйно до частоти ви�
плати i розмiру зарплат?!”

Я – вчитель iсторiї, i
вiдповiдно вашi “вечiрнi
аналiзи” спрямованi у пер�
шу чергу на мене та моїх
колег�гуманiтарiїв. Я не
буду з вами сперечатись i
навiть погоджуюсь, що “у
сiм’ї не без виродка”.

В умовах наступу абсо�
лютно безконтрольної
iнформацiї, помноженої на
соцiальну убогiсть оточую�
чого середовища, просто
повиннi знайтися зрадни�
ки та iуди, хай навiть по�
тенцiйнi. Але кiлькiсть їх
завжди була мiзерна.

Вам, напевно, вiдомо
співвідношення патріотів та
іуд у перiод Хмельниччини,
Вiтчизняної війни 1812 ро�
ку, страшної м’ясорубки
1941�1945 рокiв?

Ви, шановна, причиною
появи потенцiйних зрад�
никiв називаєте неякiсну
роботу вчителiв. Але за�
вдяки ображеним Вами
вчителям дiють Музеї бой�
ової слави в школах №№ 5,
14, 19, 21, 22, 24, 28, 32, 33.
Завдяки вчителеві ДПЮ
НВК № 32 В.В. Юдіну та

Цікава річ – ця демо�
кратiя. Що хочеш гово�
риш, що хочеш пишеш. I
що характерно – майже
завжди безкарно. Без
сумнiву, журналiстика є
професiєю почесною й
престижною, що часто ви�
магає особистої мужностi,
смiливостi думки. Але, на
превеликий жаль, для де�
кого із журналістів друко�
ване слово не виступає од�
нією iз похiдних істини.

Яка ж істина у слухачки
студiї журналiстики газети
“Вечiрня Полтава” Ольги
Вербової, що на сторiнках
газети посмiла на таку
“безстрашність” думки?
Вона наводить жахливi ре�
зультати дослiджень
патрiотичних настроїв
полтавських школярів.
Мету експерименту так і
представлено: перевiрити,
наскiльки “заряджена ду�
хом патрiотизму“ молодь.

У відповiдях полтавсь�
ких учнiв нiби прозвучало,
що 85% із них при нападi
на Україну ворогiв перей�
шли б на бiк противника,
10% пiшли б служити то�
му, у кого добре платять, і
вiдповiдно лише мiзернi
5% стали б на захист
Батькiвщини.

Що говорити, данi сум�
нi i викликали пiсля їх
публiкацiї громадський
резонанс. I треба ж було
робити висновки, якби не
виникли майже детек�
тивнi нюанси цiєї iсторiї.
Справа в тому, що таке ан�
кетування не проводилось
у школах мiста.

Уявiть, якою образою
цей “матерiал” став для ве�
теранiв вiйни напередоднi
55�рiчного ювiлею Великої
Перемоги! Та i не тiльки
для них!

Заради справедливостi
варто вiдзначити, що одна

ДУМКА ВЧИТЕЛЯ



їхнім працевлаштуванням та майбутньою
професією. Тим більше, що у 1966 р. бри�
танські університети оголосили про відмо�
ву від вікової практики висунення до своїх
абітурієнтів вимоги про базове володіння
іноземною мовою, що відповідно значно
погіршило стан її вивчення у школах і
зменшило кількість учнів, котрі обирали
іноземну мову як предмет для вивчення.

Навчання предмету “Іноземна мова”
відрізняється від будь�якої іншої дис�
ципліни навчального плану особливим
чином. Ідеальною метою оволодіння мо�
вою є оволодіння нею на такому рівні, на
якому нею володіють її носії, чого майже
неможливо або дуже важко досягти.
Крім того, відсутність відповідного мов�
ного середовища у позакласний час знач�
но ускладнює цей процес. Англійські пе�
дагоги відзначають ще один специфіч�
ний для Великої Британії фактор, що ус�
кладнює  здійснення  успішного  навчан�
ня іноземній мові – це те, що серед ос�
новних предметів прийнятої у 1988 р.
єдиної національної програми іноземна
мова – єдина дисципліна, вивчення якої
починається, лише коли діти досягають
11 років (у Шотландії – 12 років), коли
вікові особливості дітей створюють особ�
ливі труднощі у навчанні. 

Освітній акт 1988 р. уперше у Великій
Британії запровадив предмет “Іноземна мо�
ва” як один із базових предметів для всіх
школярів до досягнення ними 16�річного
віку [у Шотландії таке ж рішення було
прийняте у 1992 р. (Scottish Office
Circular)]. Протягом 80�х років ХХ ст. в
Англії та Уельсі приблизно дві третини
дітей відповідно до правил шкільної систе�
ми країни припиняли вивчення іноземної
мови у 14�річному віці, до того ж кількість
хлопчиків, які це робили, значно переви�
щувала кількість дівчат. З уведенням нової
моделі загального свідоцтва про середню
освіту (GCSE) ця ситуація змінилась.

Уведення іноземної мови до складу
базових предметів національного нав�
чального плану стало відповіддю на об’єк�
тивні потреби сучасності і спробою роз�
в’язання суто національних проблем в
освіті Великої Британії. Особливості на�
ціональної освітньої системи відобрази�
лися на недооцінці значення володіння
іноземними мовами  у  сучасному  сус�
пільстві,  їх розвиваючої функції,  тих пе�
реваг, які надає володіння ними. У Ве�
ликій Британії у більшості випадків учні
у 16�річному віці часто не бачать і не ро�
зуміють (особливо це було відчутно про�
тягом 60 – 80�х років ХХ ст.), яким чином
ця дисципліна може бути пов’язана із
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯџ ІНОЗЕМНИМ
МОВАМ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

О.Ю. Кузнецова 



Вивчення іноземної мови для англій�
ців ускладнюється й деякими внутрішні�
ми рисами англійської мови. Для її носі�
їв важко охопити структуру, наприклад,
інших європейських мов, оскільки ця мо�
ва не має граматичної категорії роду, не
існує узгодженості між артиклями, зай�
менниками і прикметниками з родовою
ознакою відповідних іменників; ан�
глійські дієслова, на відміну від дієслів�
них форм іноземних мов, що вивчаються
в англійських школах, позбавлені флек�
сій тощо. Ці й інші фактори роблять вив�
чення розмовної англійської мови знач�
но простішим для іноземців, ніж ово�
лодіння, на думку англійців, французь�
кою, німецькою та іншими мовами.

Англійська мова має складності на під�
вищених рівнях вивчення – у тонкощах
використання,  значному  обсязі словнико�
вого складу та особливо у правописі. До�
слідники відзначають, що й статус ан�
глійської мови у світі, як один із найваж�
ливіших мотиваційних факторів у нав�
чанні, значно збільшує можливості нав�
чального процесу в інших країнах при
навчанні іноземній англійській мові, на
противагу відсутності такого фактора
для англійців, які вивчають інші мови.

Можливо, той факт, що на початково�
му рівні розмовна англійська мова у пев�
ному розумінні досить легка для вив�
чення, допоміг їй, серед інших факторів
стати мовою міжнародного спілкування
у світі. Англійська мова – мова міжна�
родного транспорту, науки і техніки. Во�
на домінує на телебаченні і в кіноінду�
стрії, у галузі молодіжної культури. Во�
на настільки домінує у багатьох країнах,
що її вивчають як другу, а не як інозем�
ну. Поза школою, в учнів удома, у су�
спільній і професійній діяльності базо�
вий рівень володіння англійською мо�
вою вважається обов’язковим. Звідси і
величезна мотивація і зацікавленість у її
вивченні як з боку учнів, так і їхніх бать�
ків. Хоча у Великій Британії саме цей
фактор здійснює негативний вплив,
спричиняє недалекоглядний підхід до
одномовності як достатньої в країні.

У такій ситуації складною для англій�
ців є проблема вибору іноземної мови
для вивчення, адже, на їх думку, жодна з
них не має такої великої соціальної,
політичної, економічної значимості у сві�
ті, як англійська. У 1995 р. учні, котрі го�
тувалися до складання екзамену з іно�
земної  мови  на  отримання  загального
свідоцтва  про  середню освіту, вивчали
такі мови:

Британські педагоги розглядають як
серйозну проблему те, що учні, які вив�
чають ту чи іншу іноземну мову у школі,
можуть опинитися у ситуації, коли у до�
рослому житті вони потребуватимуть
знання зовсім іншої мови. Складно, а ча�
сто неможливо, коли дитині лише 11
років, передбачити, якими будуть її лін�
гвістичні потреби у дорослому віці. То�
му у Великій Британії шкільний етап
мовної освіти, зокрема у галузі вивчення
іноземної мови, розуміють як етап, на
якому слід навчити вивченню мови,
підготувати до більш серйозного вив�
чення мови у майбутньому. Це так зва�
ний етап “ремісництва” (an apprentice�
ship) у вивченні мови. 

Таке “ремісництво” починається на
початковому рівні із уведенням до “обіз�
наності у мові” (awareness of language),
поступовим виробленням навичок слу�
хання, пристосуванням до слухання і від�
криттям учням широкого спектра і чу�
дових  можливостей  вивчення  інозем�
ної мови. На другому рівні “обізнаність
у” мові має стати містком, об’єктом, що
залучає команду (бригаду) вчителів до
роботи у межах усієї програми протягом
навчання.

А коли в учнів шостих класів, у сту�
дентів коледжів та університетів почи�
нають  формуватись  інтереси  дорослої
свідомої людини, тільки тоді можна ре�
ально здійснювати навчання іноземним
мовам  з  огляду  на  існування  великої
кількості мов, вивчення яких школи, по�
перше, не в змозі забезпечити, а по�дру�
ге, не розв’язана проблема доцільності
вибору певної мови для вивчення в умо�
вах школи. 

У другій половині ХХ ст. за пріори�
тетний напрям у навчанні мові у Ве�
ликій Британії було визнано вивчення
розмовного мовлення, на противагу
письмовій його формі. І хоча наголос на
пріоритетність такого навчання був
зроблений  видатним  англійським
лінгвістом Г.Світом ще у кінці ХІХ – на
початку ХХ ст., тоді ця мета і її втілення
з ряду причин не отримали поширення,
а сталося це лише у другій половині ХХ
ст. із розповсюдженням аудіотехнічних
засобів навчання.

У документі робочої групи з підготов�
ки Національної навчальної програми за�
значалося: “Для Великої Британії, як
торговельної нації, володіння іноземни�
ми мовами буде мати надзвичайне зна�
чення у світі, що швидко змінюється і у
якому зростає конкуренція” [1, para.
3.6.]. Це той аргумент, який найчастіше
висувають на підтримку й пропагування
введення предмета “Іноземна мова” на
певному рівні шкільної навчальної про�
грами.

У Великій Британії, стверджуючи не�
обхідність здійснення навчання інозем�
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Ê³ëüê³ñòü òèõ, ùî 
âèâ÷àþòü ñó÷àñí³ 

ìîâè äëÿ ñêëàäàííÿ 
³ñïèò³â ÇÑÑÎ (GCSE)  

Õëîïö³ Ä³â÷àòà Âñüîãî % 

Âñüîãî 252,020  295,155  547,175  100,0 
Ôðàíöóçüêà ìîâà  163,694  186,323  350,017  63,9 
Í³ìåöüêà ìîâà  60,692  68,694 129,386  23,6 
²ñïàíñüêà ìîâà  15,955  24,807 40,762 7,4 
²òàë³éñüêà ìîâà  1,895 3,715 5,610 1,0 
Ðîñ³éñüêà ìîâà  864 1,018 1,882 0,3 
²íø³ ìîâè 8,920 10,598 19,518  3,5 



ня з іноземної мови мають використову�
ватися для з’ясування великої кількості
питань національного, політичного, со�
ціального, економічного, культурного
життя країни, мова якої вивчається, для
порівняння та аналізу явищ, подій, про�
цесів національного життя і за кордоном.

Серед аргументів слушності вивчен�
ня іноземних мов усіма учнями в школі
у Великій Британії вказують на той, що
навіть менш талановиті діти повинні ма�
ти можливість поглянути на рідну мову
ззовні. До того ж за умови ретельного
розроблення і планування навіть на ран�
ніх етапах вивчення курсу іноземної мо�
ви, узгодженого з курсом рідної мови,
можна пробудити “усвідомлення” мови і
зацікавленість тим, як вона функціонує,
на основі порівняльного вивчення мов�
них моделей, структур, граматики. Це
може бути дуже корисним, на думку пе�
дагогів, і для здобуття шкільного нав�
чального досвіду в цілому, і може закла�
сти добру основу свідомого інтересу до
мови, яка потрібна буде учневі у дорос�
лому житті. Вивчення іноземної мови
створює можливості для розвитку нави�
чок уважного слухання, особливо у роз�
в’язанні питань навчання правопису, по�
єднуючи звуки з візуальними символа�
ми; воно дає змогу повторити та прига�
дати знання й поняття, отримані з інших
галузей знань під час вивчення інших
предметів навчальної програми, і викли�
кати дію процесів мислення з приводу
лінгвістичного вивчення у новому ро�
зумінні (ракурсі); може допомогти слабо�
встигаючим учням у переосмисленні га�
лузей знань та досвіду, що залишилися
для них раніше не з’ясованими, у період,
скажімо, початкової освіти. Важливим у
цьому процесі є і розуміння учнями то�
го, як мова функціонує: як будуються
речення та яким чином передаються
певні значення, наприклад, за допомо�
гою прийменників чи часових форм.

У галузі навчання мові тривають дис�
кусії щодо того, як навчати мові, тобто із
застосуванням чи орієнтацією на які
підходи здійснювати мовну освіту, го�
ловна суперечка між якими полягає у
визначенні, чи є вивчення мови набут�
тям навичок шляхом опрацювання мов�
них моделей, чи природним процесом,
що здійснюється подібно до засвоєння
людиною рідної мови. Г. Світ ще у 1899
р. у роботі “Практичне вивчення мов”
писав: “Фундаментальне заперечення…
щодо використання натурального мето�
ду полягає у тому, що він переводить до�
рослу людину у стан малої дитини, яка
має використовувати у набутті мови
якості, яких дорослі не мають, і у той са�
мий час позбавляє дорослих можливості
використовувати притаманні їм перева�
ги” [3].

ним мовам, часто посилаються на про�
фесійні потреби і вимоги до володіння
ними. Хоча багато хто висловлює сумнів
щодо доцільності обов’язковості вивчен�
ня іноземних мов усіма учнями. Адже не
всі професії потребують володіння іно�
земними мовами й часто можна почути
запитання щодо того, чи чесно з боку
вчителя по відношенню до невстигаючих
учнів, більшість із яких займатимуться
фізичною або низькокваліфікованою
працею, робити вигляд, що вивчення іно�
земної мови важливе для їхнього працев�
лаштування і майбутньої роботи. Знову
ж таки постає питання, яку мову реко�
мендувати такому учневі для вивчення.

Але на соціально�політичні умови здій�
снюють свій вплив і педагоги, мовознавці,
психологи. Соціологи передбачають, що
країна потребуватиме великої кількості
людей, що володітимуть сучасними іно�
земними мовами, що у новому тисячолітті
стануться кардинальні зміни у самому
трактуванні поняття грамотності, що мова
йтиме не про базову грамотність на
національному рівні, а про фундаменталь�
ну  грамотність,  включаючи володіння іно�
земними мовами. Тож уведення вивчення
іноземної мови у навчальну програму як
базової обов’язкової дисципліни для вив�
чення всіма учнями не пояснюється лише
професійними потребами. Причини і до�
кази на користь навчання іноземним мо�
вам значно глибші, тим більше, що мовна
освіта, оволодіння іноземною мовою важ�
ливі для здійснення загального розвитку
дитини, надання справжньої освіти на
противагу механічному інструктуванню
та тренуванню.

У Великій Британії вчителі іноземної
мови посідають дещо особливе місце:
більше у школі немає вчителів, які прове�
ли б частину свого навчання за кордоном
(відповідно до правил програм підготов�
ки вчителів іноземної мови зараз майже
всі вчителі мови проходять таке стажу�
вання). Таким чином, вони володіють і
можуть поділитися досвідом, якого не ма�
ють інші вчителі, і зробити країну більш
відкритою, наблизити учнів до інших
європейських країн. А найголовніше, за
визначенням Е.Хокінса, іноземна мова як
шкільна дисципліна заохочує і дає змогу
учням “зустрітися” з розбіжностями у мо�
вах і культурній спадщині, важливою
внутрішньою складовою якої є сама по
собі ця несхожість мов, котру цікаво
досліджувати [2, р.22]. Урок іноземної
мови не є автоматично розвиваючим, він
стає таким тільки тоді, коли він охоплює
мовні знання, культурну спадщину, які
залучені до здійснення розумової, інте�
лектуальної навчальної діяльності.

Програма вивчення іноземної мови у
Великій Британії спрямована на підго�
товку учнів до самостійного читання і
навчання за кордоном. Навички й умін�
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Напрям “імітування дитини” у нав�
чанні мовам отримав новий поштовх у
60�ті роки ХХ століття із появою робіт
Н.Хомського. Він визначив, що набуття
рідної мови дитиною без великих зусиль
свідчить про те, що вона народжується
із набором певних понять “очікувань”
про мову, “механізмом граматичного по�
шуку”, відомого зараз як “засіб набуття
мови” (LAD). Зараз таке розуміння виз�
нане лінгвістами, але дискусії виклика�
ють питання про те, чи є цей засіб набут�
тя мови самодостатнім. Джером Брунер
вважав, що засіб набуття мови має до�
повнюватись “системою підтримки на�
буття мови” (LASS) у суспільстві і в сі�
м’ї, якщо дитина бажає пройти за межі
“комунікативної компетенції” й вивчити
мову на рівні “аналітичної компетенції”,
тобто оволодіти мовою на рівні, якого
вимагає навчання за умов шкільної осві�
ти. Хоча зараз більшість мовознавців і
педагогів погоджуються, що обидва рів�
ні навчання взаємодіють та збагачують
один одного і кожен із них виконує свою
певну конкретну роль у цьому процесі. У
Доповіді робочої групи із складання
національної навчальної програми за�
значено: “… учні досягають успіху у вив�
ченні другої мови, постійно розширюю�
чи набір мовних моделей, саме знання
правил допомагає їм поєднати ці моделі
для того, щоб мати змогу використову�
вати їх у безлічі різноманітних ситуацій”
[1, р. 54].

Англійські  спеціалісти  вважають  за
найкращий спосіб досягнення вільного
володіння мовою застосування адапто�
ваних правил у поєднанні із запасом
мовних моделей, вивчених напам’ять, і
шляхом активного справжнього викори�
стання мови згідно з особистими цілями
кожної окремої людини. Як зазначає
Е.Хокінс, більшість дорослих англійців,
які вільно розмовляють іноземними мо�
вами, мають таку можливість завдяки
тому, що їм пощастило побувати за кор�
доном і використовувати мову у влас�
них цілях. Такі можливості у Великій
Британії розширюються, хоча вони й за�
лишаються прерогативою привілейова�
ної меншості. Але в країні розробляють�
ся і вживаються багато заходів для ви�
правлення такої ситуації: навчання у
спеціальних мовних лабораторіях,
здійснення навчання за системою інтен�
сивного “занурення”.

Із кінця 70�х років ХХ ст. найбільші
зусилля в галузі зміни мовної ситуації у
Великій Британії і в галузі навчання
іноземним мовам докладались особливо
на рівні розроблення освітніх навчаль�
них програм. Запроваджувалась низка
ініціатив з метою подолання нестачі во�
лодіючих сучасними іноземними мова�
ми спеціалістів у британській економіці.

За соціологічними даними, ще у 70�ті
роки ХХ ст. стало очевидним, що дуже
невелика кількість хлопчиків у школах
продовжували вивчення іноземної мови
до досягнення 16�річного віку і пізніше,
що відбилося на нестачі британських на�
уковців, інженерів, технологів, менед�
жерів, які б володіли мовами країн –
членів Європейського Співтовариства.
Тоді  Лондонська  торговельна  палата
(The London Chamber of Commerce) та
Промислова екзаменаційна рада (Indus�
try  Examinations  Board)  запровадили
проект “Іноземні мови на роботі” (The
Foreign Language at Work Scheme) з ме�
тою заохочення вивчення іноземних мов,
базованого  на  майбутніх  професійних
потребах  і  вивченні  інших  шкільних
дисциплін, учнями шостих класів. Спо�
чатку робота за цим проектом здійсню�
валась повільно, що було пов’язане пев�
ним чином із політикою правлячої на той
час партії консерваторів у галузі освіти.
Але у кінці 80�х років робота за ним на�
брала  обертів,  і  було  запропоновано
серйозну, спрямовану на учня, розроб�
лену вчителями мови концепцію мовної
навчальної програми у межах узгодже�
ної структури, яка пізніше стала однією
зі складових моделі концепції
національних професійних кваліфікацій
(National Vocational Qualifications).

Пізніше була розроблена програма
екзаменів Інституту лінгвістів – “Мови
для міжнародного спілкування” (Lan�
guages for International Communication),
в основі котрої лежить передача пере�
хресної лінгвістичної інформації і ко�
мунікативні моделі реального спілку�
вання, що оцінює рівень володіння мо�
вою за  результатами,  яких досягають
учні під  час  складання відповідних
тестів. Обидві програми стали альтерна�
тивою звичайному на той час норматив�
ному підходові Ради загального
свідоцтва про освіту. Тобто ці програми
намагалися розв’язати проблему, яка
спонукала британський уряд у пошуках
виходу із становища висунути вимогу
до національної навчальної програми
про обов’язковість вивчення принаймні
однієї іноземної мови всіма учнями що�
найменше до досягнення ними 16�річно�
го віку.

Низка університетів (технологічні
університети в кінці 60�х – на початку
70�х років) запровадили програми вив�
чення європейських мов, які були пов’я�
зані за своїм змістом із соціальними,
політичними, економічними, бізнесови�
ми аспектами країн, мови яких вивча�
лися, вимагаючи  високих  стандартів
лінгвістичної підготовки у відповідних
галузях і пропонуючи робочі місця за
кордоном поряд із наданням можли�
вості навчання у цих країнах. У
Гринвіцькому університеті (тоді Темсь�
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спеціальних бізнесових мовних навчаль�
них матеріалів.

Швидкий розвиток комп’ютерної тех�
ніки сприяв інтенсифікації у навчанні
мові із використанням новітньої техно�
логії і нових дидактичних можливостей.
Європейська комісія очолила роботу із
створення навчальних матеріалів для
вивчення мов із спеціальною метою у
межах програм Лінгва та Делта з до�
слідження й розроблення технологічно�
го навчання і вивчення мови, викорис�
товуючи можливості сучасної техніки у
потребах педагогіки, комунікації та нав�
чальної діяльності користувачів.

У Великій Британії фінансові ради
вищої освіти започаткували і свою нав�
чальну й навчальну технологічну про�
граму (TLLP), фінансуючи низку про�
ектів у цій галузі. Серед них – “Посиле�
не технологією вивчення мови” у Галл�
ському університеті”, Кембриджський,
Кентський та Саутамптонський проекти
у Кембриджському університеті, спря�
мований на розроблення навчальних ма�
теріалів для роботи з учителем і са�
мостійно з французької і німецької мов
для науковців й інженерів, а також про�
ект Астковіа (Aston, Coventry and East
Anglia universities), за яким розробля�
ється комп’ютерне забезпечення для
вивчення французької та німецької гра�
матик. 

Отже,  у  Великій Британії існують
специфічні проблеми, пов’язані з нав�
чанням іноземній мові та її вивченням.
Це й проблеми обгрунтування необхід�
ності вивчення іноземних мов усіма уч�
нями, і проблема вибору іноземної мови
для вивчення, і політичні та економічні
фактори сучасності. Але держава нама�
гається їх розв’язувати, і, як свідчать
прийняті у 90�ті роки урядові закони,
постанови та рішення, країна націлена
на входження у нове тисячоліття з
численними справжніми надбаннями у
галузі мовної освіти.
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кому політехнічному інституті) та
Букінгемському коледжі вищої освіти
були запроваджені програми післядип�
ломного навчання з іноземних мов. Між
1976 і 1982 роками Європейська комісія
підтримала створення приблизно 18 ме�
неджерських навчальних програм, які
здійснювались сумісно британськими
університетами та політехнічними
інститутами разом із європейськими ко�
леджами. Піонером у виконанні цих
програм став Міддлесекський політех�
нічний інститут, де навчальна програма
пропонувала підготовку до отримання
подвійної спеціальності. Цей приклад
наслідували Трентський і Хамбер�
сайдський політехнічні інститути. 1985
рік відзначився появою першої інтегро�
ваної навчальної програми, що поєдну�
вала вивчення іноземної мови та бізнесу
в університеті, започаткованої Астонсь�
кою школою бізнесу і відділенням су�
часних мов Астонського університету у
співробітництві з університетами – парт�
нерами у Німеччині й вищими школами
у Франції. Їх діяльність викликала вели�
ке зацікавлення з боку студентів і вищих
навчальних закладів. На початок 90�х
років, за даними Н.Рівза, у “старих”
університетах існувало приблизно 46 на�
вчальних програм, що пропонували вив�
чення французької мови, і 42 з німецької
мови паралельно або у поєднанні з дис�
циплінами, пов’язаними з менеджмен�
том [4, p.39]. Це означає, що зараз на
ринку праці Великої Британії з’явилася
досить велика кількість випускників у
галузі бізнесу та бізнесового менеджмен�
ту із знанням іноземної мови. У цьому
урядовці, політики, економісти  вбача�
ють  можливість посідання Британією
значно міцніших позицій у європейській
економіці, оскільки володіння мовами
безпосередньо пов’язують в країні із до�
сягненнями і перевагами у галузі еко�
номіки, політики та торгівлі.

Визнання необхідності і важливості
навчання мові в інтересах бізнесу вияв�
ляється не лише на рівні шкільної і ви�
щої освіти, хоча більшою мірою вищі на�
вчальні заклади стали піонерами у цьо�
му процесі й посіли лідируючі позиції у
здійсненні мовної освіти в країні. Були
створені регіональні комерційні мовні
школи при університетах або мовних
відділеннях коледжів. У головних про�
мислових і комерційних регіонах країни
були створені центри – Мовні експортні
центри на зразок розробленого професо�
ром Д.Ейджером проекту Астонського
університету. Діяльність таких центрів
(із часом вони здобули назву Центрів
мовної досконалості) значно підвищила
рівень навчання іноземним мовам у
бізнесових цілях завдяки проведенню
конференцій, семінарів та розробленню
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Різноманітність підходів 
до вивчення іноземних мов

Відомо, що вседіючого засобу підсилення
мотивації у вивченні іноземної мови не іс�
нує. Незалежно від змін у педагогічних під�
ходах, методах і прийомах, класичне нав�
чання віддає перевагу інтелектуальному ас�
пектові. Натомість природний процес вив�
чення першої мови відбувається мотивовано,
логічно виходить зі сфери значущих для
людини подій, речей, істот, первісних почут�
тів. Необхідність спілкування зумовлена по�
требами отримати інформацію чи ма�
теріальний об’єкт, обмінятись думками й
емоціями. Мовлення, що виникає у штуч�
ному середовищі, не є засобом спілкуван�
ня і не виконує своїх природовідповідних
функцій, цілком перетворюючись на
об’єкт вивчення. Незважаючи на те, що за�
своєння другої мови відбувається не у при�
родному мовному оточенні, спільні ме�
ханізми між цим процесом й виникненням у
дитини мовлення існують, їх можна і не�
обхідно використовувати. Перша мова вив�
чається дитиною функціонально: у процесі
життєдіяльності, у грі. У разі виникнення
необхідності спілкування із зовнішнім сві�
том вона підсвідомо засвоює звукові відпо�
відники почуттів, смаків, емоцій. Із перших
кроків мовлення дитини є більш зна�
чущими, аніж шкільні діалоги 6�го класу
загальноосвітньої школи, спрямовані на
закріплення питань: “Це стіл? Що ти бачиш
на столі? Це книга? Якого кольору ця кни�
га?”. Англійський дослідник різноманітних
підходів до вивчення іноземних мов Дуглас
Браун влучно називає діалоги такого виду
“мовленням сліпих”. 

Зауважимо, що підхід до вивчення мови
на комунікативній основі, з урахуванням її
функціонального аспекту, виник водночас
із необхідністю засвоювати другу мову. У
Стародавній Греції іноземну мову вивчали
виключно на базі діалогічного і моно�
логічного мовлення, у контакті з носієм мо�
ви. У “Республіці” Платона (427�347 рр. до
н.е.) пропагується принцип гармонійного
взаємозв’язку в навчанні. Мішель Монтень,
Френсіс Бекон, Ян Амос Коменський були

одними з перших, хто докладно обгрунту�
вав функціональний підхід до вивчення
іноземних мов. П’ять загальних правил на�
вчання іноземної мови, за Я.А.Коменським,
залишаються актуальними і сьогодні: вико�
ристовуйте імітацію замість правила; при�
мушуйте учнів повторювати за вами; на по�
чатку обмежуйтесь невеличким словником,
не пропонуйте вчити правила; тренуйтеся у
говорінні й читанні; вчіть мови наочно, щоб
вона була зрозумілою. Жан�Жак Руссо
(1712 – 1788) у своєму трактаті “Виховання
Еміля” піддає критиці аналітичний напрям
освіти і пропонує базувати зміст навчання
на щоденних потребах учнів. Й.Герберт,
Й.Песталоцці, Ф.Фребель наголошували
на тому, що учень повинен брати активну
участь у навчальному процесі, вміти вико�
ристовувати, узагальнювати, аналізувати
набутий досвід. На жаль, ідеї Коменського і
його послідовників утримались лише до по�
чатку ХІХ століття і знову поступилися
місцем систематичному вивченню латинсь�
кої й інших граматик, класичних текстів
майже в усіх навчальних закладах Європи
та Америки. 

Таким чином, до початку ХХ століття
методологія вивчення мови розподілялася
між двома підходами, один із яких фокусу�
вав свою увагу на її використанні (прямий,
або безпосередній), автором якого був Фран�
суа Гуен, другий – на теоретичному аналізі
мови (граматико�перекладний), автор –
Карл Пльоц. На початку ХІХ століття
підходи до вивчення мови постійно зміню�
вали один одного у такій послідовності:
підхід на базі читання (засновник Майкл
Вест); аудіолінгвістичний підхід, чи ситуа�
тивний (Шарль Фрайз); пізнавальний, або
розвиваючий підхід (Ноем Чомський, Вілга
Ріверс); комунікативне, чи функціональне
навчання (Ван Ейк, Д.Вілкінс). У свою чер�
гу, гуманістичний, усебічний і розвиваючий
підходи є складовими комунікативного, або
функціонального, підходу. Безперечно, кож�
ний із цих підходів мав раціональні елемен�
ти, але водночас заперечував усі попередні
досягнення, “викидаючи дитину з
купільною водою”, за висловом Гектора
Хаммерлі. Підкреслимо окремо, що саме
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“Ми не здатні навчити іноземної мови,
але в наших силах створити умови для її
засвоєння”.

А. фон Гумбольдт



інформації, а головне, – приділяв однакову
увагу розвиткові всіх мовних навичок вод�
ночас, не віддаючи перевагу жодній із них. 

Таким чином, поняття “інтегровані кур�
си”, “двомовне навчання”, “білінгвальна
система освіти” ні в якому разі не запере�
чують системності класичного підходу: во�
ни лише розсувають його інколи надто
вузькі рамки. Так, ритміка, котра частково
проводиться англійською мовою, сприяє си�
стемному засвоєнню окремої лексики з те�
ми про спорт. Отже, як бачимо, інтегровані
курси не мають за свою мету презентацію
мовного матеріалу: вони побудовані на ос�
нові функціонального використання вже ві�
домих учням структур і є, по суті, блочно�до�
датковими. Не конкуруючи з базовим кур�
сом, який вони не можуть собою замінити,
блочно�додаткові курси необхідні для ак�
тивізації засвоєного; вони вводять поперед�
ньо відомі учням поняття у новий, дійовий
контекст. Особливо якісно активізація
лексики відбувається у процесі навчаль�
ної діяльності, оскільки саме таким чи�
ном мова повертає собі свої природні
функції носія інформації.

Шляхи активізації               іншомовної
лексики

Діяльність, що поєднує вивчення англій�
ської мови з іншими навчальними предме�
тами, була запропонована різноманітними
авторськими курсами як вітчизняних, так і
зарубіжних фахівців (Пітер Слейд, Брайен
Бей, А. Малей і А.Дафф, Ширлі Ітон, Карел Йо�
ган, Н. Василенко�Несіна, Л. Загорна). Дра�
ма, образотворче мистецтво, ритміка, пісня
в цих курсах не є презентаційними. Це озна�
чає, що наголошується перш за все на спон�
танних, індивідуальних елементах у дитячій
творчості, на особистісному розвитку. Об�
разотворчі мистецтва виконують функцію
своєрідних лінгвістичних вправ, спрямова�
них на розвиток упевненості рухів, мовної
адекватності, мовленнєвої навички, уяви і
почуттів, а також створюють сприятливий
мікроклімат для навчання у розкутій, доб�
розичливій атмосфері. Як уже було зазначе�
но, завдання вимагають обміну інфор�
мацією, що сприяє контекстуалізації мов�
лення у реальних комунікативних ситу�
аціях. Саме за таких умов почуття, емоції й
інтелектуальний розвиток знаходяться у
гармонійному поєднанні. Зазначений підхід
передбачає залучення до навчального про�
цесу реструктивних типів активності, тобто
таких, коли шумовий фон може бути доволі
високим і є показником успіху застосованої
вчителем методики. Він свідчить про те, що
учні розуміють одне одного й спілкування
йде на належному рівні. Функцією вчителя
є лише коректувати, а не безпосередньо

ця різноманітність і зумовила якісні
зміни у системі викладання іноземної мо�
ви, дала поштовх послідовній інтеграції
постметодичного періоду.

Білінгвальна система навчання

Комунікативний підхід із самого початку
характеризувався тим, що синтезував усі
попередні методи, не надаючи переваги
жодному типові мовних навичок: читання,
письмо, говоріння, аудіювання. Всі вищезга�
дані навички засвоювались у взаємозв’язку,
відбувалася позитивна інтерференція. Ко�
мунікативний, чи функціональний підхід
увібрав у себе більшість існуючих навчаль�
них стратегій, наприклад, білінгвальну сис�
тему навчання, що має майже столітній
досвід і використовується в навчанні іно�
земної мови у Західній Європі. Білінгвальна
система навчання являє собою узагальню�
ючу методику вивчення іноземної мови,
що визначається як система освіти, котра
використовує викладання навчальних
предметів більше ніж однією мовою. Білін�
гвальна система навчання поєднує в собі
технології мовного заглиблення (повного, не�
повного, часткового), двомовного навчання,
інтегрованих курсів. Методика мовного за�
глиблення (імерсивний підхід) була вперше
апробована у 1962 році в Канаді (Торонто)
для дітей іммігрантів і мала на меті збере�
ження рідної мови разом з активним засвоє�
нням другої й третьої іноземних мов. Неза�
лежно від ступеня програми заглиблення
єдиною залишається одна її характеристика:
навчальні предмети, від одного до всіх, ви�
кладаються іноземною мовою. Двомовне на�
вчання, або двомовний метод (В. Буцкамм,
К. Додсон), полягає у тому, що предмет чи�
тається двома чи трьома мовами, одна з
яких – перша мова учня. Інтегровані курси
і двомовне навчання є необхідним елемен�
том ланцюжка у переході до білінгвальноі
освіти. Введення інтегрованих курсів, так
само, як і чергування, наприклад фізики
рідною мовою з “англійською” фізикою, пе�
редує повній імерсії й допомагає учням без�
болісно ввійти у незнайому для них іншо�
мовну лексичну сферу. 

Доведено, що закріплення за другою мо�
вою статуту засобу, інструмента, а не об’єк�
та навчання сприяє активізації пасивного
мовного запасу, підвищує  рівень  сприйнят�
тя  іноземного мовлення, розширює коло
знань учнів і поліпшує їх  репродуктивні
навички. Аксіомою є також те, що імерсив�
ний підхід, чи метода мовного заглиблення,
не спрацьовує без перехідного етапу інтег�
рованих  курсів  і  двомовного навчання. Не
може вона існувати й без базового курсу
англійської мови, котрий би викладався сис�
темно, структуровано, з постійно прогресу�
ючим збільшенням граматичної і лексичної
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здійснювати керівництво, втручатися лише
тоді, коли активність іде у хибному напрямі.

Інтегрований курс “Англійська мова та
образотворче мистецтво” (“English + Art”),
котрий був апробований на експеримен�
тальному майданчику школи�лабораторії
“Чарівний світ”, є нашою спробою залучити
дійовий і емоційний контексти до вивчення
іноземної мови. Поданий у цьому курсі
підхід фокусується на вивченні англійської
за допомогою різноманітних видів образо�
творчої діяльності. Художня діяльність пе�
редбачає набуття творчих та репродуктив�
них навичок. Намагаючись виконати запро�
поноване вчителем завдання і не маючи
змоги спілкуватися рідною мовою, учні ко�
ристуються англійською, одержуючи не�
обхідні поради, інструкції, оцінювання своєї
продукції. Вагомою перевагою запропоно�
ваного курсу є відсутність будь�яких пред�
метних бар’єрів: ми намагалися об’єднати в
презентації (введення нового матеріалу),
тренувальних вправах, закріпленні й кон�
тролюючих вправах елементи образотвор�
чого мистецтва, народознавства, історії, му�
зики, куховарства, співу, етнографії тощо.
Задіяння всіх органів сприйняття приско�
рює запам’ятовування нової тематичної лек�
сики і збільшує можливості для її активного
використання. Таким чином, досягається не
тільки набуття певних образотворчих нави�
чок та задоволення від співу, танцю, малюн�
ка, драматизації, а ще й відбувається
закріплення всіх мовленнєвих навичок (го�
воріння, письмо, читання, аудіювання) у
процесі творчої діяльності учнів. Крім того,
мовленнєвим вправам надаються такі важ�
ливі характеристики мови, як підтекст,
адекватність, ситуативність. Сюди входить
настрій співбесідника, його характер, вираз
обличчя, тембр голосу, невербальні способи
мовлення тощо. Учні, хоча не є реальними
носіями мови, все ж вносять елементи ау�
тентичності у контекст. 

Звичайно, ми не стверджуємо, що у
штучному середовищі можна досягнути аб�
солютної адекватності мовлення, але імпро�
візоване мовлення привертає увагу співбе�
сідника до таких характеристик, як адап�
тивність, швидкість реагування, чутливість,
відповідність контексту. В той самий час
посібник “English + Art” переставляє наго�
лос у навчальній формулі “вчитель�учень”
на “учень�учень”. Ця нова тенденція у педа�
гогіці зветься інтерактивним, або автоном�
ним навчанням (Томас Роджерс, Майкл
Лонг, Р.Славін), і вона намагається макси�
мально оптимізувати самоосвіту учнів, а та�
кож їх взаємодію, взаємодопомогу, взаємо�
навчання. З пасивних споглядачів учні пе�
ретворюються на активних учасників влас�
ного навчання. Останнє орієнтується на уч�
ня, котрий повинен нести відповідальність

за планування, хід і результат своєї праці.
Важлива роль залишається й учителеві: він
має бути творцем позитивної атмосфери нав�
чання і водночас лідером навчального про�
цесу, слідкувати за розвитком ідеї та допо�
магати, якщо дехто не може самостійно роз�
в’язати проблему. Головний принцип цієї
стратегії – без активної участі кожного
успіху досягти неможливо.

Курс має просту і логічну структуру: він
складається з двох частин: “Чарівна паліт�
ра” та “Українське народне мистецтво”,
кожна з яких поділяється на заняття (units)
– перша має 3 заняття, друга – 7. Кожне за�
няття оформлене у вигляді інструкцій для
вчителя, що носять характер методичних
порад. Кожний тип активності, таким чи�
ном, супроводжується коментарем із визна�
ченням процесуального порядку дій учите�
ля, переліком матеріалів, необхідних для за�
няття, формулюванням головної мети дано�
го типу діяльності. Посібник є спробою
логічно об’єднати книгу для вчителя з
підручником, адже це саме той випадок, ко�
ли учні не потребують постійної навчальної
книги, а вчителеві необхідно мати таку кни�
гу. Репліки, з якими вчитель може зверну�
тися до учнів, а також їх можливі відповіді
логічно чергуються з методичними порада�
ми. Заняття (unit) у даному посібнику
швидше схоже на тему, котру, залежно від
рівня знань учнів і часу, відведеного на
курс, можна розподілити на 3�5 шкільних
уроки. При найкращому збігові обставин на
курс має бути відведено до 50 годин нав�
чального часу, від 2 до 5 годин на тиждень
залежно від підготовки учнів.

Як уже було зазначено, курс “Жива па�
літра” був експериментально апробований у
Полтавській школі�лабораторії “Чарівний
світ”, у 5�6 класах. Аналіз апробації свід�
чить, що в результаті інтеграції англійської
мови та образотворчого мистецтва учні за�
своїли і вільно вживають в усному мовленні
структури базових англійських часів, а та�
кож використовують лексику образотворчої
сфери з колориту, декоративно�ужиткового
мистецтва,  українських  національних тех�
нік. Безперечно, щоб провести такий інтег�
рований курс, як “Жива палітра”, вчителю
також необхідно мати знання елементар�
них  художніх  технік (живопис, паперова
пластика, ліплення тощо), образотворчої
абетки, народознавства й етнографії,  прий�
омів  художньої  експресії, вміння володіти
голосом, пантомімічно зображувати предме�
ти, явища, істоти; володіти вищезгаданими
техніками. Звичайно, такому вчителеві зна�
добиться вміння імпровізувати, адаптуючи
накреслений сценарій до реальних учнів, їх
психоемоційного стану, реалізуючи демо�
кратичний стиль спілкування з учнями.
Курс, як було згадано вище, поділяється на
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Do you know this word? What does it mean?
What can artist do?

Put such helpful questions to the group &
let them think over, the answers. If necessary,
mime artist’s actions together with group. You
had better perform it while singing a song
which pupils are supposed to know by heart.
Name the actions & jot them down to copy�
books:

We can paint 
draw
erase

Let’s show the way we do it (song): this is the
way I paint /draw/ erase.

Draw pupil’s attention to assistants of an
artist. Ask them rhetorical questions, such as: 

Can we draw with our fingers (hands, ears, or
legs)? 

No, we can’t. We need some help. We need
some assistants. They are: marker, pencil, brush,
crayon, paint, and eraser, sheet of paper, & paint
tin.

Let pupils make the acquaintance with
things, which help artists in their work. Show
them to group or mime their images. Ask chil�
dren to draw their portraits & jot down their
names into copybooks for reinforcement.

Look! Here they are. Touch them! Show me
them in turn: brush, pencil, tin, eraser, sheet of
paper, crayon, and marker. O.K! Let’s draw their
portraits & sign them. Show your portraits to
your neighbours. Ask them if they like it & why.

While drawing use game “Stop�frame”:
make them comment on what they are doing &
at the end what they have done. They should
exchange their impressions about their works
with each other in pairs.

What are you doing? drawing? erasing? 
What have you done? drawn? painted?
What is this? What can we do with it?
How do we call it?
Great! Well done! I like it! It ‘s awful, etc.
Demonstrate all assistants in turn to group &

ask some questions about them. Then try to
mime some of the assistants & their deeds before
the whole group. Pupils have to guess what has
been performed. For identification they may put
some direct or indirect questions.

I’ll turn into one of the assistants but you’ll try to
recognise who I am. If you are not able to do it, you
may ask me some questions.

What can we do with it?
Can we paint /draw/ erase with it?
How does it look?
Divide the group into pairs & courage them

to act out sudden meeting of two assistants
who don’t know each other at all. Let them
imagine how could it happen & what would
they be speaking about.

початковий цикл – “Жива палітра” і базо�
вий – “Українське народне мистецтво”.
“Жива палітра” передбачає, що у процесі ху�
дожньої діяльності учні повторюють уже
відому їм образотворчу лексику і засвоюють
нову. Певна річ, деякі елементи образотвор�
чої лексики учні вивчають у базовому курсі
іноземної мови, але деякі необхідні для
спілкування слова проходять повз увагу
вчителя й школярів. Саме на них ми і нама�
гаємося звернути увагу, озброївши учнів на�
звами кольорів та їх відтінків, геометричних
форм, художніх технік; лексикою мистець�
ких дій: зобразити, відчути, демонструвати,
передавати, уявляти, створювати тощо. Па�
ралельно діти повторюють головні грама�
тичні часи (Present  Simple,  Present
Continuous, Present Perfect) і використову�
ють їх в усному мовленні. 

На жаль, посібник “Жива палітра” ще не
вийшов друком. Ми пропонуємо читачам
“Постметодики” ознайомитись зі змістом
першого заняття початкового циклу
“English+Art”.

Unit 1. The assistants of an artist 

Begin by getting all pupils to sit round in a
circle. Ask them to listen to the story. Try to
be as expressive as you can & use gestures that
might explain the content of this story better.
Use some pictures of the pre�historic art.
While listening pupils are allowed to ask ques�
tions on points which they did not understand. 

Somewhere somehow there was a caveman
who had been wounded while catching a mam�
moth. All his tribe went hunting. He was so
bored to sit alone & keep the fire. Having
taken a piece of coal in his hand, he started to
cross lines on the walls of the cave. And he
found it rather interesting. Then he closed his
eyes & imagined cruel hunting.

Tell pupils to close their eyes & relax imag�
ining they are on hunting too. Ask them what
they have seen. 
Have you imagined? What have you imagined?
Have you seen? What have you seen?
Have you felt? What have you felt?

While finishing the story, put on the black�
board words “art” & “artist”.

He looked at the walls of the cave but he saw
hunting in his mind! And he began to draw it on the
wall of the cave, thinking it will entertain him. Soon
he did it & said: 

I’ve done magic! 
That’s really good!
I’ve done miracle, 
I am not alone more!

So he called this miracle an “art” and himself
he called an “artist”. 

25

Постметодика, №2 (28), 2000

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



Make pairs. Now we’ll prepare & present a
puppet�play. Choose any assistants you like to
show. Choose dialogues between you & your
neighbour. Try to show the character of the assis�
tants you’ve taken.

Suggest “bewitching” game after acting a
play for making atmosphere of magic. Switch
on slow music. Take all of the pencils, brushes
etc. from group & place them into large “magic
box”. Pretend you are bewitching them. To
disbewich assistants & to take them back
group needs to sing a song of assistants & to
produce their images.

To help us in making art all assistants must stay
together & sing a song. Let them meet together
now! Give me your pencils, brushes, crayons. They
are happy, & now you‘ll hear them singing.

Let pupils put down the words of the song in
copybooks. Switch on the tape�recorder & sing
first with it, then without.

We are very clever things it’s true,
Here are the examples of what we can do: 
We can draw, & paint, & then erase,
That’s why we can help you in any case.
That’s good! Now we’ll proclaim magic words

& desbewitch our assistants. We’ll cite together: 
Wind is blowing one,
Wind is blowing two,
Wind is blowing three, 
Stay as still as a tree.
Words of this rhyme are to be jotted. While

declaiming you should be swaying from side to
side like a tree. Mime a tree under the blowing
wind with all group.

To get back assistants class should mime
them after the last word of the rhyme.

We are swaying with you like trees under the
wind! When I say: “Stay as still as a tree”, mime
your assistant & you will take your assistant back.

To guess put some questions:
What can we do with you? Are you a pencil?

eraser? brush? Take it back.
While the game is going on try changing

some of the objects or remove part of them. If
someone asks for a pencil, force him to object
in English (you must really seem not under�
stand Ukrainian) & only after that “find” the
tool.

On the last step of the first Unit you will
almost certainly need to provide some ele�
ments of evaluation. You must act out some
games once more or propose to play “forfeits”.
Do exercise as a game.

Let us play forfeits. First you have to make
slips of paper & jot down the names  of,  all
assistants you’ve got to know. I’ll put all slips
into a hat & mix them. Your task is to read to
yourself what is written on a slip you’ve dragged
out. After that you must mime what you’ve read

& we’ll try to guess. If we don’t, you’ll have to
fulfil some funny tasks (to bow like a dog, to
mew like a cat, to cockoo like cockoo, etc.)

In addition to being an entertaining activi�
ty, this game is also a good test of understand�
ing. The game “Think of a thing” is also very
useful for activization of  new  words.  The
group as a whole should think of any assistant
while teacher has to guess it out, & vice versa.
For eliciting  information  questions  are  possi�
ble. 

When time allows you may turn the group
into art activity. Propose them a story or fairy�
tale without an end. Ask to work out an ending
to it. Then fantasized end has to be represented
on paper, but not to be discussed with a group.
Story can be like this, but teacher should try
some variants of it. Voice has to be intriguing.

Close your eyes & imagine that many�many
years ago there was Coloured Kingdom. There
were the King & the Queen in this kingdom
many�many years ago. They loved each other
very much. Soon the Queen fell ill & died. The
King was very sad & plunged his entire kingdom
into mourning.  He  said  to paint all things into
Black, White & Grey colours. Grey net was
pulled over the kingdom & nobody could see the
blue sky & the sun. Warders guarded the fortress.
Very soon people started to run away from Black
& White kingdom. Those were warders, who ran
first & all the rest followed them. The King left
alone. His faithful servant brought him food for the
last time & said: “Everyone  has  gone.  I’m  going
with them. Come with us!” But the King even did�
n’t turn his head.

God knows how long he kept on sitting in a full
silence with his eyes closed. May be for a day,
may be for a year, may be for ages. He was near�
ly dying, as he wanted to follow his wife. But sud�
denly he heard slowly & unaware steps which
were so far. He opened his eyes but there was
darkness over him. The steps were coming nearer.
He heard a sound of someone’s falling on the
stony floor. Groping his way by touch, he opened
the door. He was almost blinded by sunlight, but
in a few minutes he could make out a lying figure
of... 

While drawing pupils should not dis�
cuss what exactly one is depicting. Once they
have finished, they should be involved into
speech practice by telling in turn in English
what has been represented. Here the emphasis
is to be put on oral spontaneous speech &
sequence of tenses. What is also important
here is that children take personal interest in
explaining & defending their stories while the
picture itself will surely show the grade of
understanding in this audience. For reinforce�
ment let children sing “good�bye” song to all
things in turn.
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to fantasize [ґґ[ґfжnt ґsaiz] фантазувати

to intrigue [inґґtri:g] інтригувати

morning [ґґm :ni ] жалоба

net [net] сітка 

to plunge [ґґpl nd ] into занурюватися

to pull [pul] over натягати

warder [ґґw :d ] тюремний наглядач

spontaneous [sp nґґteinj s] самочинно,

спонтанно

audience [ґ :dj ns] аудіювання, аудиторія

activization [ґжktivaiґzeiтn] активізація

faithful [ґґґfeiиful] вірний

unaware [ґґ n ґґґwe ] непевний 

to grope [ґgroup] a way іти навмання

to blind, blind [ґblaind] засліпити, сліпий

to depict [diґґpikt] малювати, зображувати

emphasis [ґґemf sis] наголос

to entertain [ent ґtein] розважати
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We’ve got to know some new friends today.
Let’s say good�bye to them

Good�bye paints
Good�bye brushes
Good�bye pencils etc.

Word List
prehistoric art ґ[ґpri:hisґґt r ik] доісторичне

мистецтво

cave�man [ґkeiv mжn] печерна людина

mammoth [ґmжm и] мамонт

to mime [ґґmaim] пантомімічно зображувати

to jot [ґґd t] накреслити

to perform ґ [p ґf :m] виконати,

продемонструвати

to draw [ґdr :] малювати, креслити

to paint [ґґpeint] малювати (фарбами)

to erase [iґreiz] стерти

rhetorical question [riґґt rik( )l ] риторичне

запитання

to make acquaintance [ ґkґweint ns] по�

знайомитися

reinforcement [ri:inґґf :sment] закріплення

deed [di:d] дія 

to guess [ґґges] здогадатися

to courage [ґґkҐ rid ] заохочувати

to imagine [iґmжd in] уявляти 

imagination [iґґmжd iґneiт n] уява 

to present [priґґz nt] подавати, презентувати

to bewitch [bi ґwitт] зачакловувати 

to proclaim [prґ ґkleim] оголошувати

to declaim [diґkleim] декламувати

to sway [ґґswei] колихатися, хитатися

to play forfeits [ґf :fits] грати у фанти

to slip [ґґslip] зронити, випустити

brush [ґґbr т ] пензель

tin [tin] склянка для води

eraser [iґґreizґ ] гумка 

sheet [тi:t] шматок (паперу)

crayon [krei n] кольоровий олівець, крейда

marker [ma:kґ ] фломастер

to drag [drжg] витягти 

vice versa [ґґґvaisiґґґv :s ] навпаки

to elicit [iґlisit] здобувати
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Важко не погодитися з дум�
кою російських педагогів О.Мен�
шикової та Т.Попової: "Пере�
січних громадян шокують і
дратують незнайомі слова –
приватизація, лібералізація,
брокер, біржа. Крім брудних
бризок із�під коліс "Мерседе�
сів" і "Тойот", простому спожи�
вачеві ринок ще нічого не при�
ніс. Тому ми вважаємо, що
сподівання вітчизняного бізне�
су треба зв'язувати не з тим,
кому зараз 50, 40, 30 і навіть 20
років, а з тими, хто сьогодні
вчиться в школі або ходить до
дитячого садка, з тим, хто про�
дає в переходах газети, любить
грати в "Монополію" і точно
знає, що Аліса – не тільки ге�
роїня Льюїса Керрола, а ще і
собаченя – фірмовий знак
біржі…" [1, с.43].

Треба констатувати, що гіпе�
ртрофовані реалії економічного
сьогодення залишаються за ме�
жею розуміння наших дітей, хо�
ча і пробуджують певний інте�
рес до отримання обгрунтова�
них пояснень про ці явища.

Англійські спеціалісти з ві�
кової психології вважають, що
економічні уявлення дітей фор�
муються в загальному вигляді
вже до 11 років. У 13�14 років
діти мають уявлення про під�
приємницьку діяльність як про
особливий вид господарської
діяльності, невід'ємними скла�
довими якої є свобода вибору
напрямів і методів діяльності;
самостійність у прийнятті
рішень; відповідальність за
прийняті рішення та їх наслідки
й пов'язаний із ними ризик;
орієнтація на одержання комер�
ційного успіху, прибутку, що це
певний стиль і тип поведінки,
зумовлений ініціативою, твор�
чим пошуком нестандартних
рішень, масштабністю та ризи�
ком, діловою хваткою та ін. [2].

Сучасні реформи в еко�
номіці пов'язані із розв'язанням
проблем, які не ставились до
цього часу ні перед су�
спільством у цілому, ні перед
системою освіти зокрема. Перш
за все це проблема розвитку
економічного мислення, суть
якого детермінується наступ�
ними ключовими позиціями:

вся система сучасних
уявлень про предмет і мету
економічної освіти полягає в
розумінні обмеженості приро�
дних ресурсів навколишнього
середовища сучасного людст�
ва та проблеми вибору раціо�
нальної  поведінки  кожним
членом  суспільства  за  умов
ринку;

усвідомлення способу
функціонування ринку потре�
бує розуміння діалектичного
взаємозв'язку попиту та про�
позиції;

цілісне уявлення про еко�
номіку як систему досягається
оволодінням категоріальним
апаратом і фундаментальними
економічними поняттями й
механізмами їх взаємодії;

фінанси – основа ринко�
вої економіки, і тому більші�
сть населення починає усвідо�
млювати  не  тільки  цінність
свободи особистого вибору, а й
відповідальність, що з ним по�
в'язана, тому потребує навчан�
ня правилам економічних дій у
ринкових умовах.

Тривалий час потреба у фор�
муванні економічного мислення
була відсутня, і тому за умов вит�
ратного господарювання адміні�
стративно�командної економіки
людина не була реальним учас�
ником економічних відносин:
вона могла активно впливати
на хід подій та виявляти творчу
активність, тобто реалізовувати
певний варіант економічної по�
ведінки, тільки в умовах сімей�
ного господарства.

THE DEVELOPMENT
OF THE STUDENT'S
WAY OF THINKING

BY MEANS OF
MATH

L.I. Nichugovskaya 

This article deals with
the necessity for develop�
ing students economic
way of thinking and also
offers possible
approaches of including
economic terms in  the
process of teaching
Mathematics.

  

У даній статті
акцентується увага
на необхідності
формування
економічного
мислення учнів,
пропонуються
можливі підходи
застосування
економічних понять
у процесі викладання
математики.

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО
МИСЛЕННЯ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ
МАТЕМАТИКИ

Л.І.Нічуговська
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Зрозуміло, що далеко не всі розуміють,
що підприємницький успіх – це не тільки
стартовий капітал, а й наявність нетра�
диційної підприємницької ідеї, яку може
генерувати тільки творча особистість. За�
уважимо, що поширений зараз дитячий
бізнес (дрібна торгівля, миття автомашин
тощо) не може сформувати адекватне
економічне мислення та економічну по�
ведінку наших юних співвітчизників,
оскільки, на думку М.Шмельова, нашому
суспільству притаманний "економічний
романтизм, густо замішаний на еко�
номічній малограмотності" [3, c.27].

І тому важливою проблемою серед�
ньої школи, на наш погляд, є переорієн�
тація консервативно�традиційної еконо�
мічної поведінки учня в напрямі розвит�
ку ініціативності, прагматичності,
працьовитості та інших ціннісних орієн�
тирів, основою яких є економічне мис�
лення, тобто виникає необхідність фор�
мування в учнів основ раціонального
мислення і закріплення його на рівні по�
ведінки.

У зв'язку з цим особлива роль у фор�
муванні раціонального мислення відво�
диться математичним дисциплінам
шкільного курсу. Передумовою подібно�
го висновку може служити те, що багато
сучасних психологів розглядають мате�
матичні операції як "вищий рівень опе�
раціональної системи у мисленні" [4].
Звичайно, вивчення математики само по
собі не може замінити синтезуючого
впливу навчальних дисциплін шкільно�
го курсу на рівень формування еко�
номічного мислення, але її застосування
в комплексі з іншими дисциплінами не�
обхідне для розвитку інтелекту і, зокре�
ма, може бути основою у використанні
математичних засобів та методичних
прийомів для більш чіткого й ла�
конічного опису досліджуваних об'єктів,
у наданні можливостей для кількісного
порівняння та обгрунтованого вибору
змістовних пропозицій, логічних гіпотез
для виявлення неявно існуючих фак�
торів, які впливають на динаміку еко�
номічних показників. Не слід забувати й
про специфічні особливості методично�
го інструментарію математики, який
узагалі запозичений із загальнонауково�
го арсеналу, але доповнений і конкрети�
зований спеціальними методами: мате�
матичною індукцією та дедукцією,
аксіоматичною побудовою теорій, дове�
денням теорем і наслідками з них, мате�
матичним аналізом, економіко�матема�
тичним моделюванням, багатоваріант�
ними аналітичними перетвореннями,
обчислювальними процедурами й алго�
ритмами, табличним і графічним зобра�
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женням інформації. Оскільки одна і та
ж математична структура може мати
різну інтерпретацію  в різноманітних га�
лузях знань, то цей факт дає реальну
можливість узагальнювати різного роду
знання та виробляти методичні вміння,
які у свою чергу будуть сприяти форму�
ванню творчого мислення.

Актуальними є і деякі специфічні ма�
тематичні задачі як полігон для відпра�
цювання різноманітних стратегій мис�
лення, в тому числі й економічного. Так,
зокрема розглядаючи тему "Вектори, дії
над векторами, скалярний добуток век�
торів", доцільно запропонувати учням
самостійно адаптувати умову задачі та її
розв'язання до теми, що вивчається.

Задача, наприклад, може мати такий
зміст: на виготовлення трьох видів сплавів
А, В, С використовуються відповідно такі
метали: А: 60 кг міді, 80 кг цинку, 20 кг
вольфраму; В: 25 кг цинку, 50 кг нікелю,
210 кг алюмінію; С: 19 кг міді, 20 г золота,
0,85 кг срібла, 20 кг нікелю. Ціни на ма�
теріали: 1 кг цинку – 10,5 грн; 1 кг міді – 15
грн.; 1 кг вольфраму – 45 грн.; 1 т алюмінію
– $690; 1 унція золота – $300 (1 унція =
28,3495 г); 1 г срібла – 6 грн.; 1 кг нікелю –
15 грн.

Обчислити ціну кожного сплаву у
гривнях і доларах, якщо на той час
співвідношення становило  $1 = 5,31 грн.
Перевести ціни трьох сплавів у DМ при
співвідношенні: $1 = 1,7 DМ.

Вправи подібного типу викликають
інтерес у школярів, тому що демонстру�
ють приклади застосування векторів у
практичних задачах, допомагають
усвідомити, що в економічних дослі�
дженнях n упорядкованих параметрів
розглядають як вектор  n – вимірного
простору  Еn , а також ознайомлюють
учнів із поняттям курсу іноземних валют
відносно державної грошової одиниці і
виробляють уміння оперувати ними.

А вивчення теми "Арифметична та ге�
ометрична прогресії" доцільно пов'язати
з використанням простих та складних
відсотків у загальних схемах фінансових
розрахунків і розглянути приклади си�
туаційних задач, а саме:

1. Деяка сума коштів Р0 вкладена під r
відсотків річних. Визначити суму вкла�
дення Рt через t років. Хід міркувань мо�
же бути наступним. Якщо сума коштів
Р0 вкладена під r відсотків річних, то
після першого року буде одержано при�
буток величиною

Якщо вкладення  капіталу
здійснюється під простий річний відсо�

 (1).   
100

rPd 0 �=
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ток r, тоді з кожним роком прибуток
зростає на однакову величину, і тому
послідовність значень капіталу утворює
арифметичну прогресію: Р0, Р0+d, Р0+2d,
Р0+3d, … Отже, величина капіталу Р0,
вкладеного під простий річний відсоток
r, через t років буде Pt,

Одержана формула простих відсотків  

має широке практичне застосування. 
2. Ощадбанк приймає вклад 10000

гривень терміном на 3 місяці із річним
відсотком 100% або на 6 місяців під
110%. Знайти оптимальну стратегію по�
ведінки вкладника.

На перший погляд, вкладнику більш
вигідний другий варіант, коли через 6
місяців він одержить 

Отже, за 6 місяців вкладник матиме
прибуток  15500 � 10000 = 5500 (грн.).

Розрахуємо його прибуток, якщо він
двічі використає 3�місячний депозит.

Через перші три місяці вкладник одер�
жить

Через наступні три місяці

тобто прибуток вкладника за той самий період
може бути  15625 � 10000 = 5625 (грн.).

Таким чином, можна стверджувати,
що оптимальна стратегія поведінки
вкладника полягає в тому, що він віддає
перевагу першому варіантові, але вико�
ристовує його двічі й одержує макси�
мальний прибуток у сумі 5625 (грн.).

У розв'язанні останньої задачі можна
було використати формулу складних
відсотків.

3. Припустимо, що вкладник надає
банку Р0 гривень з умовою їх зростання
кожного року на r складних відсотків.
Визначити величину капіталу Рt через t
років.

Після першого року величина вкла�
дення буде    
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Після другого року величина вкла�
дення буде

а після t років величина вкладення Рt буде

Отже, величина капіталу Р0, що зростає
кожного року на r складних відсотків, ут�
ворює геометричну прогресію з  в1=Р0 та
знаменником

і тому дорівнює

Наприклад, якщо зроблено вкладен�
ня 10000 гривень з умовою їх зростання
кожного року на 3 складних відсотки, то
величина накопичення за 10 років буде 

Використання таких підходів у про�
цесі навчання математики, на нашу дум�
ку, викличе зацікавленість в учнів та бу�
де спонукати їх як до одержання мате�
матичних знань, так і до практичного їх
застосування в аналізі різноманітних
економічних ситуацій. До речі, банк си�
туаційних задач може бути створений
самими учнями й ефективно використо�
вуватися  в  подальшому  навчальному
процесі.

Таким чином, реалізація принципу
прикладної орієнтації при викладанні
шкільного курсу математики сприяє
формуванню економічного мислення
школярів.
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В умовах варіативності навчальних
програм, методик і підручників перед
учителем постає питання вибору змісту,
форм і методів навчання, якe здатний
успішно вирішити лише висококвалі�
фікований, творчий педагог�новатор.
Однак ним неможливо стати без актив�
ної самоосвіти – важливого атрибуту
професійної і творчої майстерності.
Проте, як свідчить практика, сучасна са�
моосвіта вчителів не є релевантною вик�
ликам суспільства, чим, власне, і обу�
мовлений наш інтерес до неї, як явища,
насамперед, історико�педагогічного.

Ретроспективний огляд розвитку педа�
гогічної самоосвіти в нашій державі
засвідчує, що першим її організатором і
натхненником можна вважати відомого пе�
дагога Миколу Івановича Пирогова, який,
виконуючи обов’язки попечителя
Київського навчального округу у 1856�
1861рр., активно підтримував організацію
недільних шкіл та консультаційних курсів
для освітян, хоча історичний перебіг подій
кінця ХІХ – початку ХХ в цілому не спри�
яв інтересу до самоосвіти вчителів.

Ця ситуація змінилась лише у 20�х
роках нашого століття. Так звана біль�
шовицька “українізація” зумовила на
деякий час дійсний злет освіти в держа�
ві. Для задоволення інформаційних по�
треб учительства Народним комісаріа�
там освіти вводяться пільгові умови
купівлі й отримання книг учителями,
активізується боротьба з неписьменніс�
тю, у 1923 році розпочинають свою ро�
боту трирічні педагогічні курси імені
Бориса Грінченка (сьогодні Київський
міжрегіональний інститут удоскона�
лення вчителів імені Бориса Грінчен�
ка), працюють курси при інститутах

професійної освіти і соціального вихо�
вання для українців та педагогів
національних меншин, при Подільсько�
му педагогічному технікумі в м. Києві
відкривається консультативне бюро
для широкої консультаційної роботи
серед освітян.

У 1928�1930 роках вперше розпочи�
налося наукове вивчення даної пробле�
ми. Як засвідчує огляд матеріалів цього
періоду, узагальнених у праці О.М.Вол�
ковського “Методи експертизи і пере�
підготовки”, саме тоді вперше створю�
ються варіанти професіограм, поширю�
ються, як вид діяльності, докурсові і пі�
слякурсові завдання. Тодішніми на�
уковцями (М.М.Рубінштейном,
О.М.Волковським) визначаються пріо�
ритетні напрями самоосвіти вчителів –
педагогічний, загальнокультурний та
ідейнополітичний. Результатами діяль�
ності теоретиків стає створення і впро�
вадження “Програми�мінімуму” та
“Сходинок самоосвіти”. 

У 20�х – 30�х роках самоосвіта дій�
сно розглядалась як один із провідних
шляхів підвищення кваліфікації педа�
гогів. Працювали заочні гуртки само�
освіти, навчальні й дослідницько�пока�
зові заклади, опорні та зразкові школи,
які повинні були сприяти тому, “щоб
учительські маси, робітники, колгосп�
ники й учні могли на практиці навчати�
ся в них будівництву політехнічної
школи”, проводилися навчальні екс�
курсії та масштабні обміни досвідом.
Цікаві історичні факти цих років ми
знаходимо у працях П.В.Худомінського
[7] та А.М.Зєвіної [3]. Вони засвідчу�
ють, зокрема, що в той час працівника�
ми губернських відділів народної освіти

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Г.В.Наливайко

Вважай нещасливим той день 
або ту годину, коли ти не засвоїв
нічого і нічого не додав до своєї освіти. 

Я.А.Коменський

Поглиблювати свої знання 
можна лише тоді, коли дивишся 
безпосередньо в очі своєму незнанню.

К.Д.Ушинський



створювалися спеціальні програми гур�
тків для вчителів, на яких проводились
консультації досвідчених педагогів.
Підвищення потреб і запитів учителів у
самоосвіті призводить згодом до ство�
рення цілої мережі державних закладів
підвищення кваліфікації – будинків
просвіти.

У передвоєнні роки з поліпшенням
функціонування системи базової підго�
товки і формуванням системи курсово�
го підвищення кваліфікації, проблема
самоосвіти якоюсь мірою втрачає своє
значення. Її подальша розробка майже
припиняється і поновлюється лише у
повоєнні роки, у працях М.М.Скаткіна.
У його дослідженні “Робота вчителя
над самоосвітою” [6] формулюються
основні засади та окреслюються напря�
ми підвищення кваліфікації педагогів у
нових умовах. М.М.Скаткін наполягає
на необхідності обміну досвідом серед
вчителів, участі їх у науково�
дослідницькій роботі, забезпеченні
умов творчого розвитку.Новою фор�
мою самоосвіти педагогів із 70�х років
стає організація телевізійними
студіями циклів лекцій для вчителів з
актуальних питань удосконалення на�
вчально�виховного процесу.

Ретроспективний огляд розвитку про�
фесійної самоосвітньої діяльності вчи�
телів вказує, насамперед, на неоднознач�
не розуміння, а відтак і трактування по�
няття самоосвіти. У різні роки дослідни�
ками самоосвіта розглядалась: як освіта,
набута поза навчальним закладом шля�
хом самостійної роботи [5, с. 775]; як са�
мостійно спрямований пошук з метою за�
доволення інтересу до пізнання конкрет�
ної сфери людської діяльності [2, с. 55]; як
усвідомлена, цілеспрямована, пла�
номірна, неперервна самостійна робота
педагога підвищення своєї професійної
майстерності [4, с.11]; як освіта, яка набу�
вається у процесі самостійної роботи без
проходження систематичного курсу на�
вчання в стаціонарному навчальному за�
кладі [1, с. 296] тощо.

Однак спільним для всіх цих визна�
чень є те, що самоосвітню діяльність
може здійснювати лише високорозви�
нена творча особистість, а справжнім
необхідним детонатором її розвитку
має бути, безумовно, заклад післядип�
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ломної освіти, який формує її засади
через участь учителя у гуртках і семіна�
рах, секціях і творчих лабораторіях,
лекторях та творчих об’єднаннях тощо.

Попри всю значущість проблеми ор�
ганізації педагогічної самоосвіти, в пла�
нах курсового підвищення кваліфікації
обласних закладів післядипломної осві�
ти на них відводится всього 1�2 години,
що, на наш погляд, недостатньо.

У сучасних умовах самоосвіта по�
винна стати для вчителя життєво необ�
хідною потребою. Ми переконані, що
настав час відродження й оновлення
активної самоосвітньої діяльності педа�
гога у новому соціально�економічному
осередді як складника безперервної
освіти педагога і найважливішого чин�
ника підвищення його професійної
майстерності.
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VII. Отношение Ващенко к Макаренко становится не столь
позитивным.

Полгода спустя после подготовки полтавского сборника и
за два года до выхода в свет статьи «Школа, яко громадсько�
культурний центр» появился отчет Ващенко о конференции
работников «учреждений закрытого типа» (15�16 января 1926
г.), который по отношению к Макаренко и колонии им. М.
Горького не был уже столь позитивным. Статья, подписанная,
как ранее упоминалось, лишь инициалами Г.В., появилась в
февральском номере харьковского журнала «Шлях освіти»,
органа Наркомпроса.58 В ней автор дал сначала яркую картину
основных бед в «учреждениях закрытого типа», как они были
названы на конференции: «(...) наші дитячі будинки та колонії
зовсім не відповідають своєму призначенню. Вони не готують
дітей до життя. Перед ними немає ніяких перспектив. Робота
ведеться по інерції (...). Трудові звички прищеплюються дітям
остільки слабо, що вони виходять з установ без всякої підго�
товки до будь�якої професії. Тому влаштуватись підліткам,
бувшим вихованцям дитячих будинків, надзвичайно важко: їх
не хотять брати ні селяни, ні ремісники. В самих будинках по�
становка справи в цілому дуже кепська. У дітей не виховується
свідомість відповідальності. Серед них помічається часто роз�
бещеність, неприпустимо грубе відношення до педагогічного
персоналу й т. ін. Отже, можна сказати, що наші установи со�
ціального виховання готують із дітей майбутніх правопоруш�
ників, бо тільки невелика частина їх виходить дійсно підгото�
ваною до трудового життя».

В самом начале этого отчета Ващенко констатировал «деякі
небезпечні симптоми, що на них слід зупинитись». Было сказа�
но, что данное мероприятие, «без сумніву, одна з найцікавіших
педагогічних конференцій, що відбулися до цього часу в м.
Полтаві», а также: «Конференція пройшла під знаком ревізії не
тільки методів, а почасти й основних ідей соціального вихован�
ня, що вважаються за загальноприйняті в наших дитячих уста�
новах». Позже эта надвигающаяся угроза советской педагогике
была конкретно названа как отклонение от ее основных прин�
ципов, которое в работе конференции начиналось «з того мо�
менту, коли вона приступила до обговорення питання про ор�
ганізацію внутрішнього життя дитячих установ і про дис�
ципліну. Загальний тон у цій роботі був даний представником тру�
дової колонії ім. Горького» (подчеркнуто в оригинале).

В связи с этим отмечается, что труд является основой и
важнейшим организационным фактором жизни колонистов
(распределение детей по отделениям по трудовому принципу,
строгая трудовая дисциплина). «Все це не суперечить, а, на�
впаки, цілком сходиться з теоретичними поглядами радянсь�
кої педагогіки». Опасность автор видел в другом. Во�первых, в
том, что Макаренко в своем выступлении отрицал педагогику,
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«відкинув всяке значіння для педагогічної роботи педагогічної
літератури», хотя «представитель трудовой колонии им. Горь�
кого», как замечает Ващенко, «за його словами, читає багато
педагогічних книжок, що дають йому можливість триматися
на рівні сучасної педагогічної думки». Во�вторых, в позиции
Макаренко по отношению к наказаниям: «(...) не тільки надає
великого значіння карам як засобу виховання, не тільки ра�
диться їх вживати в колоніях для неповнолітніх правопоруш�
ників, але й взагалі в установах соціального виховання й про�
понує навіть скласти положення про кари відповідно вчинкам
дітей. Це своєрідне «уложение о наказаниях» мусить бути
складене компетентною комісією, щоби воно могло бути ши�
роко використано в інших установах». Однако наказание, по
мнению докладчика, у завкола «в його установі фактично не
відограє великої ролі».

Докладчик оценил как симптом «неблагополучия», и не
только симптом «неблагополучия», но и «симптом реакції»
«співчуття учасників конференції до думки про кари в устано�
вах соціального виховання». Он видел опасность и в том, что
«при спробах налагодити життя в установах, учительство звер�
неться до старих, засуджених педагогікою засобів виховання,
якими є кари». К этой же мысли Ващенко возвращается в кон�
це своего доклада: «(...) потрібні певні зусилля, щоби сучасні
ідеї соціального виховання не перекручувались і ми не повер�
тались до старих засобів виховання. Бороться за досягнення
радянської педагогіки слід як на сторінках наших часописів,
так і на педконференціях, з‘їздах, нарадах».

Вариант отчета об этой конференции появился в размно�
женном на гектографе журнале Полтавского ИНО. Он содер�
жит следующие извлечения из выступлений о колонии имени
М. Горького и ее руководителе: «Треба зазначити, що ця ко�
лонія одна з найкращих, а може, й найкраща на Вкраїні. Вона
дійсно виховує із дітей�правопорушників корисних громадян з
певними трудовими звичками й робочою дисципліною. Досяг�
нення колонії пояснюються, головним чином, тією повною
відданістю й захопленням роботою, що характеризують Мака�
ренка. Маючи безсумнівний педагогічний хист та великий за�
пас енергії, Макаренко зумів захопити працею так своїх спів�
робітників, як і дітей. Що ж до організації життя колонії та ме�
тодів виховавчої роботи, що вживаються в ній, то вони з‘явля�
ються приложенням до життя ідей кращих представників тру�
дового виховання».59

VIII. Колония им. М.Горького снова хороша,   но Бе%
лицкий детский дом лучше.

Другая статья Н. (!) Ващенко с высказыванием о колонии
им. М. Горького «Досягнення установ соціального виховання
інтернатного типу на Полтавщині» имеется в книге под назва�
нием «Дитяче містечко. Збірник методичних матеріалів, за ред.
В. Дюшен».60 Издание появилось в феврале 1928 г. в Харькове61

и представляло собой, прежде всего, материалы Киевского и
Полтавского округов. В нем, как и в статье «Школа, яко гро�
мадсько�культурний центр», автор опять возвращался к своей
прежней позиции по отношению к работе Макаренко (т.е. ува�
жение и восхищение), а опасности для молодой советской пе�
дагогики, на которые он указывал еще на Полтавской конфе�
ренции в январе 1926 г., видимо, улетучились после перевода
колонии с его «участка» на Харьковщину.
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Сначала Ващенко констатирует, что центральное место, от�

водимое детдому в системе соцвоса, тот до сих пор не смог за�
нять из�за нехватки денег. Это привело к тому, что по сравне�
нию с менее дорогой школой на него будут обращать мало вни�
мания и в теоретическом плане. В детдома приходили также
менее квалифицированные работники, которые к тому же не�
долго задерживались в них. Работа же в детдоме труднее, чем в
школе. И дальше идут строки, прямо относящиеся и к Мака�
ренко: «Зато будинки висунули немало справжніх героїв�педа�
гогів, що, незважаючи на тяжкі умови праці, не залишали її, ви�
являючи багато творчості в своїй роботі. Між ними є ентузіас�
ти типу Песталоцці, пройняті діяльною любов’ю до дітей, поз�
бавленою всякої сентиментальності, енергійні організатори з
міцною волею та з великим адміністративним хистом, талано�
виті господарі, що з нічого утвердили міцне господарство дитя�
чого будинку». 

О руководимой Макаренко колонии, переведенной в Ку�
ряж, прямо сказано: «Є дитячі установи, організація яких над�
звичайно струнка та суцільна, і цілком збудовано їх за вироб�
ничим принципом. Зразок таких дитячих установ являла, на�
приклад, трудова колонія ім. Горького на Полтавщині. В осно�
ву організації життя колоністів тут дійсно покладено працю.
Всі різноманітні дитячі організації, а також і виховні заходи
педагогічного персоналу послідовно поставали з неї.

В колонії панувала сувора робоча дисципліна, що її диктува�
ла не воля завідателя або педагогічного персоналу, а логіка са�
мого господарства. Цій дисципліні підлягали не лише вихо�
ванці, але й педагоги. Варто уваги, що стрункий лад життя в
колонії підтримували самі вихованці. Самоврядування побу�
довано тут до певної міри на військовий зразок. За головний
виконавчий орган його була рада командирів. Колонія мала
свій прапор, його виносилось в урочистих випадках, і ко�
лоністи мусили віддавати йому шану. Завідатель колонії, що
користувався серед колоністів великим авторитетом, іноді
зовсім не втручався в життя їхнє. Він міг виїхати з колонії на
кілька день, бувши певний, що заведеного в ній ладу не пору�
шиться. Наслідки виховного впливу колонії на своїх вихо�
ванців були дуже великі. Сюди приймалось неповнолітніх пра�
вопорушників, матеріал найважчий для виховання. Але через
деякий час після вступу до колонії вихованці її здебільше й ду�
же змінювались. Вони проймались своєрідним, властивим ко�
лонії, патріотизмом, залишали свої злочинні звички, а, голо�
вне, набували любові й шани до праці. Колонія протягом
порівняно недовгого часу свого існування на Полтавщині пе�
ревиховала чимало неповнолітніх правопорушників, що перед
тим пройшли тяжку й деморалізаційну школу безпритуль�
ності. Частина з них після виходу з колонії пішла на роботу в
різні виробництва та в сільські господарства, досить значна ча�
стина поступила на робфаки. Але, й вийшовши з колонії, ко�
лишні вихованці її не поривали з нею зв’язків; листувались із
педагогами та колоністами, у вільний від занять час приїздили
до неї й жили тут, як старі колоністи».

Далее Ващенко рассказывает о детдоме в Беликах. С работой
этого учреждения и его молодой заведующей он познакомился
в начале 20�х годов во время своей деятельности на педкурсах.
«Діти мали тут для себе не тільки їжу й теплий куток, а відчува�
ли й надзвичайно щире ставлення з боку педагогів, а особливо
завідательки будинку. Вона мала якийсь надзвичайний хист
здобувати для дітей харчі й одежу, оточувати їх ласкою та теп�

Постметодика, №2 (28), 2000



36

РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА
лим «уютом». Тому�то діти дуже любили свій будинок і сами
дбали про те, щоб усе в ньому було якнайкраще. Він завжди
вражав чистотою двору та помешкання, а, головне, загальною
налагодженістю свого життя. Тут не було й тіни тієї суворої
дисципліни, що панувала в колонії ім. Горького, не було тут ра�
ди командирів, не було кар. Замість цього в будинку панувала
любов до дітей і повне довір’я їх до педагогів. Отже, хоч які про�
тилежні були педагогічні принципи, покладені в основу роботи
колонії ім. Горького і Білицького дитячого будинку, результати
праці їхньої були однакові. I колонія, і Білицький дитячий бу�
динок виправдали вдачу дітей і привчали їх до трудового чесно�
го життя в новому суспільстві». 

IX. Макаренко забывает фамилию “ученого%педагога с
глазами газели”, но Ващенко фамилию забывчивого завкола

не забывает никогда, хотя иногда умалчивает.
Вызывает удивление тот факт, что до сих пор неизвестно ни

о реакции Макаренко на все эти публикации, но о его личных
встречах с их автором, хотя при жизни педагога�писателя ни�
кто из ученых, кроме Ващенко, не уделял так много внимания
практике работы колонии им. М. Горького. В список «сферы»
возможных кандидатов в качестве действующих лиц – прото�
типов для дальнейшей работы над «Педагогической поэмой»
(ок. 1929�1930 гг.) – включено, правда, имя Пащенко, под ко�
торым, безусловно, подразумевался Ващенко. Интересно при
этом то, что Пащенко вначале стоял в списке «друзей», но поз�
же вычеркнут и переведен в список «врагов».62 Подтверждение
этому можно найти в записи, датируемой 1935 годом, где при�
водится список новых кандидатов для 3�ей части «Поэмы».
Последние слова из этих размышлений гласят: «Или вот: уче�
ный�педагог и вождь (!) с глазами газели? В Полтаве. Забыл
его фамилию».63

Ващенко же, напротив, не смог так легко забыть фамилию
«завкола Горького». Усилия Москвы по канонизации Мака�
ренко в «классика педагогики» он застал еще в Полтаве неза�
долго до начала войны. Примечательно, что он не стремился к
участию в дискуссии о «педагогическом наследии» Макаренко
ни в «Учительской газете», ни в украинской педагогической
прессе, ни даже на первых заседаниях на эту тему в ноябре
1940 г. в Харькове и в декабре того же года в Киеве.64 Но он хоро�
шо понимал дух и веяние времени. Так, в первой его публикации
в газете «Більшовик Полтавщини» (30 декабря 1940 г.) под за�
главием «Про роль батьків і вчителя» можно прочитать: «Тут
багато говорили про Макаренка. Так, Макаренко дав прекрас�
ну систему виховання, але його розуміти треба, добре вивчати
з точки зору теорії і психології, інакше ми будемо припускати
багато помилок. Iноді деякі вчителі неправильно його ро�
зуміють і допускають немало хиб в своїй роботі.

Нам, вчителям, треба повністю використати все те цінне, що
дав Макаренко, щоб дійсно виховувати дітей в комуністично�
му дусі. Нам треба частіше і глибше висвітлювати питання ко�
муністичного виховання, скликати наради вчителів і батьків,
на яких всесторонньо обговорювати ці питання; побільше на�
водити прикладів і глибоко аналізувати їх з педагогічної точки
зору. Все це дасть нам велику користь, піднесе комуністичне
виховання дітей на ще вищий рівень».65

Подобные материалы по актуальным вопросам педагогики,
вышедшие из�под пера Ващенко, «Більшовик Полтавщини», а
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также республиканская «Радянська освіта» поместили и в по�
следующие месяцы. Эти статьи, посвященные «макаренков�
ским» проблемам воспитания, озаглавлены: «Виховання педа�
гогічних кадрів» (1 января),66 «Учитель – центральна фігура уч�
бово�виховного процесу» (24 января),67 «Більше уваги ко�
муністичному вихованню дітей в родині» (6 февраля),68 «При�
клади комуністичного виховання в сім’ї» (27 марта),69 «Педа�
гогічна майстерність» (9 мая),70 однако во всех этих публикаци�
ях фамилия педагога�новатора преднамеренно не упоминается.

В связи с 20�летием Полтавского пединститута Ващенко
была отведена почетная миссия выступить дважды на науч�
ной сессии 25�28 мая 1941 г. В первый день работы на пленар�
ном заседании он прочитал доклад на тему «Особисті якості
вчителя радянської школи і підготовка педагогічних кадрів»,71

который в начальном плане празднования юбилея был оза�
главлен таким образом: «Особисті якості вчителя й виховання
свідомої дисципліни на уроці»,72 а в секции педагогики и пси�
хологии он выступил первым по теме «Соціальні функції мо�
ви дітей преддошкільного й дошкільного віку».73 Вначале по
этой теме планировалось его русскоязычное выступление на
пленарном заседании, а на секции он собирался прочитать до�
клад «Психологічні властивості радянського вчителя і педа�
гогіка педкадрів».74

В плане юбилейных мероприятий Полтавского пединститу�
та было уделено внимание также и деятельности педагога�но�
ватора. Вначале ректор�аспирант П.Н. Асеев, доцент кафедры
марксизма�ленинизма, намеревался выступать в секции педа�
гогики и психологии с докладом «Спадщина Макаренка в пи�
таннях організації колективу учнів».75 Но в опубликованной
программе стоял уже некий О.П. Бондаренко с докладом «Пе�
дагогічна деяльність А.С. Макаренка в Полтаві».76

X. Мюнхенский Ващенко про “янычара Макаренко”, или
о том, как Ващенко, обвиняя в нескромности Макаренко, де%

монстрирует собственную “скромность”.
Позже, в середине 40�х годов, когда Макаренко был объяв�

лен «ведущим советским педагогом» и его стали пропаганди�
ровать и за пределами СССР, Ващенко уже жил за границей –
в Германии. Появление сборников произведений Макаренко
«Избранные педагогические сочинения» (1949 г.), «О воспита�
нии молодежи» (1951 г.), а также и первых томов собраний со�
чинений последнего (1950/1951 гг.) побудили ученого взяться
за перо. Он написал большую статью для литературно�художе�
ственного и общественно�политического журнала «Визволь�
ний шлях» (Лондон), вышедшую в 1955 году, которая тогда,
правда, осталась незамеченной ни на Востоке, ни на Западе.
Статья называлась «Педагогічна наука в СССР (Яничар А.С.
Макаренко – найбільший совєтський педагог)».77 По сведени�
ям его дочери Оксаны Ващенко78 при написании этой статьи у
него не было под рукой его ранних публикаций. 

В ней Ващенко сначала останавливается на проблеме борь�
бы с детской беспризорностью в 20�е годы и рассказывает об
упоминавшихся в его ранних статьях украинских педагогах:
бывшей долгие годы завдетдомом в Беликах Х.Д. Савченко и
председателе Комиссии по делам несовершеннолетних на
Полтавщине Б.Л.Ольшанском.

От цитированных ранее статей, опубликованных в УССР,
эта отличается прежде всего критической оценкой Макаренко
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и его роли в советской педагогике, которую можно объяснить
не только положением автора (эмигрант), но и политической
ситуацией («холодная война»). Критика со стороны ученого,
безусловно, была вызвана усиленной пропагандой АПН
РСФСР версии образа Макаренко, которую Ващенко принял
за чистую монету. Например, в этой статье говорится: за его
пролетарское происхождение (!) Макаренко особенно реко�
мендовали «для коммунизма», а также: он относительно рано
пошел на контакт с ГПУ – или по убеждению (как «фанатик�
большевик»), или из соображений карьеры, трудно сказать, во�
прос этот остается открытым. Вывод о ранней связи Макарен�
ко с ГПУ можно, впрочем, сделать из 1�ой части «Педагогичес�
кой поэмы». Бросается в глаза то, что несколько моментов, ко�
торые Ващенко рассматривал прежде в принципе положитель�
но, теперь он либо осуждает, либо замалчивает.

Правда, статья содержит также примечательную оценку
личности Макаренко и его научно�педагогических и историче�
ских знаний. Педагог и психолог по образованию, Ващенко
приходит к следующему умозаключению: «В цей період Мака�
ренко часто виступав у Полтаві на учительських конференціях
з пропагандою своїх педагогічних поглядів. Будучи співучас�
ником цих конференцій, я мав можливість познайомитись з
педагогічними поглядами Макаренка і не раз дебатував з ним.
У процесі дебатів я прийшов до таких висновків:

1) Макаренко, не маючи грунтових знань з педагогіки та її
історії, заперечував будь�яке значення педагогічної науки в
практичній діяльності педагога. Виходило так, що Макаренко
починав педагогіку від себе.

2) Методи виховання, що їх рекомендував і застосовував
Макаренко в колонії ім. Горького, включали в себе багато чис�
то військових елементів. Це було маршування з прапорами,
стояння під годинником «за кару» і под.

3) Сам Макаренко справляв на мене враження людини за�
надто самовпевненої і навіть самозакоханої. У його виступах
відчувалась свідомість своєї вищості і зневага до педагогів, що
брали участь у конференції.

У своїх виступах я доводив, що поступ педагогічної теорії і
практики можливий лише на грунті досягнень, що їх має
всесвітня педагогіка. Заперечував я також методи виховання,
що про них доповідав Макаренко, доводив, що вони мають ха�
рактер військової муштри, заперечував і бутафорію, що її вжи�
ває Макаренко в колонії ім. Горького.

Як на приклад високогуманного виховання безпритульних
дітей, я вказував на Білицький дитячий будинок, яким керува�
ла Харитина Данилівна Савченко, що своїм ставленням до
дітей дуже нагадувала Песталоцці.

Щодо педагогів, учасників конференції, то мені здавалось,
що більшість їх, навіть ті, що працювали з безпритульними
дітьми, стояли на моєму боці. Можливо, що їх відштовхувала
від Макаренка його занадто велика самопевність.

(...) життя Макаренка і наше безпосереднє знайомство з ним
дають підстави для бодай приблизної характеристики його як
людини і педагога, а також для порівняння його з іншими пе�
дагогами, що працювали з безпритульними дітьми.

Перше, що ми мусимо відзначити, це те, що Макаренко
дійсно був непересічною людиною. Він мав великі здібності як
письменник і як педагог�практик. Щодо теоретичних поглядів
його в галузі педагогіки, то тут Макаренкові шкідливо відби�
лась його велика відсутність, що мала характер самозакоха�
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ності, а також відсутність об’єктивності найменшої критич�
ності до своїх власних думок. Можливо, тому Макаренко свої
педагогічні погляди подавав переважно у формі белетристич�
них творів. Здавалось б, що і у своїй педагогічній практичній
діяльності така людина мусила б була керуватися переважно
почуттям, зокрема співчуттям до безпритульних дітей, до тих
терпінь, які вони переживали в умовах СССР. Але в дійності
цього не було. Макаренко був людиною з сильною волею і у
своїй діяльності більше керувався розумом, ніж почуттям.
Крім того, він завжди був замкнений у собі і справляв вражен�
ня крайнього егоцентрика. А такі люди нелегко піддаються по�
чуттям симпатії. У них на першому місці – їх власне «я».
Діяльність таких людей у першу чергу є реалізацією своїх
власних поглядів, причому вони не схильні робити якісь по�
ступки в своїх поглядах або діях, бо це для них рівнозначно із
зниженням своєї особистості. Тому нема підстав дивитись на
Макаренка, як на «мрійника», а тим більше порівнювати його з
Песталоцці, який у своїй педагогічній діяльності керувався пе�
реважно глибоким співчуттям до нещасних безпритульних
дітей. Серед українських педагогів, що працювали з безпри�
тульними, були люди того ж типу, що й Песталоцці. Ними ке�
рувало в першу чергу співчуття до нещасних дітей і щире ба�
жання поліпшити їхню долю. Такою була Харитина Данилівна
Савченко, про яку ми згадували вище. До цього типу належав і
Борис Ольшанський. Але таким не був Макаренко».79

Еще за два года до публикации статьи о Макаренко в Лон�
доне, в Торонто вышла брошюра Ващенко «Український рене�
санс ХХ століття». В ней – в главе «Педагогіка і психологія на
Україні в період 1924�1933 рр.» – он пишет о «трех лицах», ко�
торые тогда «взяли в свої руки ведучу роль в цій галузі»: И.А.
Соколянском, А.С. Залужном и А.И. Попове. Однако Ващенко
отказывает своим бывшим коллегам в какой�либо научности
подхода. Схему Залужного по исследованию детского коллек�
тива, которую он сам в 1925 году положил в основу своих ис�
следований в Полтаве, Ващенко теперь называет «механістич�
ною й украй беззмістовною». Далее в брошюре говорится:
«Якої�небудь більш�менш капітальної роботи ні Соколянсь�
кий, ні Залужний, ні Попов не видали. (...) єдиною синтетич�
ною роботою з педагогіки, написаною українською мовою при�
близно до 1938 р., була моя книжка «Загальні методи вихован�
ня».80 Речь идет об изданном в 1929 году «Підручнику для пед�
вузів» – таков подзаголовок – объемом в 231 страницу, выпу�
щенном почти одновременно с книгой Залужного «Вчення про
колектив», насчитывающей как�никак 222 страницы. Эту в
свое время много обсуждавшуюся книгу, которая в 1930 году в
РСФСР была издана и на русском языке, Ващенко «забыл»
упомянуть; как и относящиеся к началу 30�х годов критичес�
кие замечания Макаренко в адрес Соколянского и Залужного.

Последнее высказывание Ващенко о Макаренко включено в
его брошюру «Проект системи освіти в самостійній Україні»
(Мюнхен, 1957), где говорится о том, что новым направлением
большевистской политики в 30�е годы «поясняється і незвич�
не прославлення після другої світової війни Антона Макарен�
ка, українця�яничара, який співробітничав з ГПУ і створював
колонії безпритульних. В колоніях Макаренко всю увагу звер�
тав на працю колоністів у сільському господарстві й майстер�
нях, а теоретичне навчання було вкрай запущене».81
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79  Визвольний шлях. –
1955. – № 8. – С. 55�57.
80  Ващенко Г. Ук�
раїнський ренесанс ХХ
століття. – Торонто,
1953. – С. 34�38.



81  Ващенко Г. Проект
системи освіти в самос�
тійній Україні. – Мюн�
хен, 1957. – С. 29.
82 ГАПО, ф.Р�1507, оп.1,
ед.хр.6, л.21.
83 Більшовик Полтавщини.
– 1941. – № 21. – С. 3.
84 В беседе с Н.Н.Оксой
(1982 г.).

* Редакция "Постмето�
дики" вряд ли может со�
гласиться со столь рез�
кой оценкой полтавских
"ващенковедов" и "про�
пагандистов", ибо про�
шел еще слишком ма�
ленький период времени,
когда имя Ващенко было
разрешено произносить,
а не то, что исследо�
вать его биографию или
творчество. Так, в ма�
териалах конференции,
посвященной 80�летне�
му юбилею института
"История Полтавского
педагогического инсти�
тута в лицах", (Полта�
ва, 1995) Г.Ващенко по�
священо три статьи:
"Возвращение Григория
Ващенко" (М.С.Пашко,
Л.Ф.Пашко), "Г.Г.Ва�
щенко и А.С.Макаренко"
(В.И.Бобрицкая) и
"А.С.Макаренко и
Г.Г.Ващенко: хитроспле�
тение судеб и идей двух
современников"
(В.Ф.Моргун). Даже из
названий статей видно,
что никто из полтавчан
не делает из Ващенко
"кумира". Полтавское
"ващенковедение" еще
только формируется,
поэтому столь негатив�
ные оценки со стороны
представителя куль�
турной немецкой нации,
каким является уважа�
емый господин Г.Хиллиг,
пока преждевременны.
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XI. Ващенко, Макаренко и ... ГПУ

Подчеркивая сотрудничество Макаренко с ГПУ, Ващенко,
очевидно, стремился отвлечь внимание читателя от своей соб�
ственной связи «с органами». Однако, сравнивая его карьеру в
30�х годах с судьбами других украинских ученых, нужно сде�
лать следующий вывод: «безработица» Ващенко в Полтаве, ра�
бота вновь профессором в Сталинграде и опять в Полтаве – не�
случайны. «Буржуазные националисты» в начале 30�х годов
все были арестованы и получали свой «заслуженный срок». Ес�
ли они не соглашались на сотрудничество с ГПУ в качестве сек�
ретных сотрудников, то вынуждены были отбывать наказание,
и в 1937 году большинство из них в местах ссылки получили
«высшую меру наказания» – расстрел. А те из них, кто сотруд�
ничал с «органами», могли вновь работать в науке – до нового
ареста в «год большого террора». Мораль сей басни такова: Ва�
щенко, обвинивший Макаренко в сотрудничестве с ГПУ, по
всей вероятности, сам состоял в «сговоре с дьяволом».

Подтверждением этому служит история о «безработице»
ученого с 1934 по 1936 гг. В цитированном ранее списке про�
фессорско�преподавательского состава Полтавского пединсти�
тута от 28 июля 1941 г. по поводу Ващенко в графе «Когда ут�
вержден?» написано «НКП 1936 г.»82 Это значит, что он в пе�
риод перевода в Сталинград, безусловно, получил хорошую
рекомендацию от украинских властей. Полтавским пропаган�
дистам наследия Ващенко данный документ, по�видимому, не�
известен. Кстати, они вообще плохо знают историю своего пед�
института, и это относится не только к архивным фондам, но и
к периодике советского времени. Так, «ващенковеды» до сих
пор не замечали сотрудничества их кумира с местным органом
КП(б)У «Більшовик Полтавщини», публиковавшим не только
вышеупомянутые ващенковские материалы, но и регулярно
оповещавшим о событиях в педвузе*. Например, ректор�аспи�
рант Асеев 26 января 1941 г. в статье «До підсумків роботи в
першому семестрі» писал: «При інституті є 14 кафедр, якими
керують досвідчені наукові працівники. Особливо слід відзна�
чити кафедру педагогіки, яку очолює педагог професор Г.Г.Ва�
щенко, що працює в інституті з дня його організації. За цей час
він має багато друкованих наукових праць з питань педа�
гогіки».83 Упоминание о постоянной (якобы 20�летней) работе
ученого в Полтавском пединституте, безусловно, должно от�
влекать внимание читателей от обстоятельства, что Ващенко
не только в начале 20�х, но и в середине 30�х годов по несколь�
ку лет отсутствовал в данном вузе.

Тот факт, что Ващенко, в 1933�34 годы объявленный укра�
инским буржуазным националистом, не был арестован, позво�
ляет сделать такой вывод: как «старый сексот» он не подлежал
лишению свободы. Более того, по свидетельству Л.Т. Коваля,84

ученый был завербован к сотрудничеству с органами ГПУ еще
в период его деятельности в Беликах.

XII. Г.Ващенко, оккупационный режим и новая, постсовет%
ская Украина.



85 Рідна школа. – 1999. –
№ 4. – С. 70�80 (здесь –
С. 71).
86 Голос Полтавщини. –
1942. – № 139. – С. 1.
87 Нове українське слово. –
1942. – № 2, 03.01. – С. 3.
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В украинской прессе факт сотрудничества Ващенко с окку�

пационным режимом не освещен достаточным образом. В при�
мечании к переизданной статье о «яничаре А.С. Макаренко»
лишь подчеркивается, что «у часи німецької окупації Г.Ващен�
ко редагував місцеву українську газету».85 В газете «Голос Пол�
тавщини», выходившей из печати с октября 1941 по сентябрь
1943 г., ученый не назван редактором, но он публиковал там
некоторые статьи. Особенный интерес вызывает материал
«Праця для нової Європи» (25 октября 1942 г.), в котором ос�
вещалась конференция учителей Полтавы. Рассказывая о ходе
этого мероприятия, Ващенко призывал полтавчан откликнуть�
ся на призыв оккупационной администрации (госп. Фуесс) до�
бровольно поехать на работу в Германию. 

Дословно в этой статье можно прочесть: «Большевики роз�
пускають всякі брехні про умови роботи українських робітни�
ків в Німеччині. Промовець спростував їх низкою фактів. Він
особисто об’їздив багато заводів і фабрик, де працюють укра�
їнські робітники, і скрізь спостерігав справедливе й гуманне
ставлення до них і цілком нормальні умови праці.

Робітники живуть в чистих і зручних приміщеннях, нор�
мально харчуються, користуються спочинком. На заводах така
чистота, про яку вони й мріяти не могли, працюючи на своїй
батьківщині. До ретельних і чесних робітників в Німеччині
ставляться з великою пошаною.

Разом з паном Фуессом на конференцію прибула робітни�
ця�українка, що до цього часу працювала в Німеччині. Вона
теж стверджує цілковиту нормальність умов праці українських
робітників в Німеччині».

Далее в этой статьи Ващенко пишет: «Можна бути упевне�
ним, що заклик п. Фуесса найде відгук серед населення Пол�
тавщини, що воно виділить з себе багато добрих робітників, які
поїдуть до Німеччини, щоб своєй працею допомогти скоріше
знищити большевизм, після чого почнеться широка відбудовча
робота на благо нової Європи».86

В связи с этим трудно понять оценку деятельности Ващен�
ко�просветителя, которая содержится в комментарии, изложе�
ном на фотовыставке Полтавского госархива «Подвигу народу
жити у віках» к 55�летию годовщины Великой Победы, а
именно: «Окупаційний часопис поряд з офіційними повідом�
леннями німецького командування широко подавав матеріали
про культурно�просвітницьке життя краю. Редагував часопис
відомий вчений�педагог проф. Гр. Ващенко». Материалы «ГП»
свидетельствуют о том, что Ващенко не освещал на страницах
этой газеты вопросы национальной культуры. 

В январе 1942 г. киевская газета «Нове українське слово»
опубликовала статью «Від «науки» большевицької до науки
європейської», в которой автор – «Г. В�ко» – пришел к выводу:
«Представники ж наук гуманітарних мають провадити актив�
ну працю над культурним зближенням населення нашого
краю з армією наших визволителів з великим і висококультур�
ним німецьким народом.

Нашою відданою роботою для допомоги нашим визволите�
лям тепер, у 1942 році, ми маємо заслужити пізнише почесне
місце для нашої науки, для нашої культури в колі націй май�
бутньої Нової Європи».87

В Мюнхене – в новом центре украинской политической и
культурной эмиграции, – Ващенко уже не восхищался буду�
щей (постфашистской) «новой Европой». Здесь он занимался
проблемами будущей (постсоветской) «новой Украины»...
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Г. Ващенко (1940 р.)

А. Макаренко
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Сьогодні спостерігається рух людства до єдності й цілісності
при зростанні рівня його різноманітності. Тому проблема
взаємин двох різних, але талановитих управлінських педагогів
надзвичайно актуальна. Ми покликані навчати нашу молодь
жити у складному інтегрованому світі. Сформувати у них праг#
нення до консенсуса, співробітництва і взаємодопомоги.

У зв'язку із цим учитель покликаний постійно навчатися,
співвідносити власну систему цінностей із вартостями інших
людей, поважати й розуміти їх. Ставлення до творчості й осо#
бистості Г.Г. Ващенка – об'єктивний критерій наявності чи
відсутності цієї сучасної, загальнолюдської ціннісної
орієнтації.

За свідченням Г.Г.Ващенка [1], А.С.Макаренко часто висту#
пав у Полтаві на вчительських конференціях із пропагандою
своїх педагогічних поглядів. Г.Г.Ващенко брав участь у цих
конференціях і мав можливість не лише познайомитися з ним,
а й не раз дебатувати. Проте зустріч їх мала відбутися набагато
раніше, коли Г.Г.Ващенко подав таке прохання про призначен#
ня його на посаду штатного викладача психології, логіки, педа#
гогіки та історії філософії Полтавського вчительського інститу#
ту:

“19 вересня 1917 р. 
Високоповажному Добродієві Панові 
директорові Полтавського учительського інституту

учителя Роменської духовної школи, 
кандидата Московської духовної Академії 
Григорія Ващенка

ПРОХАННЯ

Маю честь прохати Вас, виставити і підтримати перед ким потрібно, мою
кандидатуру на штатну посаду учитель психології, педагогіки, логіки і історії
філософії у Полтавському учительському інституті.  До цього маю додати, що
вищу освіту я одержав у Московській духовній академії, яку скінчив 1903 р. із
званням кандидата. Кандидатський виклад на тему: “Нравственный миропо4
рядок” писав під керівництвом проф. історії філософії П.Тихомирова. Після
закінчення академії мав посади в Кутаїській, Тихвинській і Роменській духовних
школах і у Полтавській комерційній школі, крім того, мав приватні уроки у Пол4
тавській єпархіальній жіночій школі, в Тихвинських реальній школі і жіночій
гімназії, при чому викладав переважно російську мову, праці коло психології та
історії філософії... Іноді виступав з публічними лекціями на теми із цих дис4
циплін.  На українській ниві я почав працювати 1907 р. і випустив під своїм
ім’ям декілька белетристичних творів, крім того 1912 р. випустив збірник під
псевдонімом Г.Васильківського “До грунту”, з приводу якого є рецензія М.Воро4
ного в XI книжці Літературно4наукового вісника за 1912 р. і фельєтон Д.Ва4
силька в №20 Ради за 1913 р. під назвою “Дума творчість”. У 1917 р. на ук4
раїнських учительських курсах я читав у Прилуці і Хоролі історію українського
письменства, а в Ромнах, крім того, і психологію.

Учитель Г.Ващенко 19.09.1917”

(ЦДІА України. – Ф. 707. – Оп. 299. – Спр. 6. – Арк. 165)

Копия диплома кандидата Московской духовной академии 
Григория Ващенко

ДИПЛОМ
Студент Московской Духовной Академии Ващенко Григорий, сын дворянина

из Полтавской губ., имеющий ныне от роду 25 лет, поступив в число студентов
Академии в 1899 г., в течение 4 лет, прослушал в академии полный курс наук об4
щеобразовательных и специальных по предметам первой группы и показал на
испытаниях следующие познания:  

а) по предметам общеобязательным:
Священному писанию весьма хорошие
Библейской истории очень хорошие
Введение в курс богословских наук отличные
Догматическому богословию
Пастырскому богословию и педагогике отличные

ВЗАЄМИНИ Г.Г.ВАЩЕНКА   
І А.С.МАКАРЕНКА

А.М.Бойко

Бойко А.М. 
Григорiй Ващенко.
Альтернатива
поглядiв i оцiнок:
Навчальний посiбник.
– К.: ІЗМН, 1998. – 236
с.

У запропонованому
посiбнику на пiдставi
iсторико�логiчного
аналiзу праць
Г.Г.Ващенка, широкої
архiвної бази та
сучасних публiкацiй
вiтчизняних i
зарубiжних авторiв
подано життєвий i
творчий шлях
педагога, здiйснено
актуалiзацiю головних
його педагогiчних iдей
в умовах розбудови
української держави,
вмiшено 13
неопублiкованих
ранiше або
вiдновлених праць.
Для студентiв,
викладачiв, учених�
педагогiв, учителiв,
слухачiв курсiв
iнститутiв
пiслядипломної освiти
педагогiчних кадрiв.



ПРОТОКОЛ №23
заседания Пед.Сове�
та Полтавского учи�
тельского института
22 сентября 1917 г.

В заседании Пед.
Совета 22 сентября
1917 г. под председа�
тельством временно
исполняющего обя�
занности директора
института Ф.В.Лысо�
горского участвовали:
члены Совета —
М.Т.Квятковский,
И.А.Шестаков,
К.Я.Чигирин, О.В.Кле�
мент, Т.З.Тимошенко,
А.С.Макаренко,
А.А.Левитский и
В.А.Щепотьев. 

Слушали: проше�
ние учителя Ромен�
ского духовного учи�
лища Григория Григо�
рьевича Ващенко о
назначений его на
должность штатного
преподавателя психо�
логии, логики, педа�
гогики и истории фи�
лософии. 

Постановили: про�
сить г. Попечителя
Учебного округа, при
открытии кредитов на
содержание учитель�
ских институтов по
закону 14 июня 1917
г. назначить     г. Ва�
щенко штатным пре�
подавателем Полтав�
ского учительского
института с предо�
ставлением ему сле�
дующих уроков: 1
курс (2 урока теории и
психологии художест�
венного творчества, 2
урока психологии и 2
урока логики); II курс
(4 урока педагогики);
Ш курс (2 урока ди�
дактики и истории пе�
дагогики). Всего — 12
уроков.

(ЦДІА України. – Ф.
707. – Оп. 299. – Спр.
6. – Арк. 164) 

Господину Попечите�
лю Киевского учебно�
го округа
Владимиру Павловичу
Науменко.
(из Полтавского учи+
тельского института)
26 октября 1917 г. 

От 16 октября 1917
г. сделано другое
представление об ут�
верждении Г.Г. Ва�
щенко в должности
штатного преподава�
теля института с пору�
чением ему 2�х уроков
теории и психологии
художественного
творчества, 2�х уроков
психологии и 2 уроков
логики на первом кур�
се, 4 уроков педагоги�
ки с логикой на вто�
ром курсе и двух уро�
ков дидактики с исто�
рией педагогики на
третьем курсе.

(Там же. – Арк. 176)
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Гомилетике
Церковной археологии и литургике очень хорошие
Церковному праву
Метафизике отличные
Истории философии
Психологии очень хорошие
Еврейскому языку и библ. археологии
Истории и разбору западных исповеданий
Истории и облечению русского раскола весьма хорошие
б) специальным:
Теории словесности и истории иностранных  
литератур 
Русскому и церковно4славянскому 
языкам с палеографией 
и историей русской лит4ры отличные
Греческому языку и его словесности 
Немецкому языку хорошие, 

за которые на основании параграфа 138 устава православных духов4
ных академий удостоен был звания действительного студента и ут4
вержден в этом звании Его Высокопреосвященством 21 июня 1903 г., с
правом на получение степени кандидата богословия по представлении
нового семестрового сочинения по Священному Писанию Нового Завета.
Ныне, по выполнению означенного условия, действительный студент
Ващенко Советом Академии удостоен степени кандидата богословия и
утвержден в нем Высокопреосвященнейшим Владимиром, Митрополи4
том Московским и Коломенским, 27 сентября 1903 г., с предоставлени4
ем ему права на преподавание в семинарии.  Вследствие сего предостав4
ляются Ващенко Григорию все права и преимущества. Законами Рос4
сийской империи со степенью кандидата духовной Академии соединяе4
мые. В удостоверение чего от Совета Московской Духовной Академии
выдан кандидату Ващенко сей диплом с приложением академической
печати.  На основании параграфов 1604161 Устава духовных академий,
кандидат Ващенко Григорий за трехгодичное содержание его в Акаде4
мии на счет казны обязан прослужить в духовно4учебном ведомстве 4
года 6 месяцев.

(ЦДІА Україи. – Ф. 707. – Оп. 299. – Спр. 6. – Арк. 167)

Впадає в око те, що протокол №23 засідання педагогічної ра#
ди Полтавського вчительського інституту від 22 вересня 1917
року вівся російською мовою, а заява Г.Г.Ващенка у вигляді про#
хання, адресована “Високоповажному Добродієві панові дирек#
торові Полтавського учительського інституту вчителя Роменсь#
кої духовної школи, кандидата Московської духовної академії
Григорія Ващенка”, написана українською мовою.

Як фіксує названий протокол, у засіданні педради під голову#
ванням тимчасово виконуючого обов’язки директора інституту
Ф. Лисогорського  брали участь: члени Ради – М.Т.Квятковсь#
кий, І.А.Шестаков, К.Я.Чигирин, О.В.Клемент, Т.З.Тимошенко,
А.С.Макаренко, А.А.Левитський, В.А.Щепотьєв. Отже, долі
Г.Г.Ващенка і А.С.Макаренка перетнулися ще в 1917 р., проте
знайомства не відбулося, а якщо точніше, то відомостей про це
ми не маємо.

Постанова була така: “Просити г. Попечителя Учбового окру#
гу при відкритті кредитів на утримання учительських інститутів
по закону 14 червня 1917 р. призначити г. Ващенка штатним ви#
кладачем Полтавського учительського інституту з наданням йо#
му таких уроків: I курс  (2 уроки теорії і психології художньої
творчості; 2 уроки психології і 2 уроки логіки); II курс  (4 уроки
педагогіки); IIІ курс (2 уроки дидактики та історії педагогіки).
Разом 12 уроків” [2].

Улітку 1925 р. завідувач кафедри педагогіки, професор Г.Г.Ва#
щенко зі своїм асистентом відвідав колонію ім. М.Горького. Ви#
ховна установа справила на нього хороше враження своєю дис#
ципліною і зразковим порядком. Сумніви викликало лише те,
що головна увага в колонії приділялася праці, а теоретичне на#
вчання, як пише Г.Ващенко, було відсунено на задній план. Од#
нак у цілому позитивне враження про колонію було, на нашу
думку, підставою для того, що Г.Г.Ващенко запросив А.С.Мака#
ренка бути одним із співавторів наукової збірки, яка готувалася
до видання восени 1925 р. за його, Ващенка, редакцією.

Це праця з наукового узагальнення передового педагогічного
досвіду “5 років роботи з дітьми#правопорушниками. Збірник
статей працівників Полтавських закладів для правопорушників.
За редакцією професора Ващенка”. Отже, завдяки Г.Г.Ващенку
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побачила світ стаття А.С.Макаренка “Нарис про роботу Пол#
тавської колонії ім. М.Горького”. Це була перша спроба педагога
теоретично узагальнити п’ятирічний досвід діяльності свого ви#
ховного закладу. Редактором цієї збірки, виданої ІНО, був
Г.Г.Ващенко, який у передмові до неї  (до речі, єдиного ма#
теріалу, написаного українською мовою, бо збірка була видана
російською) зазначає, що колонією ім. Горького може пишатися
Полтава. Проте вказує, що з деякими деталями в роботі колонії
імені Горького можна не погоджуватись.

Особисте знайомство Г.Г.Ващенка з А.С.Макаренком продов#
жувалося на конференції робітників закладів соціального вихо#
вання закритого типу, яка проходила у Полтаві в середині січня
1926 р. Г.Г.Ващенко відмічає, що на ній “загальний тон... був да#
ний представником трудової колонії ім. Горького”. На жаль,
зміст виступу А.С.Макаренка на цій конференції нам невідомий.
Проте стаття Г.Г.Ващенка проливає на нього світло. У ній
професор схвально пише про те, що в основу життя колоністів
покладена праця, яка є не тільки головним змістом, а й організу#
ючим фактором цього життя. Позитивно оцінює систему само#
врядування, загони, робочу дисципліну [3]. Разом із цим Г.Г.Ва#
щенко у статті “Конференція робітників установ соціального ви#
ховання закритого типу у м. Полтаві” називає деякі супереч#
ності й “парадокси” доповідача, як він це визначає.

До них Г.Г.Ващенко відносить те, що А.С.Макаренко розпо#
чав своє повідомлення з того, “що відкинув усяке значення для
педагогічної роботи педагогічної літератури”. Однак тут же про#
фесор Ващенко, намагаючись виправдати молодого педагога,
пише, що Макаренко “розходиться з новою педагогікою лише на
словах..., бо він читає багато педагогічних книжок, що дають йо#
му можливість триматися на рівні сучасної педагогічної думки”.
Другим  парадоксальним  твердженням А.С.Макаренка Г.Г.Ва#
щенко вважає думки доповідача про дисципліну, не погод#
жується із системою покарань морального характеру, де, пише
він, “широко вживається як “почесна” кара стояти під гвинтів#
кою”. Проте Г.Г.Ващенко знову доброзичливо коректує Мака#
ренка. Він пише, що “фактично колонія ім. Горького має велике
досягнення зовсім не через кари, що вживаються в ній. Сміливо
можна було б обійтися й без них...”. Як бачимо, оцінка діяль#
ності дитячої установи А.С.Макаренка, що її давав Г.Г.Ващенко,
була неоднозначною, проте в цілому позитивною.

Заради об’єктивності слід підкреслити, що й сам А.С.Мака#
ренко характеризується як “відданий і захоплений своєю робо#
тою”, як педагог, котрий має “безсумнівний педагогічний хист і
великий запас енергії” [4].

Через три роки у статті “Школа як громадсько#культурний
центр” Г.Г.Ващенко, порушуючи надзвичайно важливі як для
свого часу, так і для сучасної педагогічної науки та шкільної
практики питання, зокрема про зв’язок школи з життям, її ор#
ганізації як педагогічного комплексу громадсько#культурного
центру, знову звертається до досвіду А.С.Макаренка. Він пише,
“що у майбутньому із бувших неповнолітніх злочинців вийдуть
учені й організатори нового життя”. Успіхи колонії він пояснює
тим, “що вона стала на зовсім новий шлях організації педа#
гогічної роботи” [5].

Таким чином, Г.Г.Ващенко одним із перших з#поміж педа#
гогів#учених виявив науковий інтерес, вивчав і узагальнював
соціально#педагогічний досвід А.С.Макаренка. Він аналізував
успіхи, принципово й коректно вказував молодому педагогові
на недоліки. Можна сподіватися, що А.С.Макаренко вдумливо
ставився до цих зауважень, по#новому осмислював свою прак#
тику, що відіграло значну роль у подальшому розвиткові його
педагогічної діяльності й становленні новаторської системи ви#
ховання.

Однак в оцінці А.С.Макаренка, яку давав йому Г.Г.Ващенко, ми
не можемо не враховувати публікацій останнього у 50#ті роки.

У статті “Яничар А.С.Макаренко – найбільший совєтський
педагог”, надрукованій в емігрантському культурно#політично#
му журналі “Визвольний шлях”  (Лондон, 1955 р.), Г.Г.Ващенко
піддає критиці педагогічну систему А.С.Макаренка і його осо#

Педагогіка:
Інтегрований курс
теорії та історії
педагогіки. Модульний
зміст та розподіл
навчального
матеріалу. /За ред.
А.М. Бойко – Полтава:
ПДПУ, 1995. – 204 с.

Бойко А.М. 
Оновлена парадигма
виховання: Шляхи
реалізації. Підготовка
вчителя до формування
виховуючих відносин з
учнями. Навчально+
методичний посібник. –
К.: ІЗМН, 1996. – 232 с.

Бойко А.Н.
Теория и методика
формирования
воспитывающих
отношений в
общеобразовательно
й школе – К.: Вища
школа, 1991. – 266 с.
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бистість, зокрема, пише: “У процесі дебатів я прийшов до таких
висновків:

1) Макаренко, не маючи грунтовних знань із педагогіки та її
історії, заперечував будь#яке значення педагогічної науки в
практичній діяльності педагога. Виходило так, що Макаренко
починав педагогіку від себе;

2) методи виховання, що їх рекомендував і застосовував Ма#
каренко в колонії ім. Горького, включали у себе багато чисто
військових елементів. Це було маршування з прапорами, стоян#
ня під годинником “за кару” і т.п.;

3) сам Макаренко справляв на мене враження людини занад#
то самовпевненої і навіть самозакоханої. У його виступах відчу#
валася свідомість своєї вищості і зневага до педагогів, що брали
участь у конференції [1]. Макаренко, за характеристикою
Г.Г.Ващенка, був людиною з сильною волею і в своїй діяльності
більше керувався розумом, ніж почуттями. Крім того, він зав#
жди був замкнений у собі і справляв враження крайнього его#
центрика. А такі люди нелегко піддаються почуттям симпатії. У
них на першому місці – їх власне “Я”... Тому немає підстав диви#
тися на Макаренка як на “мрійника”, а тим більше порівнювати
його з Песталоцці, який у своїй педагогічній діяльності керував#
ся переважно глибоким співчуттям до нещасних безпритульних
дітей. Серед українських педагогів, що працювали з безпритуль#
никами, були люди такого ж типу, що й Песталоцці. Ними керу#
вало у першу чергу співчуття до нещасних дітей і щире бажання
поліпшити їхню долю. Такою була Харитина Данилівна Савчен#
ко... До цього типу належав і Борис Ольшанський. Але таким не
був Макаренко” [1].

Отже, А.С.Макаренко в уявленні Г.Г.Ващенка постає як егоїс#
тична і негуманна людина. Подібне враження про А.С.Макарен#
ка не є надуманим чи випадковим. Воно нерідко трапляється й у
наш час, у деяких сучасних педагогів#дослідників, як правило, у
тих із них, які недостатньо глибоко обізнані з творчою  біог#
рафією  А.С.Макаренка  в  контексті  розвитку і функціонування
відповідної соціальної системи.

Звичайно, як і кожна людина, Г.Г.Ващенко має право на влас#
ну думку. Однак важливо встановити те, коли професор Г.Ва#
щенко у своїй оцінці “завкола А.С.Макаренка” щирий і правди#
вий?

Обидва педагоги, хоч і мають багато спільного  (знання прак#
тики, високий рівень теоретичних узагальнень, художня твор#
чість), усе ж дуже різні, особливо у світогляді та світосприй#
манні. А.С.Макаренко – атеїст. На вступних іспитах до Пол#
тавського вчительського інституту він одержав із Закону Божо#
го незадовільну оцінку. Г.Г.Ващенко – глибоко релігійна люди#
на, кандидат богослов’я. Дещо по#різному, з огляду на це, ними
розуміється і сприймається зміст понять “доброта”, “гуман#
ність”, “свобода”, “емоційність”, “егоцентризм”, “справедливість”
тощо, неоднаково вони усвідомлюють мету виховання, а звідси
– зміст, організацію, методи й методику виховного процесу в
цілому.

У праці “Проект системи освіти в самостійній Україні”, ви#
даній у Мюнхені 1957 р., Г.Г.Ващенко двічі згадує А.С.Макарен#
ка у критичному плані. Він пише, що російське і зрусифіковане
вчительство боролося з українським культурним національним
рухом. Вони творили російські вчительські спілки та намагали#
ся протидіяти українцям. “В Полтаві завзято боровся з ук#
раїнцями член російської вчительської спілки А.С. Макаренко”
[7]. Далі Г.Г.Ващенко повторюється: “У колоніях Макаренка вся
увага була звернута на працю колоністів у сільському госпо#
дарстві та майстернях, а теоретичне навчання було зовсім занед#
бане” [7]. У цьому ж Г.Ващенко звинувачував А.С.Макаренка і у
20#ті роки.

Отже, якщо його критика А.С.Макаренка у 20#ті роки мала,
як ми переконалися, доброзичливий характер, до того ж кожне
критичне зауваження досвідчений педагог намагався зрозуміти і
пояснити, то тепер, у 50#ті, він доходить безапеляційних вис#
новків про те, що, по#перше, А.С.Макаренко не мав грунтовних
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Основні роботи
Г.Ващенка, напи�
сані або виправ�
лені в Німеччині

1) Загальні методи
навчання, 4 частини
(курс лекцій для сту�
дентів УВУ).
2) Завдання вихо�
вання української
молоді.
3) Виховний ідеал,
2 частини.
4) Релігія і майбутнє
людства.
5) Основні лінії в
розвитку совєтської
педагогіки і школи.
6) Соціалізм і інди�
відуалізм у світлі
християнства.
7) Містика й наука.
8) Виховання волі й ха�
рактеру (2 частини).
9) Свобода волі як
філософічна і педа�
гогічна проблема.
10) Виховання муж�
ності й геройства.
11) Релігійне вихо�
вання молоді.
12) Виховання
організованості і
дисциплінованостi.
13) Виховання лю�
бові до Батьківщини.
14) Виховання бадь�
орості і життєрадіс�
ності.
15) Тіловиховання як
засіб виховання волі
і характеру.
16) Виховна роль
мистецтва.
17) Національні рухи
на Полтавщині. 
18) Макаренко —
найбільший
совєтський педагог.
19) Традиційне
коріння больше�
вицького тоталіта�
ризму і підступства.

(продовж. на с. 49)
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знань із педагогіки, тому заперечував будь#яке її значення в
практичній діяльності; по#друге, “методи виховання, що їх реко#
мендував і застосовував А.С.Макаренко, включали в себе багато
чисто військових елементів”; по#третє, “сам Макаренко, – пише
Г.Г.Ващенко, – справляв на мене враження людини занадто са#
мовпевненої і навіть самозакоханої” [1].

Об’єктивно передаючи оцінку Г.Г.Ващенком А.С.Макаренка,
ми не згодні з Г.Хіллігом, що погляди Г.Г.Ващенка змінились.
Коли ми порівняли його судження в 20#ті й 50#ті роки, то поба#
чили, що ці ж самі зауваження він висловлював і раніше, тільки
як глибоко релігійна людина підходив до молодого педагога з
християнських позицій добра, милосердя, допомоги. Отже, в
оцінці А.С.Макаренка і у 20#ті, і у 50#ті роки він щирий.

У 50#ті роки, можливо, під впливом перебільшеної уваги до
А.С.Макаренка в усьому світі, його канонізації, видання педа#
гогічних творів, а також своєї гіркої долі, соціальних обставин,
що змусили його жити на чужині, далеко від України, яку лю#
бив понад усе, Г.Г.Ващенко висловився у такій формі, прагнучи
встановити на його погляд об’єктивність в оцінці А.С.Макарен#
ка. 3 цієї ж, на наш погляд, причини він не зміг об’єктивно
оцінити здобутки і втрати вітчизняної педагогіки й освіти у ра#
дянський період. А проти того, що було в А.С.Макаренка пози#
тивного, він не заперечував і своїх думок не спростовував.

Життя переконує, що не можна братися за дослідження твор#
чої біографії особистості упереджено, з порожнім, байдужим
серцем. Нам дорогий Антон Семенович як учений і педагог#но#
ватор, що повернув до нормального життя сотні, здавалося б, на#
завжди загублених важкими умовами, дитячих душ.

Повагу і глибоке співчуття викликає проф. Г.Г.Ващенко як
педагог, викладач вищої школи, полум’яний патріот#вихователь,
послідовний борець за високу ідею вільної, незалежної України.

Проблеми мети виховання, виховного ідеалу, взаємин вихо#
вателя і вихованця, змісту виховання, які є предметом великого
наукового інтересу цих педагогів, у наш час також особливо ак#
туальні, бо виховний ідеал або хоча б мета виховання на сьо#
годні чітко не визначені. Такий стан не можна пояснити тим, що
школа перестала бути уніфікованою, тому мету можна обирати
кожній школі довільно. Мета мусить бути і загальною, і водно#
час конкретною, спрямованою на мобілізацію особистісного по#
тенціалу кожної дитини й учителя, на основі вільного вибору
згідно з потребами людини та суспільства, що будується в Ук#
раїні. Ці наші думки співзвучні з висновками Г.Г.Ващенка, про
що свідчать його праці.

Сьогодні багато педагогів у захваті від американської школи.
Головним у ній є виховання у молоді життєздатності, готовності
до самозбереження шляхом самодисципліни, волі і мобілізації
особистісних сил, швидкої адаптації до оточення. Однак, відпо#
відно до мети, виховання в американській школі спрямоване на
задоволення вузько прагматичних потреб людини.

Як переконливо доводить Г.Г.Ващенко, наша вітчизняна сис#
тема виховання завжди мала свої прекрасні взірці, свій позитив#
ний досвід. Вона і надалі покликана розвивати у дітей віру в
соціальний прогрес, свою Батьківщину, в реальність духовних
принципів та ідеалів. Хоча сьогодні ми усвідомлюємо, що поряд
із цим, національній системі виховання дещо бракує прагматиз#
му так само, як американській школі – духовності.

Г.Ващенко зрозумів це, тому різко висловлювався проти без#
думного перенесення на національний грунт чужого, проти цьо#
го виступав і висміював його також Г.С.Сковорода, називаючи
“мавпуванням західних мод”, зокрема у “Благодарному Еродії”,
Т.Г.Шевченко, на що вказує Г.Ващенко, особливо гостро засуд#
жує тих, хто з дурним презирством ставиться до всього свого,
національного. Актуальність цієї думки незаперечна.

Отже, завелика захопленість зарубіжною школою і педа#
гогікою, плазування перед нею – це помилка й недолік нашої су#
часної педагогічної теорії та навчально#виховної практики. У
нас уже діють дитячі садки за системою італійського педагога
М.Монтессорі  (до речі, Г.Ващенко згадує, що досвід італійсько#



Основні роботи
Г.Ващенка, напи�
сані або виправ�
лені в Німеччині

(продовження)

20) Психологія в
СССР (перекладено
на німецьку і
шведську мови). 
21) Проект системи
освіти в самостійній
Україні.
22) Основи естетич�
ного виховання.
23) Олександер
Македонський
(психологічна
характеристика).
24) Періоди               у
розвитку дитини  і
дитяча література.
25) Хвороби в галузі
національної пам’яті.

СПОГАДИ

1) Історія однієї шко�
ли. 
2) Спогади про
німецьку окупацію   в
Полтаві і на Полтав�
щині. 
3) Пригоди втікачів із
пекла. 
4) “Перемога” і
“Нагорода” (спогади
про переслідування
більшовиками укра�
їнських педагогів в
1934�1935 роках).

(Григорій Ващенко. 
Моя автобіографія 
//Наукові записки
Українського віль�
ного Університету.
Філософічний фа�
культет. – Мюнхен,
1963. – С. 5�9)
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го педагога вони також використовували у Білицькому пед#
технікумі), організовуються вальдорфські школи, що реалізу#
ють ідеї німецького філософа Штайнера, а з педагогічним
досвідом Г.Ващенка ми тільки починаємо ознайомлюватися.

Не вивченою лишається педагогічна спадщина Х.Д.Алчевсь#
кої, В.М.Верховинця, Б.Д.Грінченка, М.П.Драгоманова,
О.В.Духновича, С.Ф.Русової та багатьох інших видатних
національних педагогів. Тому вважаємо, що повинні співпрацю#
вати, обмінюватись інноваційним досвідом з прогресивними пе#
дагогами Заходу, бо лише на основі співробітництва, взаємної
уваги, інтересу до надбань один одного, а не плазування і прини#
ження, зможемо досягти успіху.

Останнім часом деякі вітчизняні та зарубіжні дослідники на#
магаються протиставляти Ващенка і Макаренка, Ващенка і Су#
хомлинського, Ващенка і Ушинського. Проведення об’ктивного
порівняльного аналізу їх творчості дало б позитивні результати
для глибшого усвідомлення їх особистого внеску в педагогіку. А
голе протиставлення – це непродуктивний шлях. Вони мали
різний світогляд і неоднакове світосприйняття, жили в різних
конкретно#історичних та соціально#економічних умовах: один –
на Батьківщині, інший – на чужині; їх педагогічні праці мають
різні методологічні й ідейно#теоретичні основи, а творча діяль#
ність – різне спрямування. Всі свої сили професор Г.Г.Ващенко
вкладав у справу національного виховання української молоді в
умовах діаспори, тужив за своєю Батьківщиною і вірив у її роз#
квіт як самостійної, незалежної держави.

Багато зробив для пропаганди педагогічних ідей Г.Г.Ващенка
відомий діяч західної української діаспори магістр Омелян Ко#
валь. Ми щиро вдячні йому за це, хоча, виступаючи на педа#
гогічних зібраннях і пресі, він висловлюється проти використан#
ня педагогогічної системи А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинсько#
го у розбудові національної системи освіти, протиставляючи їй
педагогічну творчість Г.Г.Ващенка та визнаючи лише її, з чим не
можна погодитися.

По#перше, кожен може по#своєму ставитися до А.С.Мака#
ренка й В.О.Сухомлинського, з власних позицій оцінювати їх
педагогічну спадщину, яку визнають і використовують багато
шкіл та педагогів не лише в Україні, а на всіх теренах колишнь#
ого СРСР. Крім цього, її вивчають і впроваджують у багатьох
країнах світу, на всіх континентах. По#друге, думаю, що сам
Г.Г.Ващенко був би проти такої суб’єктивної позиції. По#третє, і
Ващенко, і Макаренко, і Сухомлинський, і Ушинський – це пе#
дагоги із світовим ім’ям, наша національна гордість. Ніхто й
ніколи не зможе відібрати їх в українського народу, як і поділи#
ти на “своїх” та “чужих”, “моїх” і “твоїх”. Вони – українці, тому
нам більше імпонує у цьому випадку точка зору Г.Хілліга: “І
Г.Г.Ващенко, і А.С.Макаренко – два видатних українських пе#
дагоги#гуманісти, які заслуговують на добру шану та світлу
пам’ять” [6]. Із цієї позиції виходять і українські дослідники
В.І.Бобрицька, М.С.Пашко, В.Ф.Моргун [8].

Сучасна педагогіка приділяє значну увагу вихованню людя#
ності, гуманності, толерантності, адже не можна не погодитися із
Г.Ващенком, що це одно з найважливіших завдань загальноосвіт#
ньої школи. У сучасних умовах воно реалізується на основі
національної своєрідності виховання, набутого позитивного
досвіду, національно#етнічної обрядовості, народних звичаїв, ри#
туалів тощо. Стає очевидним реалізм визначених Г.Ващенком
напрямів і провідних методів виховання.

Без морального досвіду кращих синів українського народу, їх
теоретичних висновків та узагальнень, тих цінностей національ#
ної культури (оволодіння ними, їх відродження, розвиток і при#
множення), що вироблені нацією й людством, не можна вихова#
ти повноцінне покоління, здатне побудувати нове, демократич#
не, олюднене суспільство.

У виховній системі Г.Ващенка зливаються в один#два підхо#
ди: відносницький (повага своєї та людської гідності, вміння
відчувати і відгукуватися на чужий біль, досягати взаєморо#
зуміння, співробітництва й співтворчості, вчасно надавати до#
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помогу тощо) та особистісний (індивідуальна спрямованість
виховання, його персоналізація, всебічне вивчення дитини, ото#
чення, організація самовиховання, творча реалізація особис#
тості тощо).

Практичному втіленню цих підходів сприяє обгрунтована пе#
дагогом народно#християнська мораль як узагальнений людст#
вом, у даному випадку – українським народом, досвід, що пе#
реріс у моральні закони, норми, принципи, котрі закріпилися у
моральній свідомості старших поколінь і передаються підроста#
ючому. “Складовою моральної свідомості є християнство, як
універсальна релігія. Тому наша молодь, – пише Г.Ващенко, –
стоячи на засадах християнства, не мусить замикатися лише в
коло вузьконаціональних інтересів. Плекаючи свої кращі
національні традиції, борючись за свою самостійну державу, ук#
раїнська молодь разом із тим мусить не тільки плекати загаль#
нолюдські ідеали, а й активно боротися за них, що не може на#
ступити без боротьби з царством зла... Віримо, що ця боротьба
закінчиться перемогою Правди і Добра”.

Нас не може не хвилювати реалізм ідеалістично#реалістич#
них поглядів Г.Г.Ващенка. У своїй роботі з молоддю необхідно,
використовуючи рекомендації Г.Ващенка, звертатися до народ#
ної моралі, культури, забезпечення з цією метою єдності навчан#
ня і виховання. Від учителя вимагається цілеспрямована діяль#
ність по затребуваності знань, відродження совісті, утвердження
правди, милосердя, формування для цього суб’єкт#суб’єктних
відносин з учнями, їх саморозвитку, вільного волевиявлення,
можливості вибору.

Прищеплення народно#християнської моралі як найвищої
духовної цінності, – на що спрямована виховна система Г.Ва#
щенка, – можна забезпечити лише на основі педагогічного
діалогу, самостійності й поліфонії мислення суб’єктів педа#
гогічного процесу, усвідомлення особистості як вищої життєвої
цінності, вищовартісного ставлення до людського і власного
життя, розуміння його як самоцінності на планеті. Це буде спри#
яти досягненню співробітництва і співтворчості між людьми,
піднесенню культури їх життєдіяльності, забезпеченню етнічної
цілісності, подоланню соціально#економічних суперечностей,
уходженню України до Європейського Співтовариства держав.

Повернення педагогічної спадщини Г.Г.Ващенка в Україну,
безперечно, збагатить зміст і методику національного вихован#
ня. Вона послужить справі виховання педагогічних кадрів су#
часної генерації, формуванню нового покоління громадян#пат#
ріотів України. Г.Г.Ващенко – непересічний педагог, його твор#
чість є самобутнім явищем у національній педагогіці. Тому вив#
чення і творче впровадження його актуальних педагогічних ідей
– це моральний та професійний обов’язок кожного педагога й
майбутніх учителів.

Нехай  поряд  із  педагогікою  К.Д.Ушинського, А.С.Макарен#
ка, В.О.Сухомлинського та інших у новій Україні запроваджу#
ватиметься виховна система Г.Г.Ващенка. “Він це своє зерно,
добірне і золоте, вирощував у муках, тепер його послідовники, –
пише Іван Драч, – перенесли цей мішок із золотим зерном і хо#
чуть тут сіяти”. Ми, пишучи ці рядки, віримо, що вродить!

Визначення пріоритету національних і загальнолюдських
вартостей у їх єдності як духовної основи розвитку українського
суспільства вносить принципові корективи до нашого мислен#
ня. Це, насамперед, компетентність, постійний пошук, уміння
зрозуміти інших, обережно доторкаючись до їх системи ціннос#
тей. Завдання полягає в тому, щоб не відторгуючи їх, залишати#
ся на власному грунті, водночас поважати й розуміти чужі дум#
ки і прагнення, дбаючи про злагоду, бачити в них конструктивне
начало. Це одна із важливих рис інтелігентної людини у наш
час.
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Протягом лiта 1917 р. шкiльнi ради
утворилися в усiх повiтах Полтавщини.
До їх складу ввiйшли представники вiд
учителiв, селянських спiлок, “Просвiт”
та iнших громадських органiзацiй.
Шкiльнi ради мали “дбати про рiдну ук�
раїнську школу”.

Процес українiзацiї школи особливо
посилився й увійшов в органiзацiйне рус�
ло пiсля проголошення Центральною Ра�
дою автономiї України та введення посад
губернських i повiтових комiсарiв народ�
ної освiти. Полтавським губернським ко�
мiсаром став вiдомий громадський дiяч,
педагог та публiцист В.Андрiєвський.

Згідно з рiшеннями з’їзду дiячiв наро�
дної освiти, що проходив 15�20 грудня
1917 року в Києвi, на Полтавщинi були
створенi сiльськi ради з народної освіти,
до складу яких увiйшли вчителi україн�
ських шкiл (половина всiх членiв ради),
представники вiд сiльських громад,
батькiв, культурно�просвiтницьких ор�
ганiзацiй та кооперативiв. Їх завданням
стало розширення шкiльної мережi, тур�
бота про матерiальний стан шкiл,
здiйснення всеобучу дiтей, забезпечення
їх усiм необхiдним, у тому числi гарячи�
ми снiданками. Про свою роботу ради з
народної освiти регулярно звiтувалися
перед сiльськими сходами.

Створення системи нацiональної освi�
ти вiдбувалося у двох напрямах: проходи�
ла повна або часткова (шляхом упровад�
ження українознавчих предметiв) ук�
раїнiзацiя iснуючих шкiл та вiдкривалися
новi школи з українською мовою навчан�
ня. Розв’язувалося це завдання в склад�
них умовах: не було пiдручникiв i на�
вчальних посiбникiв, програм й унаоч�
нення, не вистачало нацiонально свідо�
мих або хоч би тих, хто вiльно володiв ук�
раїнською мовою, вчителiв. Шкiльнi
примiщення стали об’єктами революцiй�
ного безладдя: перетворилися в зали для
мiтингiв, полiтичної агiтацiї та пропаган�
ди.

Лютнева революцiя 1917 року в Росії
привела до повалення царського само�
державства i вiдкрила шлях до свободи
та нацiонального вiдродження українсь�
кого народу, розвитку його мови, куль�
тури й освіти. З iнiцiативи батькiв та
“Просвiт” почався стихiйний процес ук�
раїнiзацiї школи, насамперед початко�
вої, де навчалися переважно дiти селян
та робiтникiв, а вчителями були такi ж
вихiдцi iз народу, як i учні.

Протягом 6�8 квiтня 1917 року в Пол�
тавi проходив губернський з’їзд учителiв,
провiдною iдеєю якого була необхiднiсть
українiзацiї школи. На захист викладан�
ня в нiй рiдною мовою виступив видат�
ний росiйський письменник В.Г.Коро�
ленко, промова якого була зустрiнута
бурхливими оплесками. В рiшеннях з’їз�
ду пiдкреслювалося, що в Українi має бу�
ти i нацiональна українська школа, але
серед iнших предметiв у нiй має вивчати�
ся й росiйська мова та iсторiя, в цьому
питанні делегати з’їзду солiдаризувалися
з позицiєю Центральної Ради стосовно
автономного статусу України в складi
Росiйської держави. Делегати також вис�
тупили за поповнення українськими вчи�
телями педагогiчного бюро губернського
земства, яке очолював М.Рудинський.
Основним його завданням стало забезпе�
чення українських шкiл педагогiчними
кадрами, видання українських пiдруч�
никiв i посiбникiв та творiв українських
письменникiв для дiтей. Велику допомо�
гу в справi українiзацiї шкiльної освiти
надавав освiтньо�методичний журнал
“Рiдна школа”, редактором якого також
був М.Рудинський.

З’їзд учителiв поставив перед органа�
ми мiсцевого самоврядування (земства�
ми i думами) вимоги: ліквiдувати iнсти�
тут шкiльних iнспекторiв i створити за�
мiсть них демократичнi шкiльнi ради,
встановити мiнiмальну заробiтну плату
для вчителiв у розмiрi 60 карбованцiв на
мiсяць та органiзувати професiйну спiл�
ку працiвникiв освіти [1].
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I все ж українiзацiя давала позитивнi
наслiдки. Всi повiтовi земства, крiм Пе�
реяславського, активно пiдтримали цей
процес. Потяг народу, особливо селян�
ства, до знань був таким великим, що
органи мiсцевого самоврядування, за
браком коштiв, не могли задовольнити
всi прохання про розширення iснуючої
шкiльної мережi. Протягом 1917 р. до
Полтавського губернського земства на�
дiйшло бiльше 40 вимог про вiдкриття
українських гiмназiй у селах, причому
сiльськi сходи надавали землю пiд забу�
дову i видiляли необхiднi кошти на їх
утримання. До Миргородського повiто�
вого земства надiйшло 9 заяв сiльських
сходiв про вiдкриття вищих початкових
шкiл та училищ, але протягом 1917 р. їх
удалося вiдкрити лише 4 (в Шишаках,
Сорочинцях, Великiй Багачцi i
Попiвцi). Восени 1917 р. у Зiнькiвсько�
му повiтi вiдразу було вiдкрито 6 одно�
класних (у 1918 р. вони стали двокла�
сними) вищих початкових шкiл у
Бірках, Грунi, Великих Будищах, Ко�
валiвцi, Комишах i Куземинi [2].

Вирiшальну роль у розвитку
шкiльної мережi вiдiграли товариства
“Просвiти”. Саме вони в бiльшостi ви�
падкiв виступали iнiцiаторами вiдкрит�
тя українських шкiл та гiмназiй. Так, 22
серпня збори павленкiвської “Просвiти”,
яка була найчисельнiшою в Полтавi,
прийняли рiшення вiдкрити в цьому пе�
редмiстi першу в Полтавi українську
гiмназiю i звернулися з вiдповiдним
клопотанням до Полтавського повiтово�
го й губернського земств, якi асигнували
для цього по 10 тисяч карбованцiв. По�
дальше фiнансування гiмназiї здiйсню�
валося на кошти павленкiвської
“Просвiти”, добровiльних пожертвувань
полтавцiв i невеликої плати за навчання
учнiв. Першими учнями гiмназiї стали
78 дiтей, якi були подiленi на три класи,
в тому числi два пiдготовчих. У гiмназiї
працювали досвiдченi педагоги з унiвер�
ситетською освiтою, зокрема Г.Ващенко,
та випускницi Вищих жiночих курсiв.
Велика увага в нiй приділялася естетич�
ному вихованню учнiв, часто влаштову�
валися мистецькi ранки i вечори [3].
Подiбна ж українська гiмназiя в складi
п’яти класiв (із них два пiдготовчих) бу�
ла вiдкрита i на Подолi. Очолив її вiдо�
мий мовознавець і педагог І.Прийма.

Процес нацiонального вiдродження,
який у 1917 р. охопив усі верстви укра�
їнського суспiльства, викликав потяг уч�
нiвської молодi до пiзнання своїх нацiо�
нальних коренiв. У Гадячi серед учнiв�
ської молоді виник “Гурток українознав�
ства”, який об’єднував кiлька десяткiв
юнакiв i дiвчат. Раду гуртка в складi 9
осiб очолював В.Якименко. Члени гурт�
ка займалися самоосвiтою, вивчали ук�
раїнську культуру, лiтературу й iсторiю,
влаштовували диспути, готували та об�
говорювали реферати на українознавчi
теми. Влiтку 1917 р. вони поставили пи�
тання про українiзацiю чоловiчої i жiно�
чої гiмназiй та знайшли в цьому пiд�
тримку серед учителiв. 21 липня педа�
гогiчний колектив чоловiчої гiмназiї
прийняв рiшення перейти з нового на�
вчального року до викладання навчаль�
них предметiв українською мовою [4].

Становлення нацiональної освiти по�
требувало i нових педагогiчних кадрiв.
Оскiльки готувати їх було нiде, та й
справа ця була довготривалою, розв’яза�
ли її шляхом улаштування короткотер�
мiнових курсiв для вчителiв. 5 червня
1917 р. такi курси почали працювати в
Лубнах. Інiцiаторами їх проведення вис�
тупили голова лубенської “Просвiти”
В.Шемет, учителька А.Супруненко та
шкiльний iнспектор М.Рашкевич. Курси
вiдвiдували понад 250 учителiв початко�
вих шкiл повiту. Протягом мiсяця вони
одержали елементарнi знання з україн�
ської мови, історiї та географiї України.
Придавлені нуждою й аполiтичнi ко�
лишнi випускники єпархiальних учи�
лищ пiд час перебування на курсах
об’єдналися в повiтову вчительську
спiлку та обрали повiтову шкiльну раду,
яку очолив I.Галенко [5]. Вiдкритi на ко�
шти мiсцевих земств, такi курси працю�
вали i в iнших повiтах Полтавщини.

У липнi 1918 р. при 2�iй українськiй
гiмназiї в Полтавi працювали губернськi
одномiсячнi курси українознавства, на
яких навчалося 372 слухачi, в тому числi
220 — iз Полтавського повiту, 45 — із
інших повiтiв губернiї, 9 — із Холмщини
та Волинi i 98 випускникiв росiйських
гiмназiй, якi виявили бажання працюва�
ти вчителями в українських школах.
Курс iсторiї української лiтератури на
них викладав В.Щепотьєв, української
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Якщо не було можливостi вiдкрити
окремi для роздiльного навчання хлоп�
чикiв i дiвчат гiмназiї, вони вiдкривали�
ся як змiшанi, особливо у невеликих повi�
тових мiстах та селах. 27 жовтня 1918 р.
було вiдкрите вище початкове училище
i змiшана гiмназiя іменi Г.Сковороди в
Чорнухах. На її утримання мiсцеве зем�
ство видiлило 5 тисяч карбованцiв й од�
ну тисячу карбованцiв на стипендiї для
найбiднiших дiтей [11]. Така ж україн�
ська гiмназiя була вiдкрита i в Зiньковi.
Працювала вона тимчасово в примiщен�
нi Першої чоловiчої гiмназiї.

Навчання в гiмназiях було платним,
але плата була невеликою. Пересiчно во�
на становила 200 карбованцiв на рiк і не
покривала витрат на утримання гiмна�
зистiв. Тому гiмназiї фiнансувалися ча�
стково за рахунок коштiв волосних
земських управ, кооперативних това�
риств та благодiйних внескiв населення.

Виходячи з комплексної програми
українiзацiї народної освiти, гетьмансь�
кий уряд 23 липня 1918 р. прийняв по�
станову про обов’язкове вивчення ук�
раїнської мови, лiтератури, історії та ге�
ографiї в усiх середнiх загальноосвiтнiх,
професiйних і комерцiйних школах,
учительських та духовних семiнарiях й
інститутах. У росiйських гiмназiях уво�
дилася штатна посада вчителя ук�
раїнської мови i лiтератури та позаштат�
на посада вчителя iсторiї й географiї.

Таким чином, за першi пiвтора року
Української революцiї на Полтавщинi
були закладенi основи нацiональної
школи, завершилася українiзацiя
освiтньої мережi в селах та розпочалася
в мiстах.

ЛIТЕРАТУРА

1. Державний архiв Полтавської областi (ДАПО). —
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2. Газета Зiнькiвського земства. — 1918. — 14 вересня.
3. Селянська спiлка. — 1917. — 18 жовтня.
4. Рiдний край (Гадяч). — 1917. — 6 листопада.
5. Вiсник Лубенського громадського комiтету. — 1917.
— 7 липня.
6. Родной край (Полтава). — 1918. — 14 червня.
7. Там само, 10 липня.
8. Там само, 11 вересня.
9. Рiдне слово (Полтава). — 1919. — 14 серпня.

мови — З.Курдиновський, педагогiчної
психологiї — Г.Ващенко [6].

За часiв Української держави гетьма�
на П.Скоропадського мережа українсь�
ких початкових шкiл ще бiльше розши�
рилася. Протягом 1917�1918 років усі
початковi школи в селах Полтавщини
перейшли на українську мову викладан�
ня, а в мiстах (за винятком Кременчука)
— бiльше половини. Лише в Полтавсь�
кому повiтi налiчувалося 488 початкових
українських шкiл. На їх утримання про�
тягом першої половини 1918 р. було вит�
рачено 204 576 карбованцiв [7]. Перед
початком 1918�1919 навчального року
до перших класiв початкових шкiл з ук�
раїнською мовою викладання в Полтавi
записалося 564 дитини, а з росiйською
мовою навчання — 338. У зв’язку з цим
шкiльна секцiя мiської управи перевела
15 початкових шкiл мiста на українську
мову навчання, а 6 залишила на
росiйськiй [8].

Збiльшилася i кiлькiсть вищих почат�
кових шкiл, якi на Полтавщинi вiдкри�
валися виключно з iнiцiативи й на кош�
ти сiльських громад. Якщо напередоднi
Лютневої революцiї в губернії було 36
вищих початкових школи, навеснi 1918
р. — 49, то на кiнець цього ж року — вже
190. Всi вiдкритi в перiод Української
революцiї вищi початковi школи були з
українською мовою навчання, а з iсную�
чих за царизму росiйськомовних шкiл
залишилося не бiльше ніж 5 [9].

Незважаючи на австро�нiмецький
окупацiйний режим, у добу Гетьманщи�
ни на Полтавщинi вiдкривалися i новi
українськi середнi школи. Лише в селах
губернiї було вiдкрито близько 40 гiмна�
зiй. 11 червня 1918 р. з iнiцiативи мiсце�
вої “Просвiти” та голови Селянського
комiтету М.Боярського українська гiм�
назiя була вiдкрита в селi Литвяки Лу�
бенського повіту. Для облаштування се�
ляни шляхом добровiльних пожертву�
вань зiбрали бiльше ніж 6 тисяч карбо�
ванцiв [10]. Улiтку 1918 р. українська
гiмназiя вiдкрилася в селi Лука Лох�
вицького повiту, а в Оболонi Хорольсь�
кого повiту — гiмназiя i реальне учили�
ще. В Полтавi з iнiцiативи М.Павелка
розпочала роботу перша в мiстi повна
жiноча українська гiмназiя, яка перебу�
вала у вiданнi повiтового земства, а та�
кож єврейська гiмназiя Гуревича.
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Історія розпорядилася так, що україн�
ський народ на багато століть втратив
свою незалежність і державність. Але
тривалий час він самовіддано боровся за
відновлення держави, за збереження
національної культури та національної
школи. Незважаючи на труднощі і нега�
разди, заборони й утиски, прояви асимі�
ляції з боку чужоземців, українці постій�
но виявляли великий інтерес до розвит�
ку освіти, шкільної справи.

На сучасному етапі розвитку Україн�
ської держави суспільство, школа, сім'я
повинні виховувати у молодого поколін�
ня зацікавленість минулим свого народу,
зокрема історією шкільництва. Це спри�
ятиме розбудові такої незалежної держа�
ви і такої національної школи, які відпо�
відали б історичним традиціям та праг�
ненням українського народу.

У другій половині XIX ст. на Полтав�
щині почали відкриватись різні типи по�
чаткових шкіл: земські, церковно�при�
ходські, школи грамоти. Зазначимо, що в
цей період сучасна територія Реше�
тилівського району входила до складу 3
повітів Полтавської губернії – Полтавсь�
кого, Кобеляцького, Хорольського [2].

Перші відомості про школи нашого
краю значаться за 1842 рік. Із цього року
почалося створення парафіяльних шкіл
у державних селах коштом сільських
громад та Міністерства державних
маєтностей. Такі школи були відкриті у
15 населених пунктах Полтавської гу�
бернії, в т.ч. містечку Решетилівка Пол�
тавського повіту. Вчителем у ній працю�
вав священик Шафрановський [3]. А в
1848 р. подібна школа була відкрита і в с.
Сухорабівка Хорольського повіту.

Слід підкреслити, що в той час у бага�
тьох селах району були місцеві вчителі�
самоучки, які навчали селянських дітей
за помірну плату читати, писати, рахува�
ти. "В селах и хуторах возникают и рабо�

тают никому неведомые школы, в кото�
рых какой�нибудь деревенский грамотей
собирает вокруг себя 7�10 учеников с
платой 1�2 рубля или натурой за обуче�
ние первобытным способом грамоте с
ноября до праздника Пасхи" [4].

Відомості про таких "учителів" збе�
реглися в архівних документах, народній
пам'яті. Так, на х. Шкурупії Братешків�
ської волості селянин І.В.Шкурупій на�
вчав 29 хлопчиків та 2 дівчаток (брав
плату за навчання по 1 крб.); на х. Келе�
бердівка Демидівської волості селянин
І.М.Петров — 12 хлопчиків і 1 дівчину
(по 50 коп.); на х. Молодиківщина
Піщанської волості селянин В.Добропас
— 18 хлопчиків та 2 дівчат; на х. Федії
Єлизаветської волості козак М.Лука�
шенко — 19 хлопчиків (по 50 коп.); із
м.Решетилівка селянин Третьян — 8
хлопчиків і 3 дівчаток; старший писар
Я.Нориця — 40 хлопчиків та 11 дівчат
(від 1 до 3 крб.) [5]. У с. Глибока Балка
селянин І.Кулик навчав дітей узимку, і
селяни платили за навчання по 1 мішку
зерна [6]; у с. Шамраївка був письмен�
ний чоловік А.М.Соляник, який учив
читати й писати сільських дітей [7].

Важливу роль у становленні і розвит�
ку шкільництва на Решетилівщині другої
половини XIX ст. відіграли повітові зем�
ства, які діяли згідно з "Положенням про
губернські та повітові земства" від 1 січня
1864 р. і яким було дозволено займатися
господарськими, соціальними та
освітніми справами. В освітніх питаннях
земствам надавалось право: засновувати
й утримувати народні школи, рекоменду�
вати кандидатів на вчительські посади,
обирати попечителів, виділяти і звітува�
ти про кошти, представникам земств бра�
ти участь в училищних радах. Але видат�
ки земств на народну освіту згідно з п.
VII ст. 2 "Положення..." належали до
числа "необов'язкових коштів" [8]. 
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ІСТОРІџЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 
НА РЕШЕТИЛІВЩИНІ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX — ПОЧАТКУ XX ст.
ВВ..ІІ..ППооллооввккаа,,  НН..ВВ..ППооллооввккаа  

"Вивчати свій край, любити його,
сприяти його розвиткові — от ті завіти,
котрі мусимо поставити на прапорі
нової нашої школи" [1]. 

М.Рудинський



Розпочинати шкільну справу земст�
вам доводилося у важких умовах. У спад�
щину від влади вони одержали незначну
кількість шкіл, які були в занедбаному
стані, де навчання велось безсистемне, не
було підручників, учителі не мали
відповідної підготовки, не було розроб�
лено інструктивних документів щодо ор�
ганізації діяльності навчально�освітніх
закладів. Крім того, "приступаючи до ро�
боти, перші земські діячі не мали певної
уяви, яким має бути характер народної
школи" [9]. Але, незважаючи на всі нега�
разди, народна освіта стала одним із
пріоритетних напрямів діяльності
повітових земств.

Полтавське повітове земство у 1867 р.
уперше виділило кошти на заробітну плату
вчителям, закупівлю підручників, оренду
приміщень, а Хорольське — в 1869 р. в сумі
600 крб. [10]. Кошти, що виділялися
повітовими земствами на потреби освіти,
поступово зростали. В 1869 р. Полтавсь�
ке і Кобеляцьке повітові земства разом із
сільськими громадами відкрили на Ре�
шетилівщині перші свої школи в селах
Піщане (чол.) та Куликівка. Це були од�
нокласні школи з 3�річним курсом на�
вчання. "Селяни забезпечували їх
приміщеннями, піклувалися про опален�
ня та освітлення, наймали сторожів і
прибиральниць, земства ж оплачували
працю вчителів, постачали навчальні по�
сібники, приладдя, меблі" [11]. 

У 70�х роках земства відкривають у
нашому краї ще декілька шкіл, в селах:
Демидівка, Плоске (1872 р.), Михнівка
(1873 р.), Братешки (1876 р.), де навча�
лися діти обох статей разом. У звіті Пол�
тавського повітового земства за 1872 р. зна�
ходимо, що в Демидівській (чол.) школі
навчалося 35 учнів (32 хлопчики і 3
дівчат), Плосківській (чол.) — 18 учнів,
Піщанській (чол.) — 33 учні, Реше�
тилівській (чол.) — 135 учнів (118 хлоп�
чиків та 17 дівчаток) [12]. Згадує вчи�
телька Братешківської школи М.С.Бра�
тішко: "Біля с. Братішки були хутори
Шкури, Півні, Нетребки, Дем'янці, Ши�
шацьке, Глушачі. У селі Братешки жив
писар Решетилівської волості Братішко
Іван Тихонович, який мав 13 десятин
землі. Це була розумна і мудра людина,
але в нього не було сім'ї. Він звернувся
від імені жителів навколишніх населених
пунктів до земства, щоб відкрити у Бра�
тешках школу. Так у 1876 р. появилась
Братешківська школа" [13]. 

У 1874 р. затверджено новий Статут
про початкові навчальні школи, яким пе�
редбачено, що керівництво школою пе�
редається дирекції та інспекції шкіл, а
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шкільним радам залишено тільки адмі�
ністративно�господарські справи. Стату�
том визначено мету діяльності школи,
порядок її заснування, структуру уп�
равління, мову навчання. §1 Статуту за�
значав: "Початкові народні школи мають
на меті укріпляти в народі релігійні і мо�
ральні поняття та поширювати елемен�
тарні корисні знання". Статут передба�
чав можливість існування початкових
народних шкіл різних форм власності, їх
могли засновувати земства, громади,
приватні особи за дозволом інспектора
народних шкіл та за згодою повітової
шкільної ради. Щодо мови навчання, то
§4 Статуту був категоричним: "У почат�
кових народних школах навчання здій�
снюється російською мовою" [14].

На початку 80�х років Хорольське
повітове земство відкриває на Реше�
тилівщині 2 школи у селах Каленики
(1882 р.) та Шилівка (1885 р.). 

У 1890 р. у Полтавській губернії поза
шкільним навчанням залишилось
270250 дітей, із яких 112903 хлопчики,
157341 дівчинка, що становило 81%
дітей шкільного віку [16]. Тому в 90�х
роках земства збільшують свої витрати
на утримання шкіл і на фонди шкільного
будівництва. В цей час Полтавське і Ко�
беляцьке повітові земства за допомогою
сільських громад відкривають у Реше�
тилівському краї 7 шкіл: Решетилівську
І, Дмитренківську (1890 р.), Піщанську
Кобеляцького повіту (1894 р.), М'якень�
ківську, Слюсарську (1897 р.), Шам�
раївську (1898 р.), Лиманську Полтавсь�
кого повіту (1899 р.). 

Із 90�х років XIX ст. перед земствами
постало питання про створення єдиних
стандартів будівництва приміщень
земських шкіл. У 1899 р. Кобеляцьке
земство затвердило "Правила для
будівництва шкіл". У них зазначалось:
приміщення школи будувати на околиці
села; місце будівництва повинно бути ог�
лянуте лікарем і тільки з його дозволу
розпочинати будівництво; якщо в школі
навчається до 50 учнів, то будувати 1
класну кімнату, якщо більше від 50 учнів
— то 2 класні кімнати; корисна площа 1
учнівського місця не менше ніж 2,5 кв.
аршина (1 аршин = 71,12 см); при школі
має бути квартира для персоналу, яка
складається з 2 кімнат і кухні площею
100 кв. аршин; із сараєм, погрібом, чула�
ном; тривалість уроків 45 хв., перерви 10�
15 хв., велика перерва 30�40 хв.; у молод�
ших класах проводити 3 уроки, середніх
— 4 уроки, старших — 5 уроків та ін [19].

Ряд раніше відкритих земських шкіл
знаходились у найманих непристосова�
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них будинках і потребували ремонту або
будівництва нових приміщень, серед них
— Братешківська, М'якеньківська, Пло�
щанська, Сухорабівська, Решетилівська І,
Куликівська.

Хоча з кожним десятиліттям кількість
шкіл і учнів на Решетилівщині зростала,
але більше половини дітей шкільного
віку не мали змоги отримати освіту. "Се�
годня 700 детей получает отказ за неиме�
нием места. Всякая вновь устроенная
школа в первом году переполняется уче�
никами" [21]. У 1900 р. у Калениківській
волості Хорольського повіту навчалося
48,8% дітей, Куликівській волості Кобе�
ляцького повіту — 48%, Полтавському
повіті — 45,5%.

Із 1900 р. повітові земства асигнують
значні кошти на будівництво і відкриття
народних шкіл. Так, у 1900�1913 рр. на Ре�
шетилівщині були відкриті нові школи:
Славківська, Потеряйківська (1901 р.),
Білоконівська, Розсоховатівська (1902 р.),
Турівська, Кукобівська (1903 р.), Жа�
данівська (1904 р.), Новомихайлівська
(1906 р.), Житківська, Житниківська
(1907 р.), Решетилівська II (1908 р.), Ле�
венцівська, Муштинська (1909 р.), Реше�
тилівська III, Стінківська, Шкурупіївська,
Бакайська, Балаціївська, Хрещатівська
(1911 р.), Пасічниківська (Биківська)
(1912 р.), Глибокобалківська (1913 р.).

У 1910 р. Полтавське повітове земст�
во виділило 100000 крб. для будівництва
4�класного міського училища в м. Реше�
тилівка [22]. 

"В отчетном году (1913 р.) земские
училища увеличились на 6 с 10 комплек�
тами, в т.ч. д. Глубокой Балке (Копяках)
Решетиловской волости. Все вновь от�
крытые училища помещаются в земских
зданиях, специально устроенных уезд�
ным земством. Кроме этого, земством
расширены путем перестройки здания
существующих училищ. Кукобовского
однокомплектного — расширено до 2
комплектов. Для Братешковского учи�
лища построено новое трехкомплектное
здание с квартирами для учащих, а ста�
рое однокомплектное — занято под квар�
тиру и аптеку медицинского фельдшера"
[23].

Не тільки земства, сільські громади,
але й окремі наші заможні земляки вно�
сили свою частку в розвиток шкільниц�
тва на Решетилівщині. Вони робили гро�
шові пожертви, дарували власну землю
під забудову шкіл, клопотали перед дер�
жавними органами про відкриття у селах
району навчально�освітніх закладів.

Завдяки родині Капністів у 1848 р. у
с. Сухорабівка була відкрита парафіяль�

на школа. Граф І.І.Капніст щорічно жерт�
вував 200 крб. на розвиток освітньої
справи. Поміщиця О.М.Бровко виділила
приміщення для школи, а в 1896 р. по�
жертвувала 36 крб. і 1440 кв. сажнів землі
під забудову нового приміщення
Піщанської школи. Професор А.П.Шим�
ков пожертвував на утримання Михнівсь�
кої школи 147 крб., і за його власні кошти
збудовано приміщення цієї школи. Козаки
С.І.Ткаченко з м. Решетилівка, П.А.Ко�
лотій із с. Колотії віддали свою землю під
будівництво Решетилівської II та Слюсар�
ської земських шкіл. І таких прикладів ме�
ценатства було чимало.

У період 1900�1911 рр. земства Пол�
тавської губернії асигнували на освітню
справу 18,4 млн. крб. За абсолютною
кількістю земських витрат на народну
освіту в 1910 р. губернія займала 1�е
місце в Росії, за кількістю початкових
шкіл — 3�є, за числом учнів — 6�е, за чис�
лом учителів — 5�е. Із кожних 100 дітей
шкільного віку вчилося 63, з них 25,1%
дівчат [24].

У земських школах діти обох статей
навчалися безкоштовно. Вони вивчали
Закон Божий, читання і письмо, церков�
нослов'янську мову, співи. Оскільки не
було сталих програм, вчителі вільно ви�
бирали методи навчання і підручники,
збільшували обсяг початкових знань, ви�
кладаючи природознавство, фізику, хі�
мію та історію.

У школах працювали випускники гім�
назій, учительських та духовних семінарій,
Полтавського єпархіального училища. Пе�
реважна більшість педагогів були жінки, а
законовчителі — майже всі чоловіки. З
1878 р. розмір заробітної плати вчителя
становив 225 крб., а з 1909 р. — 360 крб.
Після перших 5 років роботи у школі вчи�
телі отримували додатково по 30 крб. на
рік, а після 15 років — по 60 крб. щороку.
За керівництво школою завідуючі отри�
мували по 30 крб. Земства виділяли кош�
ти і на оплату учительських квартир, і на
винагороду кращим учителям, і на сти�
пендії учням�відмінникам у розмірі 50�
100 крб. на рік.

Із метою підготовки вчительських
кадрів для сільських земських шкіл Пол�
тавське губернське земство ухвалило у
1909 р. відкрити в м. Решетилівка 2�у
вчительську семінарію. Для неї було ви�
ділено землю і 5 тис. крб. на ремонтні ро�
боти в поміщицькому будинкові [25]. 

Нагляд за земськими училищами
здійснювали члени земських рад та по�
печителі, а контроль — інспектори і ди�
ректори народних училищ Міністерства
народної освіти. Серед попечителів
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школу припадало 30 учнів [26].
У 1914 р. кількість церковно�приход�

ських шкіл у Полтавській губернії збіль�
шилась у 3,3 рази і становила 896, а шкіл
грамоти — зменшилась у 1,7 разу і стано�
вила 92. Навчалися у них 46272 учні, се�
ред яких 48% були дівчата. На потреби
церковно�приходських шкіл було вико�
ристано 565803 крб., із яких 402811 крб.
державних асигнувань та 162992 крб.
церковних і місцевих коштів. У середнь�
ому в одній церковно�приходській школі
навчалось 39 учнів, і на її утримання
виділялось щорічно 631 крб. 47 коп. [27].

Порівняльний аналіз свідчить, що
більше ніж за 30 років кількість церков�
но�приходських шкіл зросла втричі, але
наповнюваність їх не зменшилася, а на�
впаки — збільшилась на 9 чоловік у
кожній школі. Кількість хлопчиків і дів�
чаток у цих школах майже зрівнялася.

Перші церковно�приходські школи
на Решетилівщині були відкриті в м.Ре�
шетилівка при Покровській (1882 р.),
Введенській (1889 р.) церквах, с.Федії
(1883 р.), с.Бакай (1883 р.), с.Лиман
Полтавського повіту (1884 р.), с.Плоске
(1889 р.), с.Коломак (1890 р.).

15 церковно�приходських шкіл були
змішаними, бо в них навчалися разом
хлопчики і дівчатка. 3 школи (Федіївсь�
ка, Решетилівська�Покровська, Сухора�
бівська) — жіночі; 1 школа (Федіївська)
— чоловіча. Кількість учнів у них була
різною: від 100 до 70 осіб.

На початку XX ст. церковно�приход�
ські школи Решетилівщини відвідувало
близько 700 учнів, із яких 400 хлопчиків
і 300 дівчаток. У середньому в церковно�
приходській школі вчилися 37 учнів.

Учителями у церковно�приходських
школах працювали місцеві священики і
їхні дружини. Священики закінчували
Полтавську духовну семінарію, а дружи�
ни — Полтавське єпархіальне училище.
Вони разом з місцевими церковними
громадами організовували навчально�
виховний процес у школі. Заняття в цер�
ковно�приходських школах велись за
розкладом, складеним законоучителем
або вчителями. Щоденно в класних жур�
налах виставлялися оцінки, велися запи�
си уроків та поведінки учнів. Перед по�
чатком уроків було заведено, щоб хтось
із старших учнів читав молитви, які
потім підхоплювали всі учні школи.

У церковно�приходських школах ви�
кладались такі предмети: Закон Божий,
російське читання і письмо, церковно�
слов'янська мова, обчислення (початко�
ва арифметика), церковні співи.

земських шкіл були представники різних
соціальних верств: Сухорабівської —
граф І.І.Капніст; Демидівської — князь
Л.В.Кочубей; Михнівської, Шам�
раївської, Куликівської — поміщик
О.М.Сахновський; Решетилівської III —
почесний громадянин А.І.Янченко; Біло�
конівської — запасний унтер�офіцер
С.І.Деряга; Слюсарівської — козак
П.А.Колотій; Левенцівської — селянин
Є.Я.Арондар.

"Должность школьного попечителя
жалованием не оплачивается, то и надо
высоко ценить труд и внимание всех
школьных попечителей, отдающих бес�
корыстно свой досуг на общественное
служение" [26].

Таким чином, на початку XX ст. на
Решетилівщині діяло 39 земських шкіл.
У середньому в одній решетилівській
школі Полтавського повіту навчалося 90
учнів і на неї припадало 1226 чол. насе�
лення, у Кобеляцькому повіті — 85 учнів
і 1228 чол., у Хорольському повіті — 65
учнів і 1305 чол. 

Із 1869 р. Полтавське та Кобеляцьке, а
з 1882 р. Хорольське повітові земства ак�
тивно сприяють розвиткові шкільництва,
вкладають значні кошти у початкову
освіту нашого краю. У 60�70 рр. XIX ст.
на Решетилівщині відкрито 6 земських
шкіл, 80�90 рр. — 10, 1900�1914 рр. — 22.
Земства забезпечували кожну школу
вчителями, що мали середню освіту і
право на викладацьку діяльність.

Наслідки роботи земств були б значно
кращими, якби не дальше посилення в
1882�1890 рр. царським урядом політики
на збільшення впливу церкви у сфері
освіти. За ініціативою обер�прокурора
Синоду К.Побєдоносцева 13 червня 1884
р. були затверджені "Правила про церков�
но�парафіяльні школи", які передбачали
повсюдне створення таких шкіл на проти�
вагу земським. Це були одно� (2�3 роки
навчання) і двокласні (4�5 років) школи,
які відкривалися священиками або з їх
дозволу іншими особами за кошти цер�
ковного приходу. Для керівництва цими
школами при Синоді був створений
комітет, який виділяв значні кошти й
усіляко підтримував відкриття і розвиток
шкіл даного типу. За розпорядженням
царського уряду від 4 травня 1891 р. усі
школи грамоти та недільні школи теж бу�
ли передані духовному відомству.

Кількість церковно�приходських шкіл
росла надзвичайно швидко. В 1864 р. у Пол�
тавській єпархії їх було 69, а в 1890 р. — 266 і
164 школи грамоти. З них 341 школа була
змішана, 26 — жіночі, 63 — чоловічі. В се�
редньому на одну церковно�приходську
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На останньому році навчання шко�
лярі вивчали "Русскую историю" Рожде�
ственського та "Географию Российской
империи" Коваленка.

При 62 церковно�приходських шко�
лах Полтавської єпархії діяли шкільні
співочі хори, які були окрасою церков�
них свят у сільських храмах. 5 шкільних
співочих хорів було на Решетилівщині:
м. Решетилівка — 3, с.Федії —1, с.Бакай
— 1. Серед найкращих шкільних хорів
Полтавської єпархії були хори
Федіївської і Бакайської церковно�при�
ходських шкіл.

В окремих школах проводились уро�
ки рукоділля та городництва. У Решети�
лівській�Покровській, Федіївській, Су�
хорабівській жіночих церковно�при�
ходських школах на уроках рукоділля
учениць учили плести мереживо, виши�
вати українські вишивки, шити білизну,
робити з паперу квіти, виготовляти деякі
церковні предмети.

При Федіївських чоловічій і жіночій
церковно�приходських школах були го�
роди, і діти під керівництвом учителів
займалися городництвом.

У церковні свята учні неодмінно пере�
бували в храмах у вказаному місці і пев�
ному порядку. Під час богослужіння во�
ни читали молитви, здібні — співали на
кліросі, а кращі — допомагали священи�
ку у вівтарі, одягнувшись у стихар.

Законовчителі церковно�приходських
шкіл привчали дітей до точного і бездо�
ганного виконання своїх обов'язків. Від
школярів вимагали вчасно приходити у
школу, сидіти тихо й уважно слухати,
тримати в порядку і чистоті підручники
та зошити, бути охайними, акуратно ви�
конувати письмові роботи. При неради�
вому ставленні учнів до навчання вчи�
телі застосовували такі заходи: як догану
виряджання зі свого місця в куток,
коліностояння, залишення в школі після
уроків до повного його вивчення під на�
глядом учителя, повідомлення батькам
про проступок [28].

При Федіївських чоловічій і жіночій та
Піщанській (с.Нагірне) школах були при�
юти для дітей, які жили далеко від шкіл і
особливо взимку не могли ходити до них.

Незважаючи на зростаючу кількість
церковно�приходських шкіл, вони знач�
но поступалися земським за кількістю
шкіл, класів, учнів, фаховою підготов�
кою вчителів, зарплатою, станом викла�
дання предметів, бібліотеками, забезпе�
ченістю навчальними посібниками, вла�
сними приміщеннями, коштами.

У Полтавській губернії школи грамо�
ти почали виникати у 70�80�х рр. XIX ст.

Вони узаконювались "Положенням про
початкові училища" від 14 липня 1864 р.
й утверджували в народі релігійні та мо�
ральні поняття. Держава не виділяла ко�
шти на утримання цих закладів, і вони
існували за рахунок допомоги земств,
освітніх товариств, пожертвувань громад,
батьків.

У 1890 р. налічувалось уже 164 школи
грамоти. В середньому по губернії в
одній школі грамоти навчався 21 учень.

Перші школи грамоти на Реше�
тилівщині почали діяти в 1883 р. у м. Ре�
шетилівка при Успенській і Преобра�
женській церквах. У різний час кінця ХІХ
– початку XX ст. у нашому краї діяли 16
шкіл грамоти: Гергелівська, Глибоко�
балківська, Климківська, Кривківська,
Кузьменківська, Кошкалдівська, Лисяків�
ська, Лобачівська (Рукавицівська), Ма�
зурівська, Решетилівська�Успенська (2
школи), Решетилівська�Преображенська
(2 школи), Натягайлівська, Яценківська,
Стінківська. У них навчалися діти обох
статей разом. У середньому в одній школі
грамоти навчалися 26, а в Гергелівській,
Глибокобалківській, Лобачівській — біль�
ше ніж 30 учнів.

Із учителів, які працювали в школах
грамоти на Решетилівщині, мали свідоц�
тво на звання вчителя 5 чоловік, у решти
була початкова освіта.

У школах даного типу викладалися
такі предмети: Закон Божий, читання і
письмо, арифметика (4 дії), старосло�
в'янська мова. Дозволялось також вив�
чати церковні співи, крій та шиття.

Програма і підручники таких шкіл за�
проваджувалися Синодом. При вивченні
Закону Божого, який вів законовчитель,
користувалися Євангелієм, Псалтирем,
молитовником, часословом. Письмо й
читання учні вивчали за букварем, який
видав Синод. При вивченні старосло�
в'янської мови школярі користувались
Євангелієм та Діянням Святих Апос�
толів. Арифметику учні опановували за
посібниками Лубенця або Гербача. Вони
вчилися рахувати в межах 100, застосо�
вувати знаки чотирьох арифметичних
дій, розв'язувати задачі, рахувати на
рахівниці.

Школи грамоти в останню чергу забез�
печувалися підручниками, навчальними
приладдями. "Особенно бедны пособия�
ми школы грамоты. Письменные принад�
лежности покупались заведующими шко�
лами за счет церквей или в счет платы за
обучение" [31]. Полтавське губернське
земство у 1910 р. виділило аж 472 крб. на
розвиток 31 школи грамоти. Учні відві�
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дували таку школу 25�35 разів на рік, що
було замало навіть для засвоєння еле�
ментарної грамоти. 

Приміщення шкіл грамоти знаходи�
лись у найманих селянських будинках,
квартирах учителів, церковних будівлях
і сторожках, більшість яких не відповіда�
ли своєму призначенню й не були при�
стосовані для занять.

Таким чином, копітка праця повіто�
вих земств, православної церкви, сільсь�
ких громад Решетилівщини XIX – поч.
XX ст. заклали підгґрунтя сучасної ук�
раїнської школи в нашому краї. Почат�
кова освіта із недоступної для сільських
дітей ставала доступною і безплатною.

Але зміни у кількісному плані не за�
безпечили якісну сторону освітньої
справи. Земська школа разом з церков�
но�приходською і школою грамоти не
змогла охопити всіх дітей шкільного віку
початковою освітою. На 1.01.1914 р. у
Братешківській волості не навчалися
47,9% дітей, Демидівській — 61,6%,
Піщанській — 47,8%, Площанській —
36.4%, Решетилівській — 53,7%. У жод�
ній школі навчання не велося рідною ук�
раїнською мовою. Всі навчально�освітні
заклади, в т.ч. земські, залишалися під
великим  впливом  православної  церкви.
На  вивчення  Закону  Божого, церков�
нослов'янського читання, церковного
співу припадало 40% навчального часу,
що і зумовлювало пріоритет виховання
над навчанням.

Школа не відповідала національним і
духовним інтересам українців, потребам
їхнього життя. Історія освіти Решетилів�
щини глибоко й усебічно не досліджена,
має багато білих плям та широке поле
для пошуково�дослідницької діяльності
краєзнавців.

Надбання наших краян у розбудові
освітньої справи є позитивним і викори�
стовується у сучасних умовах розвитку
національної системи освіти України.
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ДДООВВІІДДККИИ

жуть вiдрiзнятися вiд знайдених за допомогою да�
ного календаря, але, як правило, не бiльше, нiж на
10 хвилин.

При визначеннi дат, на якi припадають основнi
фази Мiсяця, лiнiю дати треба проводити через
центр значка, яким вiдображена потрiбна фаза.

У 2000 р. відбудеться досить рідкісне небесне
явище*, яке можна назвати “малим парадом пла�
нет”. 5 травня п’ять планет – Меркурій, Венера,
Марс, Юпітер, Сатурн, а також Сонце і Місяць о 8
год. за всесвітнім часом зійдуться на небі в уявно�
му колі діаметром 260. 17 травня ті ж об’єкти (за ви�
нятком Місяця) зійдуться ще більш тісною групою
– у колі діаметром 19,50. Цього ж дня відбудеться
надзвичайно тісне сполучення, майже покриття,
двох яскравих планет – Венери та Юпітера. Вони
практично зіллються в один надзвичайно яскравий
об’єкт на небі. Подібне тісне сполучення спос�
терігалось у ІІ ст. до н.е. “Зоря”, яка виникла
внаслідок цього, як вважають, і була Віфліємською
зорею, відомою з Біблії. На жаль, всі ці природні
явища розгортатимуться поблизу Сонця на денно�
му небі, що і не дивно, адже в них беруть участь
внутрішні планети Меркурій і Венера, які ніколи не
відходять далеко від Сонця. Останній раз подібне
сполучення цих же планет і Місяця спостерігалось у
лютому 1962 р., а наступне відбудеться у вересні да�
лекого 2040 р.

У середині квітня Марс, Юпітер і Сатурн розта�
шуються тісною групою в межах 50 один від одного.
Оскільки Марс матиме незначний блиск, то спос�
терігачеві в першу чергу впадатимуть в око яскраві
Юпітер та Сатурн, але трохи праворуч і вище Са�
турна можна буде знайти Марс. Треба тільки за�
уважити, що висота цих планет над горизонтом не
перевищуватиме 100.

У кінці року відбудеться низка сполучень Юпі�
тера та Сатурна (кутова відстань між планетами
100) з Місяцем, коли будуть утворюватись красиві
конфігурації з нашим природним супутником. Це
сполучення 19 вересня, 16 жовтня, 12 листопада,
які краще спостерігати зранку, коли мінімальна
відстань Сатурна до Місяця становитиме відповід�
но 20, 30, 50. Місяць в цей час буде близьким до
повного. Вечірнє сполучення тих же планет 9 груд�
ня (2,50).

2000 рік несприятливий для спостереження ко�
мет. Очікується проходження через перигелій 13
раніше відкритих короткоперіодичних комет. Ціка�
во, що одна із них, комета Енке, спостерігалася ре�
кордну кількість разів – у 57 появах, починаючи з
1786 року. Саме вона матиме найбільший серед
усіх зазначених комет блиск, який досягне 6 зоря�
ної величини у вересні. Проте навіть у цей період,
коли комета буде яскравішою 10 зоряної величини
протягом майже 3 місяців (серпень – жовтень), її
телескопічні спостереження будуть пов’язані зі
значними труднощами через близькість до Сонця
(не більше 300). Всі інші очікувані комети будуть, як
правило, слабіші 11 зоряної величини.

Метеорні потоки, як завжди, спостерігатимуть�
ся у звичні для них дні. Інтенсивних метеорних
дощів астрономи не передбачають.

У 2000 р. на земній кулі відбудеться 4 сонячних
і 2 місячних затемнення, але лише одне з них – по�
вне місячне 21 січня, – доступне для спостережен�
ня на території України.

З сивої давнини неповторна краса нiчного неба
приваблювала людський погляд. Незважаючи на
забобонний страх перед такими грандiозними i вра�
жаючими астрономiчними явищами, якими є со�
нячнi i мiсячнi затемнення, поява яскравих комет,
випадання болiдiв та iн., людина поступово опано�
вувала таємницi свiтобудови i намагалася викорис�
товувати їх у своїй дiяльностi.

I в наш бурхливий час природна людська до�
питливiсть або практичний iнтерес спонукають чи
не кожного з нас вiд астронома�науковця до астро�
лога, вiд викладача астрономiї разом з учнями до
городника�любителя, який звiряє термiни садiння
рiзних культур iз фазами Мiсяця, вiд аматора ас�
трономiї до пересiчного громадянина час вiд часу
звертати свiй погляд до неба.

У цiй публiкацiї наводиться iнформацiя про умови
спостереження найяскравiших небесних свiтил у
Полтавi протягом 2000 року, яка концентровано
представлена у виглядi графiчного астрономiчного
календаря [Див. “Постметодика”. – № 1(27). – 2000].

По горизонталi вiдкладаються дати 2000 року.
Сiтка оцифрованих вертикальних лiнiй (лiнiй да�
ти) виконана з iнтервалом 7 днiв i вiдмiчає ті дати,
на якi припадає недiля, що дає змогу легко вста�
новлювати дати iнших днiв тижня. По верти�
кальнiй осi календаря вiдкладений поясний час. В
осiнньо�зимовий перiод він збігається з київським,
у весняно�лiтнiй для переходу до шкали київського
часу, яка використовується у побутi, до знайдених
моментiв слiд додати 1 годину. 

На основному полi календаря, обмеженому лi�
нiями заходу i сходу Сонця, проведенi кривi сходу
(суцiльнi) та заходу (штриховi) для 4 яскравих пла�
нет: Венери (V), Марса (М), Юпiтера (J), Сатурна
(S). По сутi, це – графiки залежностi моментiв схо�
ду i заходу планет та Сонця вiд номера дати.

Для того, щоб за графiками визначити умови
видимостi планет, необхiдно знайти на горизон�
тальнiй осi потрiбну дату i вiд неї вертикально про�
вести лiнiю дати. Точки перетину лiнiї дати з кри�
вими графiків вкажуть моменти сходу та заходу
Сонця i планет, а також кiнець вечiрнiх i початок
ранкових громадянських присмеркiв, областi яких
на графiку заштрихованi. 

Видимiсть планети умовно обмежують її схо�
дом або заходом та присмерками. Якщо лiнiя дати
пiсля перетину кривої заходу Сонця перетинає лi�
нiю заходу планети, то дану планету буде видно
приблизно з моменту закiнчення вечiрнiх при�
смеркiв до її заходу, якщо ж спочатку перети�
нається крива сходу планети, а потiм – сходу Сон�
ця, то видимiсть триває з моменту сходу до ранко�
вих присмеркiв. Так, наприклад, 3 грудня Венера
буде над горизонтом в нiчний час приблизно з 16
год 20 хв до 18 год 35 хв, Марс – з 2 год 25 хв до 6
год 40 хв наступного дня, Сатурн – з 16 год 20 хв до
6 год ранку. Юпітер можна спостерігати всю ніч
(від вечірніх до ранкових присмерків), у чому легко
переконатись, екстраполювавши криві його сходу
та заходу на вказану дату.

Слiд мати на увазi, що поблизу горизонту свi�
тило значно послаблюється атмосферою, тому на
практиці варто починати його спостереження не
ранiше, як за пiвгодини�годину пiсля сходу, i за�
вершувати теж дещо ранiше заходу. Для умов ви�
димостi важливе значення має також блиск (яс�
кравiсть) свiтила. Так, яскраву Венеру добре видно
навiть у сутiнках, а значно слабший Марс – тiльки в
повнiй темнотi.

Реально спостережувані в рiзних пунктах Пол�
тавської областi моменти астрономiчних явищ мо�

НЕБО ПОЛТАВЩИНИ У 2000 РОЦI

П.М.Федiй

* Вся наступна інформація підготовлена на основі ма�

теріалів “Астрономічного календаря на 2000 рік”.
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ЧТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСџЯ?

(§ 2.1. из главы 2 “Во хвалу учения”)
Если задать этот вопрос двадцати разным лицам, то вы наверняка получите

двадцать различных ответов. Например, на состоявшейся в 1996 году конфе�
ренции “Международная программа для преподавателей” были даны самые
разнообразные ответы на этот вопрос: “изменение взглядов”, “усвоение зна�
ний”, “понимание, способность и стимул к применению знаний” – это всего
лишь три примера [1]. В этих определениях отражены два аспекта обучения:
приобретение знаний и применение знаний. Это перекликается с широко рас�
пространенным определением:

Обучение – это процесс, в ходе которого человек приобретает
и применяет навыки, знания, привычки, жизненные ценности и
взгляды, в результате чего происходят изменения в его поведе�
нии [2]. 

Если мы примем такое определение – что, по нашему мнению, должны сде�
лать те, кто будет предоставлять услуги в сфере обучения менеджменту в бу�
дущем, – то все, кто занимается индивидуальным и организационным обуче�
нием, должны взять на себя ответственность не только за передачу знаний, но
и за облегчение их применения. Это также предполагает, что все участники
процесса – школы бизнеса, центры профессиональной подготовки в области
менеджмента, консультационные фирмы, специалисты по кадровым вопро�
сам и сами учащиеся – должны лучше понимать, в чём заключается процесс
освоения знаний. Модели процесса обучения, такие, как цикл обучения Кол�
ба (см. рис. 2.1), должны стать достоянием и предметом активного обсужде�
ния в более широких кругах, чтобы практика преподавания развивалась в на�
правлении эффективного содействия обучению.

Рисунок 2.1 
Экспериментальный цикл обучения Колба

Постметодика, №2 (28), 2000

Фахівцю у галузі освітніх послуг – здобути досвід – і не втратити суть. Це одне з
найважчих завдань, які постають сьогодні перед вивченням менеджменту і які очікують
його у майбутньому.

Педагоги приділяють дуже багато уваги своєму досвіду і своїм знанням, і при цьому
упускають з очей досвід учасників навчально�виховного процесу.

Приготуйтеся: настав час знати все про кращу якість навчання і що таке викладання.
Редакція часопису “Постметодика” продовжує знайомити читачів зі змістом доповіді

Туринської групи “Переосмислення розвитку сфери управління у Новій Європі”, яку розпочала
друкувати у попередньому номері журналу (“ПМ”, № 1(27), 2000 р.).
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Необходимо лучше понимать индивидуальные стили освоения знаний, ис�

пользуя для этой цели более широкий круг методов, таких, например, как ан�
кетирование. Петер Хани и Алан Мамфорд [3] были первыми, кто приступил
к этой столь важной для данной области работе, руководствуясь убеждением,
что “надо помогать людям эффективно учиться, вместо того, чтобы переда�
вать им ненужные знания или давать знания без понимания того, как исполь�
зовать сильные стороны их способности к усвоению нового” [4]. В сущности,
с помощью таких анкет анализируются индивидуальные стили обучения в за�
висимости от типов личности, таких, как “активист”, “мыслитель”, “теоретик”
и “прагматик”. Прагматики, например, предпочитают ясную связь между тео�
рией и практикой, активисты сами любят экспериментировать, мыслители не
примут на веру “легкие” объяснения и т.д. Из этого следует, что нам необхо�
димо передавать знания, используя рационально отобранный комплекс мето�
дов обучения. Поэтому следует отказаться от подхода, ограничивающегося
исключительно преподаванием.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ?
(§ 2.2. из главы 2 “Во хвалу учения”)

Подход к обучению с упором на преподавание отличается от подхода с
упором на освоение знаний обучающимся. Преподавание ведется под руко�
водством и влиянием учителя, который выступает в роли эксперта, передаю�
щего свои знания. В большинстве случаев это односторонний обмен инфор�
мацией: преподаватель отдает, а студент принимает. Это предполагает тща�
тельно спланированные периоды обучения, проводимого в фиксированных
временных рамках.

Но передовые учебные учреждения не должны отворачиваться от препода�
вания в будущем. Хорошо организованное преподавание бесспорно является
ценным способом передачи знаний. Например, недавно проведенное во мно�
гих странах мира исследование образовательного уровня по математике и ес�
тественным наукам показало, что “азиатские тигры” (Сингапур, Южная Ко�
рея, Япония и Гонконг), Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Словакия
и Словения существенно опережают Великобританию, Германию и Соеди�
ненные Штаты [5]. Этот успех частично приписывается – по крайней мере,
по мнению журнала “Экономист“, – тому, что “эти страны уделяют больше
внимания основам арифметики, используют традиционные руководства по
преподаванию и отдают предпочтение работе с целым классом (в отличие от
групповой формы обучения)” [6].

Познание, несомненно, происходит при использовании традиционных ме�
тодов. Можно искренне увлечься, например, отлично прочитанной лекцией.
И не следует забывать, что во многих странах, особенно в странах с развиваю�
щейся экономикой и бывших странах коммунистического блока, лекции, зуб�
режка и классные формы обучения были общепринятыми формами обучения
в области менеджмента. Преуспевающие школы бизнеса будут и далее ис�
пользовать традиционные подходы в преподавании менеджмента, такие, как
лекции и анализ конкретных ситуаций, но они не будут единственными или
преобладающими средствами обучения.

Амин Раджан в своем недавнем исследовании, проведенном в связи с за�
медлением развития целого ряда европейских компаний [7], установил четы�
ре основных категории обучения с четырьмя подкатегориями в каждой из
них. Как показано на рис. 2.2, это следующие категории: классное (контакт�
ное) обучение, обучение под руководством наставника, дистанционное (заоч�
ное) обучение и опытное обучение. На рисунке также показано количество
работодателей, использующих или намеревающихся использовать вышеназ�
ванные методы обучения в период с 1996 по 2000 гг. Несмотря на то, что по
результатам исследования каждые два из пяти работодателей используют
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сейчас для подготовки своих менеджеров формальное классное обучение с
отрывом от работы, исследователь полагает, что изменение доли этой формы
обучения в последующее десятилетие маловероятно. Напротив, доля настав�
ничества, экспериментального и дистанционного методов обучения, по всей
видимости, возрастет [8]. Приведенные автором причины имеют двусторон�
ний характер: во�первых, повышение роли ключевых навыков в результате
меняющихся условий рынка; во�вторых, повышение роли индивидуальной
ответственности за обучение в современных условиях, предъявляемых рын�
ком труда, а также владение собственной карьерой, в противоположность ра�
боте в одной организации на протяжении всей трудовой деятельности.

Таким образом, многим, кто сейчас занимается изучением менеджмента,
вполне возможно придется расширить или дополнить свои способности, что�
бы не отстать от нарождающихся потребностей рынка.

Рисунок 2.2
Категории обучения менеджменту
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На 1�й сторінці обкладинки:
Колаж. Фото В.І.Вернадського і малюнок з веб�сайту
“Ноосфера”, який супроводжено таким красномовним
підписом:

“Цей малюнок створений внаслідок натхнення від концепції
Ноосфери як зародження мережі глобальної свідомості. Сонця,
що оточують Землю, є концентрацією усвідомленої
індивідуальної активності, але пов’язаної та інтегрованої між
собою на вищому рівні. Фрактальні множини Мандельброта
вказують на давню формулу "Як над, так і під" (і навпаки). Як
ембріональна Ноосфера маніфестує нашу колективну
свідомість, так і наше буття розширюється та звільняється
від ілюзій персональної ізоляції.

"Ніхто не може заперечити, що та сітка (світова сітка)
економічних та ментальних об’єднань, будучи зітканими із
зростаючою швидкістю, яка поглинає та постійно ранить
більш глибоко в середині кожного з нас. З кожним новим днем
стає все більш неможливо для нас діяти чи думати
неколективно". 

П’єр Тейяр де Шарден
“Формування ноосфери” (1947)

На 3�й сторінці обкладинки:
Алонсо Кано. Св. Інеса. 1635-1637 рр. Берлін

PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  OOFF  EEDDUUCCAATTRRIIOONN
Vernadsky Pedagogical and Science Heritage: 
In the New Educational Paradigm Searching
S.V.Mashkina
UUKKRRAAIINNIIAANN  ""KKOOLLOO""
Volodymyr Vernadsky about Secondary
Education Problems A.V.Leshchenko

CCOOMMMMEENNTTSS  OONN  TTHHEE  NNEEWWSSPPAAPPEERRSS
Remembering about the Past – Think about the Future!

S.V.Horbaniova, V.V.Klovatsky

Teacher's Opinion V.Shestakov

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
Modern Problems of Foreign Languages Teaching in
Great Britain O.Yu.Kuznetsova
English and Art – Pedagogical Technology of  Language
Immersion Learning Yu.S.Styrkina
Forming of Economical Thinking through Mathematics
L.I.Nichuhovska
Teachers Self�Education Activity Formation and
Development H.V.Nalyvaiko
RREETTRROOMMEETTHHOODDSS
Hryhorii Vaschenko and Anton Makarenko. 
Two Teachers' of Poltava Relations G.Hillig 
H.H.Vaschenko and A.S. Makarenko Relations
A.M.Boiko
Foundation of National School  in Poltava Region in
the Period of Ukrainian Revolution (1917�1920)
V.Ya.Revehuk, N.K.Kocherha
History of the Education Development at Reshetylivka
District at the Second Half of XIXth – at the Beginning
of XXth Centuries V.I.Polovka, N.A.Polovka
RREEFFEERREENNCCEESS
The Sky over Poltava Region in 2000 P.Fedy
BBUUSSIINNEESSSS  EEDDUUCCAATTIIOONN
What does "to Learn" Mean?
What is "Teaching"?
RREEAADDIINNGG  RROOOOMM

Н А Ш І  А В Т О Р И

ППррии  ппііддггооттооввцціі  ццььооггоо  ннооммеерраа  ввииккооррииссттооввууввааллооссяя  ооббллааддннаанннняя,,  ооттррииммааннее  ввіідд
ММііжжннааррооддннооггоо  ФФооннддуу  ""ВВііддрроодджжеенннняя""

C O N T E N T S



Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода

ДОВІДКА “ПМ”: ПОСТ... (лат. РОST � ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ) � префікс, що означає наступність.

Як знайти у
Полтаві 
П О І П О П П  
та гуртожиток

We l c o m e !


