
 



роздумах над новою книжкою Гертруди
Гіммельфарб "Одна нація і дві

культури"1 відомий літературознавець, автор
численних книг і досліджень Юрій Луцький
робить наголос на прийнятому в нас хибному
перекладі англійської сполуки civil society.
Помилка полягає в тому, що civil society, услід за
російським перекладом, передається в нас як
"громадянське суспільство" (рос. гражданское
общество). Ю.Луцький пише:

"Слово civil не означає нічого
"громадянського". Воно дуже близьке до слова
civilized, цебто означає прикмету суспільства
як "цивілізованого, толерантного, де члени
суспільства (серед яких, вочевидь є ті, що
представляють органи влади) можуть
висловлювати різні думки чемно, стримано і
ввічливо". В англо-українському словнику,
виданому в Києві 1974р., слово це подане в
українському перекладі в такому порядку –
"громадянський, цивільний, ввічливий, чемний".

Тут же подибуємо й цікаву думку авторки
цієї книжки, провідного неоконсервативного
мислителя Америки, професора-емерита Нью-
Йоркського університету, котра вважає, що в
західному світі збудилася й стала популярною
ідея civil society не як реакція на тоталітаризм,
але як відсіч на "моральне і культурне безладдя
самої демократії".

Так чи інакше, civil society, індивідуальної й
громадської моралі (за Г.Гіммельфарб –
"ремонту моральної споруди демократичного
суспільства"), справжньої цивілізованості
потребують не лише посттоталітарні
держави, до яких належить і Україна, а й
західні "нормальні, демократичні". Єдиний шлях
до цього – громадянська освіта. Чи не тому
вона така популярна у світі.

Для того, щоб демократія виявилася
життєздатною політичною моделлю, потрібен
той чи той рівень політичної компетентності
громадян.

У новоутворених демократичних або тих,
що демократизуються, державах, де люди
тільки починають осягати мистецтво
самоуправління, питання громадянської
компетентності набуває особливої ваги.

Номер "Постметодики", котрий ви
тримаєте в руках, шановний читачу, не
претендує на всеохопне осмислення проблем
громадянської освіти – надто це широка й
значна тема. Мета, яку ми ставимо перед
собою – сприяти, щоб якомога більша
вчительська аудиторія дізналася
найнеобхідніше про громадянську освіту та її
цінності: що таке громадянська освіта, чому
вона потрібна кожному із нас, які мета,
завдання, принципи, зміст, форми та методи,
шляхи реалізації громадянської освіти в школі.
Ми також певні того, що публікації, які читач
побачить на сторінках "ПМ", запросять його
до розмови й активного осмислення проблем
розвитку громадянської освіти в Україні,
взаємовідносин держави та приватного
партнерства, використання європейського
досвіду у вітчизняній громадянській освіті.
Читайте наші центральні матеріали:
"Регіональна модель громадянської освіти в
сучасному інформаційному просторі",
"Громадянська освіта: європейський підхід",
"Концепції громадянської освіти в Україні.
Матеріали "круглого столу".

Мабуть, одне із найважливіших питань, які
ставить в цьому числі "ПМ", – що і як треба
зробити полтавцям для громадянської освіти
на Полтавщині? Тому запрошує педагогічні
колективи шкіл і ВНЗ, громадськість до
обговорення "Моделі впровадження
громадянської освіти у Полтавській області у
2001-2005 рр.".

Серед своїх співрозмовників "ПМ" бачить
насамперед учительство, адже вчителям
починати впроваджувати громадянську освіту.
Хоча й не всі чекають директив, концепцій,
програм і розробок. Приміром, як у
Великосорочинській школі-інтернаті, де
створено унікальну модель самоврядуванння.
Досвід цієї "держави в державі" переконує, що до
громадянської освіти слід братися не лише із
серйозним запасом знань, але й із гарячим
серцем. Уміщуючи в цьому числі "ПМ" розповідь
про життя й педагогіку Добра легендарного
ректора alma-mater тисяч освітян –
Полтавського педагогічного – Івана
Андрійовича Зязюна, ми передовсім прагнемо
дати читачеві правдивий приклад не тільки
педагога-особистості, а й Громадянина.

ККооллии  ссууссппііллььссттввоо  ссттааллоо  ввііллььнниимм,,  ввоонноо  ссттааллоо  

ппооввооддииттииссяя  ггіірршшее,,  ннііжж  ттооддіі,,  ккооллии  ввоонноо  ббууллоо  вв  ккааййддааннаахх..  

ВВааццллаавв  ГГааввеелл

1Ю.Луцький. "Камо грядеши, Америко" //
Сучасність. – 2001. – №3. – С.54-62. 
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Мемуарний характер книги
І.А.Зязюна "Педагогіка добра:
ідеали і реалії", що охоплює шлях
її автора від дитинства до
керівних посад у ВНЗ, урядово%
му і науково%дослідницькому
рівнях, дав можливість зафіксу%
вати стан педагогічної самосвідо%
мості і через конкретні портрети
сучасників відтворити “колек%
тивний образ доби”, що так ви%
разно позначена добром і злом у
їхніх найрізноманітніших про%
явах. “Роздуми над власним жит%
тям, – мотивує жанровий вибір
свого твору І.Зязюн, – найне%
обхідніший засіб психолого%педа%
гогічного дослідження. Попри
неповторність різних життєвих
ситуацій, притаманних кожній
людині, є й об’єднуюче вихідне
начало – людська спільнота, у
якій людина формується, розви%
вається, досягає вершин творчої
зрілості і творчих злетів, і знову
ж таки на благо людської
спільноти”.

Таке розуміння людських ду%
ховних вартостей кидає відблиск
на характер зображення в книзі
авторової особистої долі, пояс%
нює причини, що спонукали його
взятися за перо, поділитися з
іншими запасами своєї пам’яті,
дати оцінку пережитому і переду%
маному.

Книга І.Зязюна – це, по суті,
підручник педагогіки, у якому в
життєвих реаліях постає процес

виховання обдарованої особис%
тості, її становлення, самостверд%
ження, усвідомлення нею всепе%
реможної сили Добра й Любові,
Істини й Краси. Вдало викорис%
таний автором метод педагогічної
антропології дав можливість
усебічно окреслити залежність
людського життя від змісту й
структури попереднього досвіду,
виховання. Тому%то таким де%
тальним і яскравим вийшов опис
входження майбутнього науков%
ця%педагога в життя, визначення
ним свого місця в людській
спільноті.

... З ранніх літ його дитяча ду%
ша була зігріта любов’ю і ласкою
матері Варвари і батька Андрія,
опромінена казкою і піснею ба%
бусі Клавдії. Тому природно, що
в уяві хлопчика село Пашківка на
Чернігівщині, де він народився,
асоціюється з найпрекраснішим і
найщасливішим місцем на землі,
а в рефлексіях філософа І.Зязю%
на воно постає центром Всесвіту,
Раєм Божим.

Назавжди відклалося у свідо%
мості хлопця, як батько залучав
його до особливого спілкування
із природою – джерелом естетич%
ної наснаги, засобом гармонізації
схвильованої душі, збудником
духовного розвою. Життєдайна
енергія природи даватиме і на%
далі вченому духовну силу висто%
яти в складні хвилини життя.
“Природа, – зізнається він, – моє
хобі, радість від спілкування з
нею – моє життя”. 

На думку автора, надзвичайно
вагомий вплив на формування
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

ІДЕАЛИ ПЕДАГОГІКИ ДОБРА 

В ЖИТТЄВИХ РЕАЛІЯХ ІВАНА ЗЯЗЮНА

М.П.Лещенко

Неупереджений аналіз досягнень і нерозв’язаних проблем
вітчизняної педагогічної науки і практики останніх десятиліть є
передумовою успішного реформування освітньої справи в
сучасних умовах. Із цієї точки зору для педагогічної
громадськоcті, як і для ширших верств читачів, безсумнівний
інтерес становитиме книга доктора філософських наук,
професора, дійсного члена АПН України Івана Андрійовича
Зязюна “Педагогіка добра: ідеали і реалії”1. Із її сторінок автор
постає як людина творча, наділена енергією пошуку і відкриття,
чітким усвідомленням суті подій свого часу, визначеністю
громадянських позицій.

1Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і
реалії: Науково ' методичний посібник. –
К.: МАУП, 2000. – 312 с.
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кроком здійснювався під ке%
рівництвом нового ректора
складний процес “перебудови”
інституту чи, правильніше сказа%
ти, розвиток славних попередніх
традицій. Бо ж інститут мав особ%
ливу духовну ауру: тут навчалися
А.Макаренко і В.Сухомлинсь%
кий, працювали В.Верховинець і
Г.Ващенко. З їхньої творчості
можна було черпати натхнення
на пошуки відповідей на запи%
тання, як вчити і виховувати. “У
моїй душі, – наголошує І.Зязюн,
– завжди жила істина древніх:
“Нічого нового під місяцем”. Но%
ве – це давно забуте старе. І то –
правда!... Лише три педагоги, і
два останні з них випускники
полтавського, нашого навчально%
го закладу, К.Д.Ушинський,
А.С.Макаренко, В.О.Сухо%
млинський, так багато написали,
видали стільки цікавих ідей, що
кожна з них, утілена в життя, є
багатством нового і ще незнаного.
Усі мої ідеї були їхніми”. Не ви%
падково серед десяти принципів,
якими він запропонував керува%
тися колективу інституту, були й
такі:

“...впровадження в життя гу%
маністичної педагогіки А.С.Ма%
каренка і В.О.Сухомлинського.

Педагогіка – мистецтво
(К.Д.Ушинський), його творен%
ня, – індивідуальний розвиток
педагогічних можливостей кож%
ного студента (формування педа%
гогічної майстерності – А.С.Ма%
каренко).

Основа духовності – Краса і
Добро (“філософія серця”
Г.С.Сковороди), основа науково%
го пошуку – Істина.

У поєднанні Істини, Краси і
Добра відбір учнівської молоді
на учительську професію “за
спорідненою працею” (Г.С.Ско%
ворода)”.

Новаторські, попри всі їхні
традиційні витоки, педагогічні
ідеї І.Зязюна і практичні шляхи
їх реалізації розкриті в книзі з не%
повторною життєвою безпосе%
редністю і глибиною: вони саме і
становлять вагомий набуток на%
шої педагогічної науки (експери%
ментальна програма “Учитель” у
всій її багатовимірності включно
з навчальною програмою “Осно%
ви педагогічної майстерності”).

Упродовж п’ятнадцяти років
“ректорування” І.Зязюн як педа%

особистості має атмосфера по%
всякденного шкільного життя,
якщо воно наповнене позитив%
ною почуттєвістю і здатне прино%
сити дітям радість шкільного ща%
стя. Читачам запам’ятовуються
змальовані в книзі з особливою
щирістю і професійним хистом
образи сільських учителів%
просвітителів, які добре усвідоми%
ли важливу освітню зако%
номірність: "Життєві досягнення
їхніх учнів зумовлюватимуться
напруженою працею із самороз%
витку власних здібностей упро%
довж усього життя". Спогади і
роздуми про шкільні роки, улюб%
лених учителів породили в І.Зя%
зюна переконання (його він навіть
назвав “загально%планетарною за%
кономірністю”), що роль учителя в
духовному розвитку і самовдоско%
наленні учнів визначальна і не%
замінна, що вчитель – основна си%
ла соціального відтворення куль%
турного, економічного, політично%
го життя, що без нього унемож%
ливлюються соціальний прогрес,
будь%які досягнення держави і на%
роду. Зауважимо, що це тверд%
ження є лейтмотивом усієї книги
і переконливо обгрунтовується.

Психологічно достовірно вис%
вітлено в книзі процес входжен%
ня юнака на широку педагогічну
ниву. Після навчання на філо%
софському факультеті Київсько%
го університету (про цей період
свого життя вчений із романтич%
ним замилуванням скаже: “Най%
прекрасніша пора – студентські
роки. Поезія Київського універ%
ситету”) він розпочав педагогічну
діяльність, яка привела його 1975
року на посаду ректора Пол%
тавського державного педа%
гогічного інституту імені В.Г.Ко%
роленка. Полтавський період (до
вересня 1998 року) став етапним
у житті І.Зязюна. Тут на повну
силу розкрилися його організа%
торський талант, науково%твор%
чий потенціал, суспільно%грома%
дянська активність, принци%
повість, людяність, одержимість
у роботі. Надзвичайно вимогли%
вий до себе, він зумів запалити
енергією педагогічний колектив
інституту, надихнути його на ви%
рощування і формування “педа%
гогічних талантів”. На великому
життєвому матеріалі в книзі пе%
реконливо показано, як крок за
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гог%особистість надихав на творчість тисячі
майбутніх учителів, домагався, щоб навчан%
ня для них було цікавим і захоплюючим.
Можливо, найбільша його заслуга полягає в
тому, що за його ініціативою було вперше
впроваджено як окремий навчальний пред%
мет науку про одухотворення навчального
процесу – педагогічну майстерність. Він
учив, що на кожному уроці відбуваються не
просто передача, засвоєння і оцінювання
знань, а має місце життєва драма пізнання,
яку вчитель%режисер повинен для кожного
учня привести до щасливого фіналу: діти
мають право навчатися у полі добра і краси.
“Молодість, – пояснював він, – естетичними
позитивними почуттями швидко катарсизує
душу від негативізмів і врівноважує її із се%
редовищем”.

Особлива цінність авторського підходу
до проблем навчання і виховання полягає у
поєднанні теоретичних положень із кон%
кретними прикладами їх реалізації. Бо, як
відомо, найскладніше у педагогічній науці –
впровадження наукових здобутків у реаль%
ний грунт шкільної практики. Не кожному
це вдається, а от Івану Андрійовичу потала%
нило. Думається, це сталося тому, що він
завжди підтримував людей талановитих,
творчих, оригінальних, сприймаючи їх таки%
ми, якими вони є, не намагаючися їх
уніфікувати, знеособити: у своїх діях він
завжди керувався переконанням, що талано%
виті люди потребують підтримки і плекання,
максимального використання їхнього твор%
чого потенціалу. Прикладів у цьому плані –
безліч. Як своєрідні уроки людинознавства
чи, сказати б, душезнавства сприймаються
описані в книзі епізоди призначення на по%
саду декана педагогічного факультету
скромної, “тихої”, здавалось би, навіть замк%
нутої в собі Н.С.Литвиненко чи затверджен%
ня художнім керівником народного хору
“Калина” переслідуваного і душевно травмо%
ваного чиновниками%перестрахувальниками
Г.С.Левченка. Окрилені довір’ям ректора, ці
люди на повну силу розкрили свої творчі
можливості.

Із книги видно, що І.Зязюн неодноразово
порушував політичне табу свого часу: дома%
гався призначення завідувачами кафедрами
людей безпартійних, захищав своїх
співробітників від звинувачень у різних іде%
ологічних збоченнях, хоча і сам ставав
об’єктом стеження відповідних органів. Сут%
тю своєї діяльності і наукової творчості І.Зя%
зюн спростовував “брехливу, пустопорожню
тоталітарну ідеологію”, що зводила учителя
до рівня “келійного послушника”. Його ідеа%
лом була і є така освітня програма, яка
включає формування людської душі, “філо%
софію” людського серця, основи етичної по%
ведінки – совісті. “Вивчене граматичне пра%
вило, закон фізики чи математичне рівняння

зовсім не гарантують ні людині, ні
суспільству блага, бо вони не опочуттєвлені,
не гармонізовані єдністю інтелекту і душі,
яка є критерієм добротворення”.

Останні два розділи книги присвячені
відтворенню життєвих перипетій І.Зязюна
на посадах міністра народної освіти у роки
становлення незалежної України і директо%
ра Інституту педагогіки і психології про%
фесійної освіти АПН України. Аналіз
висвітлених у них проблем – тема окремої
розмови. Одне лише хочеться сказати:
скрізь, куди б не закидала доля І.Зязюна, він
завжди намагався дотримуватися духовного
заповіту А.Макаренка: “У людини має бути
єдина професія – вона повинна бути вели%
кою і справжньою людиною”.

Не можемо не відзначити художніх до%
стоїнств рецензованої книги. Написана об%
разною літературною мовою, позначена на%
пруженим розгортанням сюжетних ходів,
високим інтелектуальним рівнем, акту%
альністю аналізованих педагогічних і
суспільно%політичних проблем, чіткістю ав%
торської гуманістичної позиції, вона викли%
кає живе зацікавлення широкої читацької
аудиторії. Цьому також сприяє стилістичне
різноманіття авторської мови, обумовлене
метою і змістом реалізованих творчих за%
вдань. Так, наприклад, художньо%белетрис%
тичний стиль домінує при описі першого ко%
хання і його трагічної розв’язки – загибелі
коханої дівчини Галі в автомобільній катаст%
рофі. По суті, ми маємо тут справу з різнови%
дом психологічної новели, яка своїми коло%
ритно%експресивними елементами глибоко
зворушує читача. Ознаки публіцистичного
стилю виразно проявляються в розповідях
автора про його життєвий шлях, духовних
наставників, друзів і недругів. Саме такий
характер має введений до тканини твору на%
рис про Ф.Т.Моргуна. Суто науковий стиль
притаманний аналізові змісту і структури
програми “Учитель”, відстоюванню не%
обхідності вивчення спадщини А.Макаренка
тощо. Різноманітні стильові фрагменти кни%
ги вцементовані в одну цілісну структуру ав%
торською сповідальною інтонацією, декла%
руванням свого життєвого кредо. Покликан%
ням учителя, заявляє І.Зязюн, є навчання
учнів “своєю Поведінкою, своїм Статусом,
своїми Знаннями, своєю Людяністю, своєю
Свободою, своєю Любов’ю, своїм Щастям,
своїм Талантом”. Ця загальна вимога тут же
конкретизується особистою позицією: “Усе
це в мене було у моїй педагогічній і всякій
іншій роботі... Я прошу у Бога одного – часу
для Добра Людям... Я робив і продовжую ро%
бити Добро – моє основне і єдине багатство
на цій грішній і жорстокій Землі”. В ім’я
цього Добра і написана книга Івана
Андрійовича Зязюна.
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Докорінне реформування політичних, еко�
номічних, соціальних засад суспільного життя в
Україні, глобалізація постіндустріального обши�
ру вимагають від сучасних загальноосвітніх за�
кладів адекватної відповіді на виклики цивіліза�
ційного поступу щодо формування особистості.

Громадянин XXI століття як феномен консолідо�
ваних зусиль "навчання демократії" повинен:

– уміти цінувати і бути готовим відстояти іде�
али свободи, права людини; 
– відповідально і компетентно брати участь у
житті суспільства;
– усвідомити власне, національно ідентифіко�
ване місце вільної особистості серед вільних
співгромадян;
– набути інтеркультурного менталітету й
навиків толерантного ставлення до ідей та ду�
мок інших.
Посткомуністична трансформація в Україні

ставить завдання створення системи громадянсь�
кої освіти, оскільки повсякденна соціальна прак�
тика, низький рівень суспільного сприйняття де�
мократичних орієнтирів та псевдодемократичні
стосунки між державою, суспільством і особою
гальмують демократію в країні.

Ситуація вимагає чіткого спрямування
шкільного навчально�виховного процесу на фор�
мування громадянської компетентності, гідності і
відповідальності молодих людей, свідомих демо�
кратичних принципів співжиття і пріоритетів
прав людини.

Для реалізації цих завдань призначена ре�
гіональна модель громадянської освіти, затверд�
жена управлінням освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації, яка визначає:

– методичні засади її впровадження;
– перелік пріоритетних завдань та систему за�

ходів навчальних закладів і органів управління
освітою. 

Регіональна модель громадянської освіти
орієнтується на концептуальні засади, структуру,
принципи громадянської освіти, розроблені у
проектах [1, 2], суголосних із загальнодержавни�
ми [3], акцентуючи увагу на шляхах їх реалізації
на регіональному рівні.

План упровадження громадянської освіти,
розроблений управлінням освіти і науки Пол�
тавської облдержадміністрації, ПОІППО за
підтримки Бюро з освітніх та культурних про�
грам США (ВЕСА) та адміністрування Ради з
міжнародних досліджень та обмінів IREX, має
принципово відкритий характер, ми сподіваємося
на його широке зацікавлене обговорення, допов�
нення, уточнення педагогічною громадськістю. 
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РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ

ГРОМАДЯНСЬКОЇ

ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ

ІНФОРМАЦІЙНОМУ

ПРОСТОРІ

В.І.Мирошниченко 36000, м. Полтава, вул. Котляревського 20/8      тел. 7�32�13

Н А К А З

№ 285                     від 08.06.2001 р.

Про план впровадження 
громадянської освіти 
у Полтавській області 
на 2001�2005 рр.

У зв'язку із підтримкою Радою з Міжна�
родних наукових досліджень та обмінів
(IREX) США проекту ПОІППО
"Створення ресурсного центру з грома�
дянської освіти у 
Полтавській області" за програмою "Ме�
режа громадянської освіти 
в Україні" (UCEN)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити модель упровадження гро�
мадянської освіти у Полтавській області
(додаток 1)*. 

2. Відділам освіти, дирекції навчально�
виховних закладів  розробити плани впро�
вадження громадянської освіти відповідно
до регіональної моделі громадянської освіти
у Полтавській області.

3. ПОІППО визначити експеримен�
тальні школи з апробації моделей грома�
дянської освіти й надавати допомогу педа�
гогам області у реалізації регіональної мо�
делі громадянської освіти шляхом курсової
перепідготовки, проведення семінарів,
"круглих столів", індивідуальних, групових
консультацій, тренінгів.

4. Контроль за виконанням плану впро�
вадження громадянської освіти у Пол�
тавській області покласти на заступника на�
чальника УОіН Полтавської ОДА
І.А.Воліченко. 

Начальник          В.І.Мирошниченко

У К Р А Ї Н А
Полтавська обласна державна адміністрація

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

*Див. ст. 12



Розкриємо декілька аспектів пропонованого
проекту впровадження громадянської освіти в на�
вчальних закладах області.

Передусім громадянську освіту потрібно
здійснювати, враховуючи особливості сучасного
інформаційного простору. Систему громадянсь�
кої освіти важливо супроводжувати в школі й
інформаційним вихованням. Треба навчати по�
слуговуватися нескінченними інформаційними
потоками, що здатні дезорієнтувати людину,
оскільки ЗМІ – це влада, причому набагато
більша, ніж ми зазвичай думаємо. Адже для
більшості існує тільки те, що стало фактом ЗМІ.
Звідси – необхідність уміти користуватися хоча б
маленьким човником, яким можна пливти у морі
інформації.

Дати правильну оцінку інформаційній про�
дукції здатна особистість, яка естетично грамотна,
засвоїла громадянські знання, тому важливо
підготувати вчителів до оволодіння педагогічни�
ми технологіями її формування.

Прикро, що на рівні державної освітньої політи�
ки завдання інформаційного виховання в Україні не
розв'язуються і належно не оцінюються [4].

Система освіти, крім підготовки фахівців, по�
винна розв'язувати і духовно�психологічні про�
блеми, що також носять глобальний характер, а
сьогодні накладаються ще й на кризу нашої ду�
ховної культури.

На жаль, масова культура, що пронизує ЗМІ,
передусім телебачення, є набагато впливовішим
чинником у формуванні людини, ніж висока.

Офіційно зорієнтовані на останню, школа і
ВНЗ у конкуренції з маскультурою програють,
оскільки вона пропонує полегшені варіанти
інформації, знімає моменти складності дійсності,
препарує її таким чином, що стає не тільки легко,
але і приємно "засвоювати" інформацію. Природ�
но, дитина віддасть перевагу тому, до чого звикла і
що є легшим. Так починає зростати провалля між
духовністю людини, котра задовольняється мас�
культурою, і високою культурою, що стає від неї
все більш далекою. Для людини, вихованої на мас�
культурі, університетський курс світової філо�
софії, високі цінності епохи Ренесансу,
Просвітництва можуть виявитися якоюсь по�
тойбічною данністю. Це ставить перед сучасною
освітою складне завдання – найтоншу роботу з
формування духовного світу дітей.

Вивчення численної різнопланової інфор�
маційної продукції дає підставу стверджувати, що
інформаційний простір є полізначеннєвим за
своєю сутністю, наповненим розмаїттям ху�
дожніх образів, насиченим матеріалами політич�
ного і комерційного характеру, довільними
версіями, невірогідними фактами і заявами.
Віддаючи належне демократичним принципам
функціонування ЗМІ, потрібно підкреслити, що
соціокультурний зміст інформаційного простору
потребує корекції відповідно до гуманістичних
принципів та ідеалів, діючого законодавства, дер�
жавотворчих процесів. Збагачення естетичного
досвіду особистості, гармонійний розвиток, по�
вноцінна громадянська життєдіяльність значною
мірою залежать від інформаційно�культурних
цінностей, що надходять із джерел масової ко�
мунікації.

Аналіз зарубіжного педагогічного досвіду, ста�
ну вітчизняної теорії і практики громадянської

освіти дозволяє обгрунтувати висновок про те,
що визначальною особливістю сучасного педа�
гогічного процесу є необхідність урахування у пе�
дагогічній практиці домінуючого впливу ЗМІ на
розвиток школярів. Успішній реалізації виховних
завдань сприяє усвідомлення педагогами того, що
обмеження, заборона інформаційної продукції не
є ефективними методами виховання, натомість
реалізація завуальованого педагогічного впливу
шляхом формування критичного сприймання
інформації, створює умови для корекції грома�
дянських цінностей і умінь, зацікавлень, уподо�
бань, естетичних смаків школярів. Неупереджене
особистісне ставлення педагґога до інфор�
маційної продукції, усвідомлення Я�естетико�пе�
дагогічного потенціалу, вміння толерантно стави�
тися до позицій і естетичних смаків інших людей,
вивчення і використання у навчально�виховному
процесі інформаційних знань учнів уможливлю�
ють вироблення громадянських та естетичних
орієнтирів у безмежному інформаційному про�
сторі.

Виходячи з обумовлених вище засад,
регіональна модель громадянської освіти ба�
зується на таких принципах:

– В умовах демократизації сучасної освіти
цілком закономірним стає пошук шляхів удоско�
налення процесу навчання, надання йому євро�
пейського характеру.

– Громадянська освіта – це не тільки окремий
предмет, а цілий комплекс заходів, спрямованих
на формування громадянина, здатного приймати
свідомі рішення і впливати на життя суспільства.

– Велика роль у становленні громадянської
освіти належить керівникам шкіл, котрі повинні
сприяти демократичній обстановці в школі, роз�
робці й реалізації комплексної програми освітньої
діяльності навчального закладу.

– Упровадження громадянської освіти буде
ефективним тоді, коли здійснюватиметься на ме�
тодичних принципах інноваційного навчання.

– Кожен урок, виховний захід мають бути
спрямовані на розвиток особистості, різно�
манітних форм мислення учнів, формування
їхніх переконань, умінь реалізувати дієвий есте�
тико�педагогічний вплив завуальованого характе�
ру (педагогічні технології формування естетично
грамотної особистості: "виховання сумнівів", "по�
шук множинних розв'язань проблеми", "розкрит�
тя комерційної природи шоу�бізнесу").

– Важливою умовою впровадження програми
громадянської освіти в школах області є власний
вибір моделі громадянської освіти. Керівникам
шкіл важливо навчитися самостійно проектувати
шкільні моделі громадянської освіти.

Із метою реалізації громадянської освіти
керівникам шкіл області насамперед потрібно:

– розробляти і впроваджувати власні шкільні
плани�проекти "Демократична школа'", "Удоско�
налення шкільного життя", "Школа як демокра�
тичний проект";

– надати змогу вихованцям набути досвід
розв'язання реальних шкільних проблем, розроб�
ки проектів щодо вивчення та розв'язання ло�
кальних проблем шляхом співпраці з громадськи�
ми організаціями, громадами мікрорайонів, де
розміщена школа;

– сприяти створенню демократичного клімату
в школі на засадах взаємної довіри, поваги до
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"Створення ресурсного центру з громадянської
освіти у Полтавській області", мета якого полягає
у створенні й розвитку ресурсного центру з гро�
мадянської освіти для вчителів суспільних дис�
циплін області на базі ПОІППО. Завданнями ре�
сурсного центру є: забезпечення доступу до
інформаційних ресурсів Інтернет учителів грома�
дянської освіти Полтавщини; вивчення і впровад�
ження світового досвіду у викладання суспільних
дисциплін у школі; створення регіональної мо�
делі громадянської освіти; розробка регіональної
програми формування громадянської компетент�
ності.

Перед ПОІППО постало завдання розробити
модель підготовки вчителів до громадянської
освіти і відповідних до неї методичних рекомен�
дацій, що сприятимуть утвердженню гуманістич�
них особистісно орієнтованих виховних прин�
ципів.

Управління освіти і науки Полтавської обл�
держадміністрації сподівається, що Полтавський
державний педуніверситет ім. В.Г.Короленка та�
кож сприятиме підготовці майбутніх учителів до
громадянської освіти, реалізувавши громадяноз�
навчий потенціал філософських, політологічних,
правових, економічних, історичних, соціально�
психологічних дисциплін у вищій педагогічній
освіті. На нашу думку, доцільно створити норма�
тивні та спецкурси з громадянської освіти в сис�
темі підготовки майбутніх вчителів, впровадити
громадянознавчу тематику у практику виконання
курсових і дипломних робіт студентами пе�
дуніверситету; вивчити питання про доцільність
започаткування нової спеціальності – "Грома�
дянська освіта".

Завдання, визначені для відділів освіти,
ПОІППО, освітньо�виховних закладів, установ
культури у "Плані впровадження громадянської
освіти у Полтавській області у 2001�2005 рр.", ма�
теріали цього номера "Постметодики" "Громадян�
ська освіта в школі", підготовленого за підтримки
Бюро з освітніх та культурних програм США 
(ВЕСА) й адміністрування Ради з міжнародних
досліджень та обмінів IREX, сприятимуть ре�
алізації громадянської освіти на Полтавщині.
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прав і свобод, толерантності, відповідальності,
здатності до самовизначення;

– впроваджувати інтерактивні методики як
при засвоєнні нового матеріалу, так і при пе�
ревірці знань, умінь, навичок учнів, виявленні
їхніх ціннісних орієнтирів. 

Органи управління освіти повинні потурбува�
тися про підготовку педагогічних кадрів до
здійснення комплексу виховних і освітніх заходів
із громадянської освіти, врахувати, що остання в
сучасному інформаційному просторі грунтується
на положеннях про значення феномена інфор�
мації для розвитку особистості і цивілізації, твор�
чий характер інформаційної продукції, що зумов�
лює багатоваріантну плюралістичну сутність
інформаційного простору, поліфункціональний 
вплив інформаційних джерел на особистість, не�
обхідність виховання грамотного реципієнта
інформаційного простору.

Аналіз функціонування сучасного інфор�
маційного простору сприяє розумінню загальних
і часткових закономірностей педагогічної діяль�
ності, спрямованої на виховання сприймання
інформаційної продукції, формування засобів за�
хисту особистості від дезінтегруючого, деструк�
тивного впливу джерел інформації.

Глобальна інформатизація сучасного суспіль�
ства надає особливого значення пошуку нових
педагогічних технологій, інноваційних методик
підготовки вчителів до гармонійного розвитку
особистості школярів, збереження її самобут�
ності, збагачення естетичного досвіду дітей, захи�
сту від деформуючих, руйнівних чинників
соціуму. Підготовка вчителів до громадянської
освіти школярів у сучасному інформаційному
просторі буде ефективною за умов розробки і
впровадження в систему неперервної педа�
гогічної освіти курсу "Філософія освіти для демо�
кратії», виховання у педагогів естетичного сприй�
мання інформаційного простору, толерантності,
позитивного особистісного ставлення до естети�
ко�інформаційного досвіду школярів; формуван�
ня в учителів умінь використовувати естетико�
педагогічний потенціал засобів масової інфор�
мації у навчально�виховному процесі, оволодіння
вчителями педагогічними технологіями форму�
вання естетично грамотної особистості, набуття
ними вмінь реалізувати гностичну діяльність,
ураховуючи вплив інформаційної продукції на
функціонально поєднані компоненти педа�
гогічного процесу. 

Для підготовки на Полтавщині фахівців із
громадянської освіти продуктивними є ініціати�
ви, що їх висувають педагогічні колективи та гро�
мадські організації області. 

Комсомольський Центр освітніх програм, очо�
люваний учителем історії та правознавства ЗОШ
№1 Н.Тягай, розпочав проект "Нові інформаційні
технології – викладачам громадянської освіти
Полтавщини", метою якого є поширення знань
про використання нових інформаційних техно�
логій та формування навичок роботи з Інтернет у
викладачів, що здійснюють громадянську освіту у
Полтавському регіоні.

Полтавський обласний інститут післядиплом�
ної освіти ім. М.В.Остроградського отримав грант
від Ради з Міжнародних досліджень та обмінів
IREX і за сприяння Бюро з освітніх та культур�
них програм США (ВЕСА) реалізує проект
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нужденних на князівських
дворах, облаштування при�
тулків для калік тощо.
Загалом маємо підстави весь
період князівського бла�
годійництва в Київській Русі
розподілити на три основні
етапи. В основу періодизації
покладено значення благо�
дійницької діяльності окремих
князiвських родiв:

1) 882�972 рр. – перший
період хронологiчно збiгається
з князюваннями Олега і Свя�
тослава;

2)  980�1054 рр. – другий
охоплює правління Володими�
ра Великого і Ярослава Мудро�
го;

3) 1113�1132 рр. – період
князювання Володимира Мо�
номаха та його сина Мстисла�
ва Володимировича.

Іншим напрямом соціальної
підтримки нужденних у цей

час стала
ц е р к о в н о �
монастирсь�
к а
діяльність .
Iз метою
в п о р я д к у �
вання форм
б л а г о д і й �
ності у 996
році вели�
кий князь
Володимир
С в я т о с л а �
вич видав
Статут, від�

повідно до якого соціальне
піклування про нужденних
віддавалося під покровитель�
ство церкви. Результатом та�
кої діяльності церков і монас�
тирів стало створення на Русі
численних богадiлень, при�
тулків та інших благодійних
закладів. Після Батиєвого на�

Як суспільно�історичний
феномен соціальна робота
пройшла тривалий шлях роз�
витку. Формування передумов
становлення соціальної роботи
пов'язується низкою дос�
лідників (С.В.Тетерський,
Є.І.Холостова, П.Д.Павленок,
В.І.Курбатов) [1,2,3,4] iз ви�
никненням благодійності. Бла�
годійність ми трактуємо як
прояв співчуття до ближнього,
надання приватними особами
матеріальної допомоги нуж�
денним. Своїм корінням вона
сягає глибокої давнини. Спів�
чутливе ставлення до бідних і
вбогих, різноманітні най�
простіші форми благодій�
ництва, головним чином розда�
ча їжі й одягу, входили у звичаї
східних слов'ян і були розпов�
сюдженими ще в VII�VIII ст.,
тобто у період існування со�
юзів племінних князівств.

Перший період історії ста�
новлення соціальної роботи
хронологічно
пов'язують iз
виникненням
у IХ ст. Древ�
н ь о р у с ь к о ї
держави й ут�
вердженням
християнства
як державної
релігії (988 р.),
коли надання
допомоги хво�
рим, убогим та
іншим нуж�
денним верст�
вам населення
стало однією iз форм реалізації
християнської заповіді любові
до ближнього.

Серед основних форм бла�
годійництва у період
Київської Русі особливого зна�
чення набула княжа бла�
годійність. Крім роздачі мило�
стині, це було "годування"
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з другої половини ХVII ст., що знамену�
вало четвертий етап становлення
соціальної роботи. Саме в цей час
внаслiдок посилення центральної влади
поряд iз церковною, приватною бла�
годійністю, зокрема благодійністю окре�
мих культурних осередків�братств, ко�
зацьких угруповань, набирає на силі про�
цес оформлення державного призріння.
Так, 1670 року в Російській імперії, до
складу якої входила на той час і Україна,
було засновано Приказ створення бо�
гаділень, що, у свою чергу, знайшло по�
дальше відображення у постановах
Земського собору (1681) про практичну
реалізацію цих завдань.

Особливо активно зазначена робота
проводиться у першій чверті XVIII ст.,
що позначило п'ятий етап соціальної ро�
боти в Україні. Однак, зауважимо, що в
цей період, з одного боку, активно фор�
мується державна політика, спрямована
на надання матеріальної та іншої допомо�
ги нужденним, створюється мережа
світських соціальних установ, а з іншого
– виходять такі закони, як, наприклад,
"Про заборону жебрацтва" (1712) та "Про
визначення жебраків соціально небезпеч�
ним елементом" (1721), що, власне,
склало деяку суперечність цього етапу
соціальної роботи. Так чи інакше, саме за
петровських часiв було закладено фунда�
мент інституту соціальної роботи і
здійснено значний крок уперед у підви�
щенні ролі державного регулювання що�
до організації призріння.

Наступним кроком в реалізації ідеї ство�
рення системи державного призріння стало
заснування у процесі губернської реформи
1775 р. спеціальних губернських приказів
громадського призріння. Організацію та�
ких структур було здійснено в 42 губерніях
Російської імперії за часів Катерини II, у
тому числі й у кiлькох малоросійських [7].

До компетенцiї приказів громадського
призріння входило опікування ор�
ганізацією і діяльністю народних шкіл,
сирітських будинків, шпиталів і лікарень,
богаділень для вбогих і людей похилого
віку, будинків для інвалідів, громадських
їдалень. Для губернських приказів гро�
мадського призріння з державної казни
було виділено по 15 тис. карбованців.
Крім того, з метою формування власного
бюджету їм надавалося право використо�
вувати відсотки на нерухомість, прибут�
ки від підприємств місцевої промисло�
вості.

Однак суперечністю періоду стало те,
що державні соціальні установи були

шестя православна церква взагалі вияви�
лася єдиним інститутом допомоги нуж�
денним.

Другий період. Традиції княжої бла�
годійності у ХІІ�ХІІІ ст. розвинулися в
історії південно�західного Галицько�Во�
линського князівства. Серед галицьких
князів як особливі благодійники просла�
вилися Ярослав Осмомисл, Данило Га�
лицький і Володимир Волинський.
Загалом після занепаду Києва Галицько�
Волинське князівство слугувало опорою
української державності. У цій ролі воно
перейняло велику частку київської куль�
турно�освітньої спадщини, тим самим
зберігши в українців почуття культурної
ідентичності, у тому числi відновивши
основні напрями соціальної благодій�
ності.

Третій перiод розвитку соцiальної ро�
боти припадає на час входження України
до складу Речі Посполитої. З ХVІ ст. осе�
редками відродження православ'я, а от�
же, і організованої благодійницької
діяльності стають братства [5]. Вони за�
воювали повагу й популярність, опікую�
чися вдовами й сиротами своїх померлих
членів, підтримуючи шпиталі й надаючи
своїм членам безвідсоткові позики.
Іншим напрямом соціально�бла�
годійницької діяльності братств стала
освітня справа і, зокрема, відкриття шкіл
та організація в них безплатного навчан�
ня при досить демократичному шкільно�
му устрої (школи були відкриті для всіх
верств населення).

Особливий імпульс для розвитку
соціальна благодійнiсть в Україні отри�
мала за Козацької доби. Саме у період
ХVІ�ХVІІ ст. тут сформувалися основи
соціальної козацької педагогіки [6], якою
декларувалася необхідність захисту по�
треб, інтересів, прав як окремої особис�
тості, так і груп людей.

Основою організації шкільної освіти
(зокрема полкових, січових шкіл, шкіл
джур) був принцип соціальної бла�
годійності, що знайшло відображення в ор�
ганізації безплатного, демократичного за
формою навчання, у тому числі й дітей�
сиріт, яких, за традицією, всиновлювали, а
отже, i виховували козацькі курені. Вони ж
опікувалися й матеріальним забезпечен�
ням сімей загиблих козаків.

Оцінюючи висвітлену інформацію що�
до перших трьох періодів соціальної ро�
боти в Україні бiльше як характеристику
передумов її становлення, зазначимо, що
організаційне і законодавче оформлення
соціальної роботи в Україні починається
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спроможними надати допомогу лише ча�
стині нужденних. Тому уряд сприяв ви�
никненню філантропічного напряму –
різноманітних товариств, що підтримува�
ли як церковну, так і приватну бла�
годійність. Серед найбільш відомих това�
риств, що функціонували на 1850 р., мож�
на назвати: Виховне товариство шляхет�
них дівчат, Вільне економічне товарист�
во, Відомство установ імператриці Марії
(ним було засновано інститути шляхет�
них дівчат, спрямовані саме на підтримку
освіти дітей збіднілих дворянських ро�
дин), Імператорське людинолюбиве това�
риство, Комітет піклування про поране�
них тощо.

Загалом XVIII – перша половина XIX ст.
– це період становлення і розвитку дер�
жавного призріння. Особливостями цьо�
го етапу стали поява і відструктурування
адресної допомоги нужденним, що згодом
перетворилося на стійку тенденцію, ре�
алізовану і в наші дні. Це, перш за все, до�
помога інвалідам, людям похилого віку,
хворим, сиротам тощо.

Отже, у Російській імперії, а таким чи�
ном і в Україні у першій половині XIX ст.
було створено державну систему соціального
призріння, яка підпорядковувалася
спеціальним адміністративно�уп�
равлінським органам і складалася пере�
важно з благодійних установ закритого
типу. Водночас розширилася діяльність
філантропічних товариств і приватних
благодійників.

Шостий етап становлення соціальної
роботи пов'язаний iз скасуванням кріпо�
сного права (1861). Ця подія стала пере�
думовою і основою широких реформа�
торських процесів. Утвердження нових
соціально�економічних відносин вимага�
ло коректування сталих підходів в уп�
равлінні соціальною сферою, зумовило
необхідність відпрацювання нових прин�
ципів, форм і методів благодійності. Се�
ред оновлених принципів соціальної ро�
боти виділяємо такі:

1) заперечення жорсткої бюрократич�
ної опіки соціального призріння;

2) децентралізація управління спра�
вою допомоги нужденним;

3) створення умов для розвитку місце�
вої ініціативи й самодіяльності в цій
галузі громадського життя.

60�70�ті роки XIX ст. – період прове�
дення ліберальних реформ, серед яких
дві: земська 1864 р. і міська 1870 р. зако�
нодавчо зумовили зміну системи соціаль�
ної благодійності. Перша, згідно з "Поло�
женням про губернські й повітові земські

установи", декларувала утворення гу�
бернських земств як органів місцевого са�
моврядування. Відповідно до другої у
містах на виборній основі утворювалися
міські думи. До компетенції земських і
міських органів самоврядування
ввійшло: завідування лікувальними і бла�
годійними закладами, призріння бідних,
невиліковно і психічно хворих, опікуван�
ня народною освітою і охороною здо�
ров'я.

Наприкінці XIX ст. земські й міські
органи самоврядування на території
земських губерній утримували у 5 разів
більше благодійних установ порiвняно з
кількістю одержаних ними від приказів
громадського призріння. В Україні саме
земства стали головними осередками ор�
ганізації і проведення соціальної роботи.
Вони справедливо можуть вважатися
першоосновою системи соціальної робо�
ти в Україні.

Один із найвідоміших дослідників
діяльності українських земств О.Моргун
досить правомірно назвав "земське само�
врядування "одним iз найвидатніших
явищ у суспільному, економічному й
культурному житті України кінця XIX
ст." [8].

В Україні земства було впроваджено з
1865 р. на Лівобережжі й Півдні. З 1911
року цей процес охопив і Правобережжя.
Яскравими і водночас типовими прикла�
дами може слугувати соціальна діяль�
ність Полтавського й Херсонського
земств. Так, у другій половині XIX ст. у
Полтавській губернії земськi органи са�
моврядування створили досить розгалу�
жену систему соціальної допомоги насе�
ленню, серед основних напрямів якої вар�
то виділити: відкриття лікарень і аптек,
організацію притулків для дітей, створен�
ня закладів громадського призріння для
дорослого населення, фінансування
освіти незаможних верств населення, ор�
ганізацію бібліотек�читалень. У діяль�
ності Херсонського земства особливого
значення набув аспект медико�санітарно�
го обслуговування населення. 1886 року
ним була створена перша в Україні Хер�
сонська земська санітарна організація.

Таким чином, можна дійти висновку,
що результатом переходу справи
призріння до органів самоврядування
стало розширення масштабів, виникнен�
ня нових форм соціальної підтримки,
підвищення загального рівня організації
допомоги немічним, бідним та хворим.
Звичайно, були й слабкі сторони у їхній
діяльності (обмеженість та недостатність
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травми, отриманої на виробництві, чи
тимчасової втрати працездатності у зв'яз�
ку із виробничими обставинами. Іншим
напрямом соціального забезпечення в
цей час стало нарахування пенсій служ�
бовцям цивільних і військових відомств.
При цьому передбачалася залежність
розміру пенсій від вислуги років,
військового чину, посади.

Отже, саме iз другої половини XIX ст.
в Україні відбуваються істотні зміни що�
до розуміння соціальної роботи. Децент�
ралізація управління соціальною сферою,
передача значної частини функцій
призріння земським і міським органам
самоврядування, широке залучення гро�
мадськості до організації допомоги нуж�
денним, урядове заохочення бла�
годійників та низка інших підходів до
розвитку соціальної роботи забезпечили
якісно новий її рівень, зокрема зароджен�
ня таких тенденцій і особливостей, як
відкритість, диференційованість й ад�
ресність, розвиток трудової допомоги,
розширення мережі благодійних това�
риств і установ, організація соціального
страхування, державного пенсійного за�
безпечення службовців.

Безумовно, залежність України від
Російської імперії, авторитарний
політичний устрій, адміністративно�бю�
рократична система управління, тривале
збереження кріпосного права не могли не
позначитися негативно на характері і
масштабах, а також формах соціальної
роботи цього періоду в Україні. Так чи
інакше, проаналізований досвід потребує
критично�творчого осмислення з метою
його актуалізації і можливого викорис�
тання в сучасних умовах розбудови
соціальної роботи.
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деяких заходів, невеликі потужності та
повільний розвиток практики надання
допомоги нужденним верствам населен�
ня через брак фінансування), але вони в
жодному разi не можуть слугувати
підгрунтям для недооцінки практики
соціальної роботи земств.

До позитивних здобуткiв слiд вiднести:
– залучення коштів iз різних джерел

(земських бюджетів, благодійницьких
організацій, у тому числі тих, що перебу�
вали у вiданні державних попечительсь�
ких органів) з метою пiдвищення рівня
проведення різноманітних заходів, роз�
гортання соціальної допомоги в нових га�
лузях діяльності;

– створення притулків для дітей;
– адресну допомогу;
– допомогу у працевлаштуванні;
– медичну допомогу.
Крім зазначеної системи, в Україні ча�

стина благодійних організацій і закладів
діяла у межах великих державно�гро�
мадських об'єднань. Зокрема, у складі
Відомства закладів імператриці Марії в
Україні наприкінці 90�х років XIX ст.
функціонували майже 300 благодійних
товариств і установ, у Товаристві Черво�
ного Хреста – більше ніж 250. Як прави�
ло, їхня діяльність контролювалася уря�
довими відомствами: Міністерством
фінансів, Міністерством юстиції, Мі�
ністерством народної освіти та ін.

Активно розвивається в цей період і
приватна благодійність. Відомі ук�
раїнські підприємці Терещенки, Сими�
ренки, Ханенки, Бобринські, Бродські,
Гальперіни жертвували значні суми на
лікарні, богадільні, училища та інші бла�
годійні установи.

Характерною рисою другої половини
XIX ст. став розвиток церковнопа�
рафіяльної благодійності. Урядовий за�
кон 1864 р. про парафіяльні попечитель�
ства поклав початок новому періоду цер�
ковно�парафіяльної благодійності. Од�
ним із її завдань стало початкове навчан�
ня дітей і устаткування благодійних за�
кладів. Фінансувалися ці заходи голо�
вним чином за рахунок добровільних
унесків парафіян.

Саме в цей період почала формуватися
і система соціального забезпечення. Так, у
1903 р. вийшов урядовий закон "Про ви�
нагороду потерпілих унаслідок нещасних
випадків робітників і службовців на
підприємствах фабрично�заводської,
гірничо�видобувної промисловості". Цей
закон передбачав нарахування пенсій або
надання одноразової допомоги внаслідок
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 
Громадянська освіта – інтегративна

галузь гуманітарних знань з підготовки
громадян до життя в умовах демократії.
З метою координації діяльності
освітніх закладів області з впроваджен�
ня громадянської освіти як освітньої га�
лузі пропонується:

1. При реалізації громадянської
освіти використовувати методичні заса�
ди та організаційні рекомендації про�
ектів концепції громадянського вихо�
вання, розробленої Академією педа�
гогічних наук України, концепції два�
надцятирічної освіти та Концепції гро�
мадянської освіти в Україні, розробле�
них у межах широкомасштабного Про�
екту "Освіта для демократії в Україні",
що є частиною Трансатлантичної про�
грами підтримки громадянського
суспільства, яку підтримують уряди
США та Європейського Союзу. 

2. Визначити такі основні етапи роз�
витку громадянської освіти в області:

1 етап (2001 – 2002 рр.). Розвиток
громадянської освіти як органiзацiї
шкiльного життя, позакласної та по�
зашкільної  активності.
2 етап (2002 – 2004 рр.).  Розвиток
громадянської освіти як мiжпредмет�
ної форми дiяльностi в рамках
освiтянського простору.
3 етап (2004 – 2005 рр.).  Розвиток
громадянської освіти як навчального
предмета.

Примітка. Послідовність та інтен
сивність роботи можуть змінитися
внаслідок кардинальної зміни нормативної
бази Міністерства освіти і науки щодо ор
ганізації громадянської освіти. В разі продов

ження невизначеності із цих питань проси
ти МОіН дозволити проведення експеримен
ту з упровадження громадянської освіти як
навчального предмета в школах області у
2004 – 2005 рр.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Основну роль у реалiзацiї грома�

дянської освiти як процесу впровад�
ження  системи  знань  про людину i
суспільство відіграють освiтньо�ви�
ховні заклади (формальної i нефор�
мальної  освiти) – дошкiльнi навчальнi
заклади,  загальноосвітні навчальні за�
клади (загальноосвітні навчальні закла�
ди I�III cтупеня, гімназії, колегіуми,
ліцеї, спеціалізовані школи), про�
фесiйно�технiчнi навчальні заклади;
вищі навчальні заклади I�IV рівнів ак�
редитації (коледжі, технікуми, учили�
ща, iнститути, унiверситети, заклади
післядипломної освіти та  iншi  вищi
навчальнi  заклади),  позашкiльнi на�
вчальні заклади (центри, будинки,
станції, установи, клуби, бiблiотеки);
заклади та установи культури, гро�
мадськi (неурядовi) органiзацiї тощо,
що спрямовують свою діяльність на
здійснення наступних акцій та форм
роботи:

1 етап (2001 – 2002 рр.).

Розвиток громадянської освіти як
органiзацiї шкiльного життя, поза*
класної та позашкільної  активності

1. Проведення традиційних предмет�
них тижнів, лекцій, творчих зустрічей,
екскурсій та експедицій, диспутів, де�
батів, заходів змагального типу грома�
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данчиках; поширення передового
досвіду.

10. Оптимізація впливу на станов�
лення громадянської свідомості
політичних партій, громадських ор�
ганізацій та асоціацій (молодіжних,
жіночих, правозахисних, екологічних
тощо).

11. Сприяння досягненню цiлей гро�
мадянської освіти  шляхом залучення
благодiйних та  фiлантропiчних ор�
ганiзацiй, фондів для пiдтримки ор�
ганiзацiї виховних заходiв,  конкурсiв,
семiнарiв, тренiнгiв, надання грантiв
для розробки науково�методичних ма�
терiалiв,  посiбникiв, пiдручникiв,
фiнансової пiдтримки публiкацiй тощо.

12. Участь в обласному конкурсі "Ак�
тивна школа"

Відділам освіти, ПОІППО
13. Провести широке обговорення

важливості громадянської освіти у
суспільстві, використовуючи ЗМІ,
"круглі столи", конференції для педа�
гогічної громадськості за участю на�
уковців; запровадити постійно діючі
семінари з проблем громадянської
освіти. Залучити до обговорення та
співробітництва громадські організації,
асоціації, батьків.

14. Включити проблематику грома�
дянського суспільства і формування
громадянськості, політичної культури в
дослідницькі програми та плани.

15. Узгодити зміст освіти, навчальні
плани та програми вже існуючих дис�
циплін гуманітарного циклу, орієнтую�
чися на пріоритетність формування
культури громадянськості.

16. Вивчати й узагальнювати міжна�
родний досвід освіти для демократії,
висвітлювати його у фахових журналах,
на науково�теоретичних та практичних
конференціях та семінарах.

17. Забезпечити підготовку спе�
ціалістів, які здійснюватимуть пе�
репідготовку вчителів.

18. Розробити курси, окремі модулі,
навчально�методичне забезпечення для
підготовки та перепідготовки вчителів.

19. Впровадити спеціалізацію "гро�
мадянська освіта" на курсах перепідго�
товки вчителів; включати в програми

дянознавчого спрямування, присвяче�
них 10�річчю незалежності України. 

2. Активізація діяльності дитячих
клубів різних напрямів, дитячих та мо�
лодіжних громадських організацій.

3. Активізація учнівського самовря�
дування – ініціювання органами учнів�
ського самоврядування розробки ко�
дексу поведінки учня, його демократич�
ного обговорення і подальшого чіткого
дотримання з метою здійснення право�
вого тренінгу учнів; ведення пошуку
ефективних шляхів співпраці зі
шкільною адміністрацією.

4. Формування вміння визначати
проблеми життя своєї громади, праг�
нення до участі у їх розв'язанні, залу�
чення до участі у повсякденному життi
школи, спiльноти, громади, у громадсь�
ких акціях та ініціативах (благодійна
допомога, екологічні проекти, со�
ціологічні опитування тощо).

5. Створення демократичного кліма�
ту в школі, удосконалення стилю
спілкування між адміністрацією та вчи�
телями, всередині вчительського колек�
тиву як прикладу толерантності,
взаємоповаги, відкритості, демократиз�
му. 

6. Залучення до співпраці зі школою
батьків, культивування серед них демо�
кратичних цінностей та традицій.

7. Широке впровадження викладача�
ми проблемно�діалогічних підходів, ак�
тивних методів навчання і виховання,
зокрема різноманітних видів дискусії
("гудіння бджіл", "сніжки", панельна
дискусія, дискусія�симпозіум, "концен�
тричне коло" та інші), ситуаційно�роль�
ових ігор, ігор�драматизацій, "мозкових
атак", інтелектуальних аукціонів, мето�
ду аналізу проблемної ситуації тощо. 

8. Органiзацiя в навчальних закладах
рiзноманiтних проектiв та кампанiй, ви�
дання газет i журналiв.

9. Створення навчально�методичних
та ресурсних центрів на базі методич�
них кабінетів та експериментальних
шкіл для збору й узагальнення існую�
чих матеріалів, тиражування
відповідних видань, опрацювання ви�
ховних інновацій, апробування нових
технологій на експериментальних май�
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підвищення кваліфікації керівників на�
вчально�виховних закладів тематику
громадянської освіти. 

20.  Створити тренінговий центр на
базі інституту післядипломної освіти
для навчання різних категорій педа�
гогічних працівників демократичних
методів взаємодії з вихованцями.

21. Залучати громадські організації
до співробітництва із закладами освіти
в напрямі розробки науково�методич�
ного забезпечення громадянської
освіти, залучення школярів та вчителів
до участі в суспільному житті.

22. Навчати вчителів демократичних
методів взаємодії з вихованцями,
орієнтації на суб'єктний підхід, вмінню
створити демократичний клімат у класі
та школі на засадах взаємної довіри, по�
ваги до прав і свобод, толерантності;
створення умов для розвитку в учнів
почуття власної гідності, відповідаль�
ності, здатності до самовизначення.

23. Використовувати потенціал
шкільної психологічної служби для
розвитку комунікативної культури та
міжособистісних відносин, соціальної
компетентності, самосвідомості, само�
розуміння та толерантності в дітей та
підлітків.

2 етап (2002 – 2004 рр.).

Розвиток громадянської освіти як
мiжпредметної форми дiяльностi в
рамках освiтянського простору

24. Розробка та впровадження шко�
лами власних планів�проектів "Демо�
кратична школа", програм "Удоскона�
лення шкільного життя", "Школа як де�
мократичний проект".

25. Включення вихованців у розв'я�
зання реальних шкільних проблем, роз�
робку проектів щодо вивчення і
розв'язання локальних проблем шля�
хом залучення громадських  ор�
ганізацій, громад мікрорайонів, де роз�
ташована школа, у співпрацю задля
можливості надати змогу дітям набути
відповідний досвід.

26. Розвивати позашкільну діяль�
ність – клуби, асоціації, проекти задля

збору інформації та розв'язання реаль�
них проблем.

27. Надавати учням можливість фор�
мування навичок самоврядування,
створення об'єднань, асоціацій, груп за
інтересами. 

28. Формування толерантності, ко�
мунікативних навичок та вмінь конст�
руктивно розв'язувати конфлікти через
курси "Основи психології", "Психо�
логія спілкування", соціально�психо�
логічні тренінги тощо. 

29. Експериментальне впровадження
спеціальних навчальних курсів у
старшій школі як інтегрованих курсів,
своєрідних узагальнюючих тренінгів із
демократії на порозі самостійного жит�
тя молодого громадянина. 

30. Проведення освiтнiх та навчаль�
но�виховних творчих програм: "Я –
громадянин України",  "Я i економiка",
"Особистiсть", "Лiдер", "Я i моя сiм'я",
"Я – людина" тощо.

Відділам освіти, ПОІППО
31. Розробити блоки�модулі для

кожного уроку, де можливе і пла�
нується впровадження громадянознав�
чого змісту.

32. Підготувати  впровадження
змісту громадянської освіти в існуючі
шкільні предмети (історія України,
всесвітня історія, основи правознавст�
ва, українська та зарубіжна літератури,
іноземна мова, географія, курси
варіативної частини – "Права людини",
"Людина і світ", "Основи економіки",
"Ознайомлення з оточуючим світом" та
інші). 

33. Проведення конкурсу на кращий
сценарій заходу з громадянської освіти.

3 етап (2004 – 2005 рр.).
Розвиток громадянської освіти як
навчального предмета

34. Розробка науково�методичного
забезпечення, посібників, навчальних
програм, методичних матеріалів тощо з
метою впровадження окремого курсу
"Громадянська освіта" та варіативних
модулів для включення в існуючі пред�
мети.                                       
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Останнім часом у педа�
гогічній літературі часто
зустрічається термін “грома�
дянська освіта” (civic education),
що вживається переважно в кон�
тексті шкільної освіти. Що
становить собою цей вид освіти,
чому все частіше про нього гово�
рять педагоги Європи та Амери�
ки?

У зарубіжній літературі тер�
мін “громадянська освіта” озна�
чає підготовку дітей до життя в
суспільстві як незалежних особи�
стостей і як членів суспільства.
Крім передачі знань із класично�
го набору дисциплін (рідна мова,
математика, історія, географія
тошо), це ще і викладання пра�
вил, згідно з якими людина по�
винна жити в суспільстві, етич�
них і моральних норм, за якими
дитина буде формувати суджен�
ня про людей і суспільство і на
яких останнє грунтується.

Необхідність і цінність грома�
дянської освіти майже завжди
починають усвідомлювати в
складні для суспільства часи, у
періоди труднощів. Серед труд�
нощiв можемо назвати: гео�
політичні зміни, котрі ставлять
під сумнів рівність “нація = тери�
торія = держава”; складнощі плю�
ралістичної демократії, коли
відбувається перерозподіл влади,
що ламає усталені традиції фор�
мування держав�націй; визначен�
ня правильної шкали, згідно з
якою потрібно розв’язувати про�
блеми у період перерозподілу
влади. Сюди можна також відне�
сти боротьбу із дискримінацією;
урбанізацію, котра є свідченням
зростання соціальної та тери�
торіальної нерівності; прогрес у
науці, що збільшує владу людини
як над природою, так і над собою;
розв’язання проблеми відповідаль�
ного управління природними ре�
сурсами, котра вимагає переос�
мислення багатьох принципів
економічного розвитку. 

Як бачимо, підгрунтя грома�
дянської освіти не є спе�
цифічним, характерним лише

для тієї чи іншої держави чи кон�
тиненту, а стосується усієї пла�
нети. Без сумніву, у грома�
дянській освіті є величезна
кількість питань, на які науковці
ще тільки шукають відповіді.
Однак є і спiльнi для всіх про�
блеми, наприклад, людські сто�
сунки, уміння жити у взаємній
повазі до свобод один одного,
способи контролювання насиль�
ства і розв’язання конфліктів,
владні стосунки між окремими
особами, групами і закладами.
Не можна не погодитися, що в
дослідженні та висвітленні цих
питань саме школа може
відігрaвати значну роль. Комітет
міністрів Ради Європи прийняв
спеціальні рекомендації щодо
“навчання і висвітлення прав
людини в школах” [3, 5]. Однак
із досвіду знаємо, що зазвичай
школи виконують цю функцію
скоріше із примусу, ніж доб�
ровільно. На уроках учні отри�
мують переважно академічну
освіту з елементами виховання.
Тому Рада Європи вирішила
виділити громадянську освіту як
окремий вид шкільної освіти з
власною методологією і площи�
ною діяльності. 

Як визначення, так і методо�
логія громадянської освіти ото�
чені політичними й ідеологічни�
ми проблемами. Відкинувши су�
перечки щодо цих питань, можна
прийняти за “спільний знамен�
ник” гіпотезу Франсуа Одіг’єра
про те, що центральною орієнта�
цією, метою громадянської
освіти є вимір законності, що
грунтується на правах людини
[1, 21]. Більшість європейських
шкіл дійсно підходять до грома�
дянської освіти iз цієї точки зо�
ру, хоча декотрі з них значну, ко�
ли не головну, увагу приділяють
релігійним нормам. За таких роз�
ходжень освітяни все більше
орієнтуються на законність, що
ще раз свідчить про те, що у світі
(зокрема у Європі) поволі ство�
рюється і розвивається загальна
система правил і стандартів, кот�
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ра сприятиме більшій суспільній
гармонії.

Потреба в громадянській осві�
ті стає все нагальнішою і в той
же час громадянська освіта стає
все складнішою для реалізації у
контексті кризи суспільних
інститутів, політичної практики
й цінностей. Навіть у країнах,
котрі мають давні демократичні
традиції, аналітики відзначають
критичну ситуацію політичних
інститутів і практики. Хоча по�
няття громадянства включає в
себе участь у громадських деба�
тах, прийняття рішень та їх ви�
конання, проте більшість грома�
дян відчуває свою усуненість від
прийняття суспільних рішень.
Життя в демократичному суспіль�
стві передбачає вільне висловлю�
вання своїх думок і відпові�
дальність за підтримку дискусій
про проблеми суспільного життя,
що сприяє пошуку найефек�
тивніших шляхів їх розв’язання.
Тому громадянська освіта повин�
на сприяти побудові такого демо�
кратичного устрою.

Громадянська освіта має ве�
ликий попит і за результатами
численних досліджень викликає
у школярів зацікавленість. Част�
ково інтерес дiтей пов’язаний із
участю в житті закладу освіти –
міні�моделі суспільства. Зацікав�
леність у цьому виді освіти вияв�
ляють і дорослі, причому їхні мо�
тиви найрізноманітніші: від ре�
альної потреби в громадянських
знаннях до пошуку “панацеї” від
нестачі громадянського духу у
повсякденному житті. Потрібно
сприяти тому, щоб люди свідомо
засвоювали принципи демокра�
тичного життя і розвивали
відповідно до них моделі по�
ведінки. Різноманітність учнів�
ського контингенту в соціально�
му та культурному плані
підкреслює необхідність якомога
швидшого введення нового
змісту і методів громадянської
освіти. 

Підготовка дітей до того, щоб
вони стали справжніми громадя�
нами, означає вивчення свого та
інших суспільств, як сучасних,
так і минулих, навчання законів
життя в суспільстві, правил, що
керують суспільним життям,
сприяють розв’язанню кон�

фліктів, організації людських
стосунків, застосовуються при
розподілі відповідальності та
благ. Таке навчання також перед�
бачає виховання в дітей бажання
жити разом, заохочення вибору
ними мирних процедур у
розв’язанні конфліктів, визна�
чення особистих прав та свобод
кожного як основного регулятора
людських стосунків. Отже, гро�
мадянська освiта як навчальний
предмет у школі може і повинна
включати тему “ моральнi
цінностi”. 

Суспільство як комплексне
явище доцільно вивчати в сис�
темі. Франсуа Одіг’єр визначає
такі підходи до вивчення
суспільства:

1. Знання про суспільство, які
передаються в системі освіти че�
рез шкільні дисципліни соці�
ологію, історію, економіку тощо,
мають висвітлювати стосунки,
що базуються на владі, та факто�
ри, що їх контролюють, коли го�
ловним принципом контролю не є
насильство.

2. Закон і законність розгля�
даються як набір правил, визна�
чених людиною; вона постійно
обговорює, як їх змінювати,
адаптувати і застосовувати; за�
кон не розглядають як початок
відліку, навпаки, це кінцевий
відрізок шляху, що веде «від
етичних до моральних намірів,
передаючи цінності» (П.Рікоу�
ер).

3. Аналіз суспільства, дискусій
та суперечок, закону і законності
розглядається через ціннісний ас�
пект, оцінку, судження. І хоча
етику, мораль, цінності дехто з на�
уковців вважає лише умовним
обрієм, який добре видно, але
якого не зможе досягти жодна
держава [1, 20], у процесі розвит�
ку суспільства постійно зустрі�
чаємося із потребою їхнього відо�
браження і застосування у прави�
лах, що керують суспільним жит�
тям. Це відображення, усвідо�
млення етики і моралі – справа
кожного, а не лише вузького кола
спеціалістів. Саме демократич�
ний імператив робить вивчення
моральних цінностей однією із
центральних рис громадянської
освіти.

16
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4. Навчальні ситуації в школі

повинні організовуватися таким
чином, щоб учні могли розвива�
ти як теоретичні знання, так і ті
відносини, котрі вже встанови�
лися в нашому суспільстві, а та�
кож вивчати правила громадсь�
ких дебатів, у яких їм доведеться
брати участь як громадянам [1,
14].

Одними із центральних ас�
пектів громадянської освіти є за�
кон і право, які регулюють всі ас�
пекти суспільного житття. Од�
нак не можемо стверджувати, що
існування системи законів гаран�
тує її справедливість. Навіть за
умови справедливих законів не�
має гарантії їх справедливого за�
стосування. 

Питання про те, як визначити
справедливість закону, давно
цікавить суспільство. Одним із
шляхів його розв’язання стало
підписання низкою європейсь�
ких держав Європейської кон�
венції із прав людини та основ�
них свобод, чим було визнано,
що їхні системи законів грун�
туються на правах людини. Ба�
зою цієї та декількох наступних
конвенцій із економічних,
соціальних та моральних прав є
орієнтація на людину як основну
цінність суспільства та на її пра�
ва. Хоча існують відмінності в
інтерпретації прав людини, ос�
танні дають групу ціннісних
принципів, згідно з якими може�
мо із практичної й етичної точок
зору оцінювати суспільство та
людські стосунки:

· Людство є джерелом і по�
вноправним власником закону,
його початковою і кінцевою
точкою, адже закон ство�
рюється людством і задля
людства. 
· Глобальне дотримання прав
можливе тільки за реалізації
їх на індивідуальному рівні, у
міжособистісних стосунках,
реальне за умови поширення
їх на всіх осіб та їх групи.
· Повага до прав кожного га�
рантується повагою до прав
один одного. Всі люди рівні
перед законом. Взаємоповага і
рівність означають, що права і
обов’язки існують і викону�
ються паралельно.

· Охорона прав означає участь
у формуванні законів. Розви�
ток закону повинен відбува�
тися шляхом вільного обгово�
рення, у якому беруть участь
усі. 
· Звертатися до закону – зна�
чить розв’язувати конфлікти
мирним шляхом, не знищую�
чи супротивника.
Громадянські і політичні, еко�
номічні і соціальні права люди�
ни взаємопов’язані, а їхня
взаємодія є постійним джере�
лом дискусій, особливо із
приводу ролі держави та гро�
мадянської влади у їх збере�
женні та задоволенні.
· Сфера діяльності закону об�
межена, закон не може доміну�
вати над усім й контролюва�
ти все. І хоча обов’язок грома�
дян – поважати закони, однак
це не заперечує можливості і
необхідності критичного став�
лення до них. Із цієї точки зо�
ру права людини вказують на
необхідність аналізувати (із
погляду етики і моралі), на
чому ці закони грунтуються.
Навчання законів у школі має
включати цей аналітичний ас�
пект, який, у свою чергу, має
містити елемент випереджен�
ня, оскiльки закони постійно
змінюються відповідно до
змін у суспільстві.

Ці принципи потребують роз�
гляду на міжнародному рівні, що
сприятиме поступовому узагаль�
ненню, універсалізації законів.
Глобальних, міжнародних мас�
штабів набуває і питання розвит�
ку науки й контролю за оточую�
чим середовищем.

Розвиток громадянської ос�
віти має задовольнити багато ви�
мог, назрілих в суспільстві. На�
звемо найголовніші:

– Сприяти інтеграції молоді
шляхом конструктивного вико�
ристання правил суспільного
життя, які створюються і ре�
алізуються в шкільному середо�
вищі. 

– Громадянська освіта має
спиратися не на викладання
стандартів, що більшою чи мен�
шою мірою сприймаються як
імперативи, а на критичне ро�

“Cooperation is better
than conflict”.
“Співпраця краща за
конфлікт”. Листівка.
(Великобританія).



зуміння законів та процесу їх
створення і застосування.

– Визначати суттєві зв’язки
між правилами та обов’язками,
які молоді люди часто сприйма�
ють як контраст між обов’язками
для себе і правами для дорослих,
що створює бар’єр між цими
віковими категоріями і зводить
вимоги прав до вимог прав роби�
ти, хто що хоче. 

– Виховувати дітей як грома�
дян Європи – спiльноти, що не
тільки є вільною торговою зо�
ною, а передовсім базується на
цінностях, законі і правилах
суспільного життя.

– Залучати школярів та сту�
дентську молодь до виявлення
ініціативи і прийняття рішень у
формі тих чи iнших ідей щодо за�
конів, представлення суспільно�
го життя та участі в ньому.

– Вказувати на існування
прямого зв’язку між вивченням
соціальних проблем із правової
точки зору і відстоюванням сво�
го погляду на них. Хоча всі
соціальні науки намагаються до�
сягти повного розвитку тем і ар�
гументів, вивчення специфічних
соціальних ситуацій iз юридич�
ної точки зору сприяє створенню
критичної відчуженості, котра
необхідна для розумних супере�
чок, незважаючи на те, що по�
всякденний юридичний досвід
справляє враження соціальної
дискримінації.

– Звертатися до закону, щоб
контролювати насильство і та�
ким чином протистояти будь�
якому вияву приватного право�
суддя, котре, як свідчить історія,
завжди було надто поспішним.

– Виробити підхід до проблем
сьогодення шляхом визначення їх
результатів і можливих шляхів
розв’язання. Останнє особливо важ�
ливе, оскільки пов’язане із прийнят�
тям рішень і дій, а не просто з
усвідомленням та оцінюванням.

Ці вимоги актуальні для всіх
країн, котрі намагаються вихова�
ти справжніх громадян. Найкра�
щим знаряддям для їх задово�
лення є громадянська освіта. Яке
місце має відводитися цьому
специфічному курсу, не схожому
на інші предмети, у шкільній
програмі? Точка зору дитини,
рішення, котрі вона прийматиме,

і виконання їх на практиці зале�
жатимуть від того, яку форму
матиме викладання громадянсь�
кої освіти в школі.

В ідеальному варіанті грома�
дянська освіта мала б пронизува�
ти весь шкільний досвід, усе
шкільне життя учня. Це можна
назвати загальним, всеохоплюю�
чим підходом до визначення
місця громадянської освіти, кот�
рий пояснюється тим, що за
будь�яких змісту, викладання і
методів не уникнути критичного
розгляду цінностей і правил
суспільного життя, котрі викла�
даються в тому чи іншому пред�
меті. Тому завдання громадянсь�
кої освіти мають взяти на себе
всі вчителі. Таке зобов’язання оз�
начало б, що школа відігравати�
ме значну роль у громадянській
освіті. У багатьох країнах ака�
демічні традиції не ігнорують
цiєї можливості. Однак у деяких,
наприклад, Франції, такому
підходу протистоять, вважаючи,
що вчитель зобов’язаний давати
правдиві чи принаймні
об’єктивні знання і не повинен
нести відповідальності за гро�
мадське життя.

На противагу широкому
підходу існує інший, обмежую�
чий, котрий ставить громадянсь�
ку освіту у певні часові й тема�
тичні рамки. упродовж яких
формуються знання, уміння і на�
вички у сфері громадянської
компетентності. Тому грома�
дянську освіту розглядають як
окрему дисципліну у багатьох
європейських освітніх системах.
На думку експертів Ради Євро�
пи, немає жодних суперечностей
між існуванням окремого пред�
мета «громадянська освіта» і не�
обхідністю включення тих чи
інших аспектів громадянської
освіти в різні навчальні предмети
і взагалі в шкільне життя.

Серед основних методів ви�
кладання громадянської освіти
педагогічна практика виділяє
три моделі:

· Уроки з етики. Найчастіше
вони проводяться у формі
лекцій�роздумів із чіткими нор�
мативними завданнями, із вико�
ристанням справжніх або вигада�
них прикладів і можуть бути ко�
рисними, хоча останнім часом
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Education civique 3e. –
HATIER PARIS avril
1989. – 127 p.
Громадянська освіта. 3
клас (15�16 років).
Підручник.

Зміст

11..  ФФррааннццііяя  ––
ддеерржжаавваа
рреессппууббллііккааннссььккаа  ччии
ддееммооккррааттииччннаа..
1. Нація, держава,
республіка.
2. Політичні
установи.
3. Правосуддя.
4. Соціальні і
політичні сили.
5. Державний
бюджет.
6. Роль держави і
територіальних
спілок в
економічному житті.
7. Оборона.

IIII..  ППооллііттииччнніі
ууссттааннооввии  ддввоохх
ввееллииккиихх  ббллооккіівв..
8. Американські
установи.
9. Радянські
установи.

IIIIII..  ММііжжннааррооддннее
жжииттттяя..  
10. Міжнародне
товариство.
11. Співробітництво з
франкомовними
країнами.
12. Вибір нашого
часу (війна чи мир).



уковому знанні, котре забезпечує
необхідні посилання;

– не скорочувати громадянсь�
ку освіту до спрощеного, так зва�
ного “наукового” знання, а
пам’ятати, що значною мірою во�
на грунтується саме на здорово�
му глузді;

– намагатися таким чином ор�
ганізувати громадянську освіту,
щоб забезпечити взаємоузгод�
женість між тими знаннями і
уміннями, котрі передає учитель,
і тими, що засвоюють діти.

Слід також пам’ятати: як і
кожний предмет, громадянська
освіта формує групу тих чи
iнших умінь і навичок; вив�
чається на основі навчальної
практики і тих видів діяльності,
котрі можна до неї застосувати;
має специфічні методи оціню�
вання. Основними поняттями,
які повинні вивчати діти під час
занять, на думку експертів Ради
Європи, повинні бути такі:
рівність, права людини, правосуд�
дя, закон, ідентичність, грома�
дянство [2, 23]. 

Урахування цих положень
сприятиме підготовці в школах
справжніх громадян, готових
брати активну участь у житті
суспільства й будувати спільний
демократичний, у нашому випад�
ку – європейський дім. Оскільки
Україна намагається підтриму�
вати і розвивати демократію в
суспільстві, для українських
освітян, як і для держави, уве�
дення громадянської освіти в
шкільні програми надало б знач�
ну підтримку в розвитку демо�
кратичного суспільства.
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все безрезультатніші, навіть у
початковій школі, де такий вид
навчання закріпився найміц�
ніше.

· Активні методи. Включають
дослідження, незалежну роботу,
використання ЗМІ, вивчення до�
кументації тощо. Однак не зва�
жаючи на високу ефективність,
ці методи застосовуються мало
або неефективно; зокрема най�
важливіші завдання (підбиття
підсумків, спілкування і фор�
мальне визнання вивченого) час�
то нехтуються.

· Формальне навчання. Учи�
тель передає знання в нетральній
формі, однак це обмежує грома�
дянську освіту вивченням органі�
заційних схем, що забезпечують
часткову і відірвану від життя ха�
рактеристику політичних інсти�
тутів; вивчення того, як вони пра�
цюють, зупиняється саме там, де
мусили б починатися дискусії та
обговорення, оскільки останнi
учителеві важко контролювати [1,
26].

Багато освітян успішно ком�
бінують ці моделі, створюючи
найбільш відповідні для вивчен�
ня громадянської освіти методи.

І, зрештою, важливим є пи�
тання оцінювання, котре як
невід’ємний елемент будь�якого
предмета допомагає йому набути
того чи іншого статусу. Супереч�
ності і конфлікти в грома�
дянській освіті спричиняють ва�
гомий вплив на оцінювання. Ад�
же треба зробити вибір: оцінюва�
ти набуту у процесі навчання су�
му знань або взяти відпо�
відальність судити, чи діти вив�
чили і засвоїли цінності та прин�
ципи. Для громадянської освіти
важливо, чи досягли діти успіху
в розвитку і засвоєнні цінностей
і громадського духу, однак за
якими критеріями це можна
оцінити? Та й чи має учитель
право давати такі оцінки? Учите�
леві допоможе опора на цінності,
права людини, закон і право.

Щоб громадянська освіта не
втратила актуальності на фоні
змін у суспільстві, освітянам слід
дотримуватися таких основних
принципів:

– громадянську освіту слід
визначати як пов’язану з дис�
циплінами, базованими на на�
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Education civique 6e. –
Belin, 2000. – 80 p.
Громадянська освіта. 6
клас (11�12 років).
Підручник для
користування з 2000�
2001 навчального року.

Зміст

ІІ..  ЖЖииттттяя  вв  ккооллеедджжіі..
1. Вступ. Місце учня
в коледжі.
2. Як працювати в 6
класі.
3. Система роботи в
коледжі.
4. Навчання
громадянству.
5. Місце інформації
у твоєму житті.
6. Суспільне життя.

IIII..  ППррааввооввее
ввииххоовваанннняя..
1. Правове
виховання.
2. Правове
виховання у Франції
– це завоювання.
3. Обов'язкова,
безплатна освіта.
4. Школа у Франції
світська.

IIIIII..  ГГррооммааддяяннссттввоо  іі
ннааццііооннааллььннііссттьь..
1. Кожен має право
на громадянство.
2. Підтвердження
громадянства.
3. Право на
національність. 
4. Повага до
приватного життя.



“Громадянину потрібне життя, у якому
б не було політичної дискримінації за
власні переконання... Всі хочуть мати
нормальне, цивілізоване життя. За таке
життя кожен громадянин України
голосував 1 грудня 1991 року. І чомусь
цей громадянин думав, що таке
пристойне життя для нього повинен
зробити хтось, а він буде спокійно
чекати, надіятися і нічого для цього не
робити. Помилився наш громадянин, а
йому ніхто не втлумачив, не навчив, що
новий статус України – це статус
господаря в особі рядового громадянина.
В демократичній країні громадянин
перебирає на себе відповідальність за
долю держави, суспільства, за власну
долю і долю дітей”. 
Такі думки висловлює п.І.Белебеха у

своїй книзі “Поразки і надії України”. І в
цих словах – мотивація громадянської
освіти. За 10 років незалежності ми так і
не навчилися брати участі в державотво%
ренні, у розбудові досконалого демокра%
тичного суспільного життя, відстоювати
свої погляди, побороти чиновника, до%
битися поваги до себе. Формально гро%
мадянин залучений до управління
країною, але реальність далека від про%
декларованих в Конституції України та
інших законах стандартів. Тому впрова%
дження в школах громадянської освіти i
не тільки у 9%11 класах, а починаючи з
початкових класів є необхідною умовою
побудови демократичного, відкритого
суспільства в Україні. 

Я розробила програму “Права дити%
ни” для 2%3%х класів, яка успішно впро%
ваджується у моїй школі. Багато пра%
цюю над розробкою програми і впровад%
женням громадянської освіти поступово
в усіх класах середньої школи. 

Викладаю своє бачення такого пред%
мета у 9%11 класах середньої школи: 

1) Це має бути окремий предмет. 
Назва може бути “Громадянство”.

Єдина програма, що складається iз
трьох етапів. І етап – 9 клас, ІІ етап – 10
клас, ІІІ етап – 11 клас. 

На І етапі учні повинні ознайомитися
з основними поняттями про державу, за%
кони, уряд, його повноваження, вибори,
роль місцевої влади. Учням слiд знати
основне значення в розбудові демокра%
тичного суспільства Конституції Ук%
раїни, деяких законів, про роль судів у
громадянському суспільстві. Крім того,
вони повинні набути основних навиків
громадського життя, розв’язання про%
блем шкільного самоврядування, вміти
орієнтуватися в громадському житті
свого будинку, району, міста. 

На II етапі учні повинні отримати
знання з основних галузей права:
цивільного, адміністративного,
підприємницького, кримінального, тру%
дового... Разом із теоретичними знання%
ми учні мають набути практичних на%
виків застосування цих прав у повсяк%
денному житті: вміти діяти в рамках за%
кону, мати переконання законослухня%
ного громадянина, правильно реагувати
на порушення своїх прав і вміти зверну%
тися до відповідних органів для їх
відстоювання. 

На III етапі треба вчити учнів пра%
вильно застосовувати знання, отримані
у 9 і 10 класах, і вдосконалювати їх. Це
етап узагальнення і систематизації вив%
ченого.

2) Орієнтовна тематика для вивчен�
ня “Громадянства”. 
9 клас (І етап).
Всього 68 год. (2 год. на тиждень). 
Тема 1. Основні поняття про держа%
ву, форми державного устрою,
правління, режими. 
Тема 2. Поняття про законодавство. 
Тема 3. Сучасна держава Україна.
Історичні відомості про розвиток ук%
раїнської державності. 
Тема 4. Конституція України про
права та обов’язки громадян, спосіб
управління в Україні, правосуддя. 
Тема 5. Місцеве самоврядування в
Україні. 
Тема 6. Шкільне самоврядування.
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знань. Методи стимулювання – премія,
подяка, публічна похвала, дошка поша%
ни, подарунок (фантазія вчителя і ди%
рекції школи). 

Підсумкове оцінювання – за резуль%
татами тестування, творів%есеїв, розро%
бок власних програм, законів, розв’язан%
ня нестандартних ситуацій, участі в
шкільному самоврядуванні, публічних
виступів, організації конкретних за%
ходів, участі в корисних справах школи,
району, міста. 

5) Вчитель. 
Викладати цей предмет повинен учи%

тель, наділений такими якостями: ен%
тузіаст, творча особистість, сміливий,
має нестандартне мислення, активну
життєву позицію, вміє відстояти свої
права, поважає особистість учня, демо%
кратичний спосіб мислення. Освіта –
бажано юридична, а якщо такої немає –
то будь%яка педагогічна. Але учитель по%
винен проходити курси з громадянської
освіти, тренінги, семінари, займатися са%
моосвітою, організовувати самостійно
навчальні семінари, конференції, круглі
столи для інших  учителів. 

6) Звідки взяти години? 
У 9 класі – 51 год. і 17 год. із шкільно%

го компонента (замість нинi існуючого
предмета “Основи правознавства”). 10%
11 класи – по 2 год. на тиждень iз
шкільного компонента. 

Програма і підручники, що сьогодні
рекомендовані для вивчення Міністер%
ством освіти i науки України – не прак%
тичні для вивчення. Їхнi недоліки: 

· Величезний обсяг матеріалу, для
вивчення якого необхідно мінімум 3
год. на тиждень. 
· Високий рівень науковості: розрахо%
вано на рівень студентів І курсу прав%
ничих факультетів або на учнів
спецшкіл, ліцеїв, гімназій. Мала
кількість учителів може викладати
предмет на рівні iснуючих
пiдручнiкiв i програм. 
· Відсутність практичного застосуван%
ня, тільки виклад теоретичних поло%
жень. 
· Складна мова викладу, незрозуміла
для учнів і неможлива для запам’ято%
вування. 
· Великі вимоги програми, що вiдоб%
разилося в екзаменаційних білетах. 

10 клас (ІІ етап). 
Всього 68 год. (2 год. на тиждень). 
Тема 1. Основи цивільного права. 
Тема 2. Основи адміністративного та

трудового права. 
Тема 3. Основи шлюбно%сімейного

права. 
Тема 4. Основи кримінального права. 
Тема 5. Основи підприємницького

права. 
Тема 6. Основи екологічного права. 

11 клас (III етап).
Тема 1. Процес законотворчості.
Створення статуту організації,
підприємства, конституції держави. 
Тема 2. Розв’язання проблеми місце%
вого значення: звернення громадян до
державних служб, суду. Подання
скарги, цивільного позову тощо. 
Тема 3. Забезпечення прав людини в
державі. Механізм захисту прав лю%
дини. 
Тема 4. Забезпечення економічних та
екологічних прав. Складання бізнес%
плану. Реєстрація підприємств. Осно%
ви підприємницької діяльності. По%
даткова політика держави. Розв’язан%
ня екологічних проблем. 
Тема 5. Практична участь громадян у
державотворенні. Вибори. Контроль
за діяльністю уряду, місцевої влади.
Відкликання урядовців. 

3) Методика.
Викладання цього предмета нетра%

диційне. Лише 20% уроків (9%10 кл.) мо%
жуть мати лекційний характер – для оз%
найомлення учнів iз теоретичним ма%
теріалом, без якого неможливо досягти
хорошого результату. Вчитель подає
тiльки основні поняття, а решту учні
знаходять самостiйно. Вчитель дає пе%
релік рекомендованої літератури iз
вказівкою, де її можна знайти. Інші уро%
ки – дискусії, диспути, мозкові штурми;
ділові ігри, робота в групах, інсценізо%
вані рольові уроки, розв’язання кон%
кретних життєвих ситуацій, зустрічі iз
представниками влади тощо. В 11%му
класі зовсім немає лекцій: всі уроки –
нестандартні (семінари, конференції,
зустрічі, збори тощо). 

4) Оцінювання.
Без поточних оцінок. Стимулюється

активність, дійовість, високий рівень
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Усе це робить несприятливим пред%
мет для вивчення на рівні 9 класу. Ці
висновки зробила з власного досвіду. Я
контролюю вивчення цього предмета
вже 4 роки і 2 роки навчаю сама. Крім
того, вже третій рік  навчаюся на юри%
дичному факультеті Львівського Націо%
нального університету ім. І.Франка. 

7) Матеріальне і методичне забезпе�
чення.
Можна використовувати підручники

“Основи правознавства” за ред. І.Б. Усен%
ка; “Основи правознавства” О. Наров%
лянського; “Права людини”, підручник
для 10%11 класів спецшкіл, ліцеїв,
гімназій; кодекси законів України,
підручники для студентів І курсів прав%
ничих факультетів, періодичні видання,
брошури із циклу “Права людини”, ме%
тодичні посібники, зошити для учнів.
Але найкраще розробити програму, ви%
дати підручник, методичний посібник
для вчителя і зошит для учня. Добре ма%
ти обладнаний кабінет правознавства з
комп’ютером, бібліотекою, відео% та
аудіоапаратурою.

8) На що слід звернути особливу
увагу при вивченні предмета “Гро�
мадянство”. 
Учень, який засвоїв цей предмет, по%

винен вміти знайти вихід iз кожної по%
всякденної ситуації, знати, куди зверну%
тися у разi порушення його прав, як
звернутися, що робити, коли його не за%
довольняє відповідь державного служ%
бовця чи суду. Він повинен мати адреси,
номери телефонів усіх служб, до яких
можна звернутися. На уроках
(відповідно до теми) мають розглядати%
ся ситуації як, наприклад: 

Ситуація 1. Ти купив у крамниці не%
якісний товар і виявив це лише вдома
через декілька днів. Що ти маєш право
робити? 

Ситуація 2. Ти в тролейбусі став оче%
видцем сцени, коли громадянин не спла%
тив за проїзд і каже, що він не отримав
зарплати, не має грошей і не може спла%
тити. Кондуктор його виштовхує iз тро%
лейбуса, а він сильніший і не піддається.
В тролейбусі суперечка. Які твої дії?
Дай правову оцінку. 

Ситуація 3. Вчителю не сплачують
декілька років за вислугу років, хоча є
указ Президента про виплату. Він не ви%
конується. Вчитель подає в суд і виграє
справу. Йому виплачують. Проте затри%

мують зарплату вчителям школи і пояс%
нюють, що це через те, що гроші, при%
значені їм, пішли на виплату заборгова%
ності цьому вчителю... Оцініть ситуацію.
Хто тут винен? Що робити в таких ситу%
аціях вчителям школи? 

Ситуація 4. Будівельна організація
розкопала вже облаштований дитячий
майданчик для того, щоб провести ка%
налізаційні труби до будинку, який вони
будують. Після цього похапцем закопа%
ли рів, але вже другий рік не облаштову%
ють майданчик. Це створило погіршені
умови для мешканців,  дітей. Але нікому
до цього немає діла. Куди звернутися
мешканцям? Чи можуть вони щось зро%
бити? Хто несе відповідальність за такі
дiї? 

Ситуація 5. Ви прийшли у виборчу
дільницю голосувати за кандидата у ме%
ри вашого міста. З вами прийшов сусід і
взяв три паспорти (дружини, матері, си%
на). Йому дали бюлетені. Він проголосу%
вав, і ви разом ідете додому. Сусід вам
похвалився: моя дружина і мати були за
іншого кандидата, але вони зайняті. Я за
них проголосував так, як я хотів. Що ви
зробите? Чи вам все рівно? Чи думаєте
ви, що не маєте впливу на вибори? 

Ситуація 6. Ви добре вивчили пред%
мет, iз якого складаєте письмовий іспит.
Ваші товариші не зовсім старанно підго%
тувалися. При перевірці виявилося, що
ви отримали “4”, а ваш друг “5”. Він вам
похвалився, що списав. Що ви зробите?
Вас мучить почуття несправедливості.
Але ви можете втратити друга, якщо
почнете встановлювати справедливість,
і крім того, ризикуєте наразитися на не%
розумiння вчителя і однокласникiв. Як
бути?

Предмет “Громадянство” повинен на%
вчити учнів давати собі раду в подібних
ситуаціях. Але всіх їх  не опишеш. Тому
головна мета курсу – навчити учнів са%
мостійно знаходити вихід iз складної си%
туації, не терпіти принижень, порушень
своїх прав, а вміти їх захистити і відсто%
яти, і найголовніше – зрозуміти, що до%
ля держави – це їхня особиста справа,
вони будують свою державу і від них за%
лежить усе.

“Права людини”. Бюлетень Харківської
правозахисної групи, лютий 2001 р. 
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Те, що роблять у Великих Со�
рочинцях, не вписується в тра�
диційні уявлення про дитячі
організації та учнівське само�
врядування. Бо Козацька рес�
публіка створена тут не для “га�
лочки”, не для звіту. Просто во�
на, даруйте за тавтологію, вдих�
нула життя в шкільне життя.
Усе, чим займаються в цій
країні юні козаки та козачки, –
не формальність, усе насправді.
І можливо, – ні, мабуть, таки
точно – їхня держава ста�
більніша, справедливіша й
вільніша за нашу спільну. Пе�
дагоги повністю віддали вряду�
вання в школі�інтернаті самим
учням (намагаються не втруча�
тися навіть у справи з покаран�
ням), хоча вони і входять до
складу керівних органів рес�
публіки. А її структура вклю�
чає такі ланки: гетьман (геть�
манує директор, Іван Олексан�
дрович Фесенко), Велика та
Мала Козацькі ради. Консти�
туційний Суд та Суд лицарсь�
кої честі, кошовий отаман та Ра�
да Старійшин, генеральний пи�
сар, а також курені (різновікові
групи дітей), які очолюють
курінні отамани. Кожний
“функціонер” має чітко визна�
чений перелік обов’язків, які
він, до речі, виконує залюбки.
Демократично обраний кошо�
вий отаман відповідає за роботу
Козацької Демократичної рес�
публіки. Організація і прове�
дення засідань обох рад, пе�
ревірка виконання Грамот
(планів) куренями, влаштуван�
ня козацьких свят, походів та
екскурсій, нагородження пере�
можців конкурсів і змагань –
усе це компетенція того, хто пе�
ребуває на найвищій дитячій
посаді. Він же представляє
інтереси школярів в ад�
міністрації школи та на педра�
дах.

Чи відомо вам про те, що
всередині нашої держави існує
окрема республіка із власним
урядом та адміністративним
устроєм, із конституцією й дер�
жавними символами, судовою
та банківською системами і
навіть власною валютою? Так�
так, ви вже здогадалися. Ні? А
ви про це ще не знаєте? Тоді
знайомтеся: Козацька рес�
публіка Великосорочинської
школи�інтернату. Унікальна,
чудова, справедлива, цікава.
Справжня. Ми повернулися з
неї, як туристи з далекої
країни, і привезли вантаж вра�
жень. Розібрали, розклали по
поличках і тепер оповімо вам,
яка вона – ДЕРЖАВА В ДЕР�
ЖАВІ.

Оповідь перша 
“УРОЧИСТО КЛЯНУСЬ...”

Дитячі організації. Усі ми,
дорослі, свого часу були жовте�
нятами, піонерами, комсомоль�
цями, усі маємо спогади про ті
часи. Наприклад, такі: невираз�
ний період “онуків Жовтня”,
потім більш насичений
подіями піонерський вік разом
із його атрибутом – галстуком;
спочатку його ретельно прасу�
вали й педантично поправляли,
бо він був першим символом
дорослості; коли ж цей рівень
переросли, “шматочок прапо�
ра” понизили у званні, зібгали
й запхали до кишені, щоб – про
всяк випадок – можна було
продемонструвати суворому
завучеві; нарешті, шкільний
комсомол асоціюється з без�
думним зубрінням статуту та
нудним сидінням на зборах.
Коли непорушний Союз розва�
лився разом із системою своїх
організацій, позакласну роботу
з дітьми стали підганяти під
національну історію, по суті,
просто змінювати таблички.
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ДЕРЖАВА В ДЕРЖАВІ

Н.Т о поля

Пропонуємо увазі
читачів розповідь
журналіста
миргородської
газети
“Гоголівський
шлях” про
унікальний досвід
учнівської
демократії у
Козацькій
республіці
Великосорочин#
ської санаторної
школи#інтернату.



Надзвичайно відповідальна робота і в
генерального писаря, адже всю докумен�
тацію оформляє він. А крім того, пише
листи�подяки батькам, складає грамоти
та розсилає накази. Яка ж держава без
власних символів? Є в неї свій герб і пра�
пор (прапор козацький – малиновий; ге�
тьман ледве відшукав для нього малино�
вого шовку). Є гімн, слова до якого напи�
сав поет�земляк Леонід Тома, а на музику
їх поклав миргородський композитор
Анатолій Помарнацький. Є статут, що
визначає напрями роботи республіки, а це
і відродження національних традицій, і
вивчення фольклору, родовідного дерева,
і фізичне гартування, і природоохоронні
операції, і народні промисли, і національ�
на етика. Нарешті – Конституція на 21
статтю, яка декларує добровільність всту�
пу до республіки, а ті, що вирішили стати
козаками (власне, всі, бо учням ця справа
дуже до вподоби), “дають урочисту клят�
ву під прапором України та прапором Ко�
зацької республіки” (стаття 7). 

Символіка символікою, а життя – це і
будні, і свята, і робота, й проблеми,
падіння і злети. І все відбувається, руйну�
ючи традиційні підходи до виховного
процесу... Але це вже тема наступної
оповіді.

Оповідь друга 
“КОЗАКИ КУРЕНІВ СЛАВНИХ”

Руйнуючи традиційні підходи до ви�
ховного процесу, у сорочинському інтер�
наті створили різновікові загони, чи то
пак – курені.

Самоврядування в одновікових групах
рідко буває ефективним, бо староста у мо�
лодшому класі – це ще зовсім дитина, яка
мало що розуміє в загальношкільних про�
блемах. Натомість командири різновіко�
вих груп – старшокласники, і вони мо�
жуть повністю керувати життям колекти�
ву.

Після уроків діти не залишаються кла�
сним колективом, як це прийнято скрізь.
До кожного куреня учні входять від най�
молодшого до найстаршого – доб�
ровільно, з урахуванням психологічної
сумісності та взаємної прихильності. Ко�
жен курінь – це своєрідна модель сім’ї, де
старші піклуються про молодших. Перші
такі групи були створені в школі  1995
року, і всю відповідальність за виховну
роботу тоді взяли на себе добровільно і
безоплатно заступник директора з вихов�

ної роботи Л. Г. Прохоренко та старший
вихователь Л.П.Довгаль. Зазвичай випу�
скники інтернатів, які не виховувались у
родині, не можуть створити і власну
сім’ю, процент розлучень у цій категорії
дуже високий. Різновікові групи соро�
чинського інтернату наближені до моделі
хорошої сім’ї, можливо, такої, якої діти
ніколи й не бачили вдома.

Один приклад. Дитину, що прибула до
інтернату, запитали про дім. З’ясувалося,
що вітчим�м’ясник часто випивав і, буду�
чи п’яним, ставив дитя до стіни і – метав
ножі... Директор І.О.Фесенко розповідає,
що його вихованцям доводилось бачити в
житті багато сумного й трагічного: побої,
вакханалії, було й таке, що батьків із
петлі витягали. У куренях же панує доб�
розичлива атмосфера взаємного піклу�
вання, а будь�які прояви дідівщини жор�
стко відслідковуються і караються сами�
ми учнями.

Кожна така сім’я в інтернаті має свою
спальню, ігрову кімнату й санвузол. Усю�
ди чистота й затишок, відчувається, що
тут є справжні господарі. Те, чого для до�
му не вистачає, зробили своїми руками.
Наприклад, меблі. Лаковані шафи здалеку
можна сприйняти за фабричні, тільки
придивившись, виявляєш, що виготовлені
вони з того, що потрапило під руку: зви�
чайних дощок, оброблених і покритих ла�
ком, полиць зі старих, відпрацьованих
меблів. В одному з куренів зробили
відкидні м’які пуфи – це і шафа, й стільці,
вони дуже зручні для традиційних
вечірніх чаїв, на які збирається весь
курінь разом із вихователями. Не кожна
сім’я може похвалитися щоденними неви�
мушеними розмовами за чашкою чаю. 

А в шкільній кав’ярні власноруч виго�
товлені столи та стільці ще й розписані
чудовими квітами. В одному коридорі на
стіні ми побачили весь інтернат, усю
дружну родину одразу: тут намальовані
родоводи кожного куреня. Кожен зали�
шив на стіні відбиток своєї долоньки,
вмочивши руку у фарбу. А на долоньці –
маленька фотокарточка... 

Оповідь третя
“А ЧИМ НАШІ ГІРШІ ВАШИХ?”

Цей напис зроблено на національній
валюті Козацької республіки школи�
інтернату. Називається грошова одиниця
– “сорінт” (скорочення від “сорочинський
інтернат”), номінальна вартість купюр та�
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нат. Раніше не було мови про дбайливість
до якихось речей. Одяг, взуття зношува�
лись швидко, не доживаючи до визначе�
них термінів списання. Тепер усе по�
іншому. Та й досить тільки переступити
поріг школи, одразу стає зрозуміло, що
тут неординарний підхід до господарю�
вання. Що й говорити, коли панелі, по�
фарбовані у світло�голубий колір кілька
років тому, виглядають, як щойно після
ремонту, а все навколо просто блищить.

– Якщо буде скорочення штату, я
спокійно обійдусь з мінімальною кількіс�
тю техпрацівників, – упевнено заявляє
директор І. Фесенко. – Це й на тех�
працівників накладає відповідальність.
Раніше їх було 25, зараз – 14, але мені
здається, що порядку стало більше. Не всі
одразу сприйняли таку фінансову систе�
му. Психолог із Полтави, кваліфікований
спеціаліст, категорично заперечувала гро�
шове оцінювання навчання: за канонами
психології повинна бути не зовнішня сти�
муляція, а внутрішня. Вона провела в
інтернаті багато часу, говорила з дітьми,
тестувала їх, анкетувала, і зрештою пого�
дилася: від зовнішньої стимуляції все йде
до внутрішнього прагнення.

Коли відмінили рабовласництво і раби
опинилися на волі, вони не знали, що ро�
бити, розгубилися. Такими ж розгублени�
ми часто бувають і випускники закритих
навчальних закладів. Сподіваємося, що
школа, пройдена в Сорочинцях, згодить�
ся козачатам у подальшому житті.

Оповідь четверта
“ПОПЕРЕДУ ДОРОШЕНКО...”

На початку кожного навчального року
інтернат охоплює передвиборча лихоман�
ка. Висувають кандидатури, обирають ко�
шового отамана, генерального писаря, по�
вний склад Конституційного суду, голову
Суду лицарської честі, голову та казначея
банку, прапороносця. Кандидати виступа�
ють із програмами, виготовляють агі�
таційні листівки. Цікаве питання задали
перед цьогорічними виборами майбутньо�
му казначею, семикласникnві Олексію Та�
тарчуку: “Що робитимеш, колh не буде
власmих грошей, а н` щось треба буде, чи
візьмеш 3з каси?” “Візьlу, – щиро відповів
хлопець. – Але потім поверну.” 

Для таємного голосування облад�
нується спеціальне приміщення, виготов�
ляються бюлетені, укладаються списки
виборців. Педагоги мають право висувати

ка ж, як у гривні: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Є
тут і герб, і портрет історичної особи, і но�
мер. Та найцікавіше, що ці гроші – не
іграшка, вони справжні, їх можна зароби�
ти й витратити, як у реальній країні.

Національний банк республіки пере�
жив уже три емісії. Уся валюта суворо
обліковується. Зараз сорінтів у банку
всього на 186 тисяч. 

Ясна річ, коли є фінансова система, то
є і голова банку, казначеї, економісти,
бухгалтери. Зароблені гроші можна вит�
ратити у магазині (туди надходять товари
переважно з гуманітарної допомоги), при�
чому курінь, який переможе в загаль�
ношкільному змаганні, має право отова�
рюватися першим, а відповідно має шир�
ший вибір.

Можна провести час у кав’ярні, де
клієнтів обслуговують справжнісінькі
офіціанти зі своїх, або культурно відпочи�
ти у відеосалоні чи на дискотеці. Можна
іноді навіть обміняти сорочинську валюту
на загальноукраїнську у пункті обміну.

Як заробити гроші? Перш за все, на�
вчання на “4” і “5” оплачується (“двійки”
теж оплачуються, але у вигляді штрафів).
Окрім того, є біржа праці, через яку мож�
на найнятися на роботу: оформити трудо�
вий договір, заповнити трудову книжку,
отримати платню за відомістю. Затверд�
жено обсяги робіт та розцінки за викона�
ну роботу. Наприклад, по 2 сорінти мож�
на отримати за чергування в їдальні, ро�
боту на свинарнику, підготовку сценаріїв,
проведення вечора; у 3 сорінти
оцінюється робота завідувача читального
залу, фізрука, продавця, перукаря, диск�
жокея, працівника відеосалону; 5 отриму�
ють кошовий отаман та старости класів,
офіціанти; найбільший оклад – 6 сорінтів
– у заступника з господарства. Запровад�
жено і систему штрафів. А тому нікому не
хочеться заробляти “двійки”, прогулюва�
ти уроки та самопідготовку, спізнювати�
ся, погано чергувати, засмічувати
шкільну територію та приміщення, пусту�
вати на уроці. Особливо сувора кара пе�
редбачена за брехню (100 сор.), пошкод�
ження шкільного майна, паління, бійки,
грубіянство, нецензурщину (до 1000
сор.), втечі, крадіжки (1000 сор.).

Якщо ж на щось не вистачає грошей, то
можна взяти й кредит під проценти. Усе,
як у реальному житті.

Директор школи переконаний, що така
система дозволяє уникнути споживацько�
го ставлення до того, що дає учням інтер�
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кандидатури, але в учнівському голосу�
ванні участі не беруть. Вони проводять
своє голосування і тільки для того, щоб
порівняти й зробити висновок, наскільки
вони знають своїх вихованців. Цього року
головою Суду честі стала Марина Телят�
ник, дівчина, яка прийшла до інтернату
надзвичайно занедбаною. Виховувала її
мати�алкоголічка, тож і дочка не цуралася
чарки, палила. А в новому колективі
змінилася, і діти довірили їй високу поса�
ду. Голосування дорослих показало, що
вони бачили на цьому посту зовсім іншу
дитину, але тут їхня думка не врахо�
вується. А Марина намагається бути
гідною високої довіри.

Згідно з конституцією, правосуддя в ре�
спубліці здійснюють тільки суди, до яких
входять юні судочинці; вони незалежні і
підпорядковуються виключно законам. 

Суд лицарської честі, що засідає раз на
тиждень, встановлює провину і визначає
покарання за порушення правил для
учнів, Кодексу лицарської честі та законів
Козацької республіки. Конституційний
суд – найвищий судовий орган – скли�
кається в разі потреби. Він наглядає за
виконанням конституції, діяльністю Суду
честі, розглядає апеляції в разі порушен�
ня конституційних прав.

Цікаво, що судять винних товариші по
інтернату, а адвокатами, захисниками,
вболіваючи за долю дитини, виступають
вихователі. Якщо ж органи дитячого само�
врядування прийняли не до кінця проду�
мане рішення, невиважене чи неправиль�
не, дирекція не відміняє його адміністра�
тивно, а звертається до Великої козацької
ради Конституційного суду або зі своїми
пропозиціями повертає на повторний роз�
гляд. Така процедура може повторюватися
тричі, і лише після третього схвалення
рішення має право відмінити особисто ди�
ректор школи. 

Оповідь п’ята 
“ГЕТЬМАН”

– Я сім років навчався в цьому інтер�
наті, – говорить директор школи Іван
Олександрович Фесенко. – Є такий
вислів – “державні діти”, – так я “держав�
на дитина”. Ця школа дала мені путівку в
життя, зробила людиною. Мати – інвалід,
батька не було – після війни, я вихову�
вався вулицею. А з дня заснування інтер�
нату я тут: 1 вересня 1956 року прийшов у
5�й клас (тоді реорганізовувалося педучи�

лище, і цей заклад був відкритий як за�
гальноосвітня школа�інтернат, де навча�
лися діти з 1 до 11 класу; ідея цієї школи
була іншою: відбиралися талановиті, об�
даровані діти, які потребували уваги у
зв’язку з післявоєнним часом). 1963 року
закінчив школу, а через 21 рік, у 1983�му,
повернувся сюди директором. І побачив
руїну. Раніше інтернат підтримувало пе�
дучилище, директори Жуков, Гаюн, Губа
повністю віддавалися своїй справі. А
потім директори змінювалися дуже часто,
школа руйнувалася, руйнувався колек�
тив, губилися класи... Коли я прийшов, 1�
3 класів не було і старших класів не було.
Це вже була не школа, а притулок, де не�
можливо нормально організувати на�
вчально�виховний процес. 

Тепер важко повірити, що ця затишна
оселя – держава гетьмана Івана Фесенка
– була в настільки плачевному стані.
Здається, цей чоловік має величезний за�
пас енергії, ентузіазму, патріотизму й лю�
бові. Любові до дітей, своєї землі і своєї
справи.

Нині школа має офіційний статус са�
наторної загальноосвітньої школи�інтер�
нату для дітей із малими та затухаючими
формами туберкульозу, у ній навчаються
діти з усієї області, кількість їх коли�
вається біля числа 200. Плинність кон�
тингенту – одна з найбільших проблем
інтернату. Якби учнівський склад був
постійним, досягти можна було б значно
більшого. Але навіть за короткий час пе�
ребування тут дитина стає іншою люди�
ною. Не секрет, що до поширення тубер�
кульозу призводить складна соціально�
економічна обстановка в країні, сімейна
невлаштованість. Більшість дітей, які по�
трапляють до Сорочинців, геть занедбані
– і у плані навчання та виховання, і у
плані здоров’я.

– Я ніколи не бачив дистрофіків, –
розповідає Іван Олександрович, – а тут
з’являються діти з І�ІІ стадією дистрофії.
Одяг скинуть – можна скелет вивчати!
Багатьох “витягають” із вулиці, куди ви�
штовхали їх родичі з атрофованим
батьківським інстинктом. Діти ще
“важчі”, ніж раніше. Бувають випадки, що
підлітки не вміють читати й писати. Бува�
ють такі, що в житті бачили тільки сварки
п’яних батьків, крик і бійку, і затишок
інтернату викликає в них шок.

А ідея впровадження такої системи ви�
ховання не нова. Ім’я А. Макаренка зна�
ють усі. Свого часу його проголосили ве�
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шкільного (фізкультура, музика, образо�
творче мистецтво, трудове навчання, фа�
культативи). Збільшили кількість на�
вчальних годин з основних предметів за
рахунок самопідготовки. І це принципова
відмінність від звичайної схеми. Адже са�
мопідготовка, як правило, проводилася
увечері, коли учні вже були втомлені, а
вихователі могли перевірити лише сам
факт виконання (часто списування) до�
машнього завдання, а не правильність.
Підказати ж, пояснити незрозуміле було
нікому. Тепер цим займається вчитель�
предметник. Що ще? Та багато чого. І те�
матично�заліковий облік, і психологічні
семінари, і макаренківський інфор�
маційний центр управління колективом.
Експериментували багато, щоб зрештою
відпрацювати найдієвіші форми і методи.
У результаті – зросла успішність, немає
втеч, дітям подобається жити і вчитися в
інтернаті.

Із великою любов’ю розповідає геть�
ман про своїх козачат: про малих і тих, які
вже закінчили школу (до речі, цього року
п’ятеро випускників стали студентами
ВНЗ). Оглядаємо курінні родоводи, ди�
вимося на фотокартки, на усміхнені об�
личчя. Усіма пишається Іван Олександ�
рович, як рідними дітьми, тривожиться за
тих, хто залишив стіни школи. Таня Ар�
хипова – вступила до Харківського
університету МВС; Оля Кузьменко –
батьки перебувають у колонії суворого
режиму за квартирні крадіжки, дівчинка
не хоче мати з ними нічого спільного, на�
вчання продовжуватиме в училищі: май�
бутній бухгалтер; Сергій Нечипоренко –
дитя вулиці, батьки – алкоголіки,
закінчив школу на “4” та “5”; Світланку
Чернову мати�п’яниця вигнала з дому,
дівчинка три роки виховувалася в сім’ї
корейців, торгувала на ринку, і багато зу�
силь доклав директор, щоб переконати
матір прийняти доньку. Як складуться
їхні долі? Хочеться, щоб усе в них було
добре. А зв’язок із рідною школою не
втратиться, бо зі сльозами залишають її
діти, бо сумуватимуть за друзями, педа�
гогами і за господарем, який не дарма на�
зивається гетьманом. Це не просто сим�
вол. Це слово дуже пасує тому, хто є гос�
подарем справжнім, патріотом великим,
другим, а може, інколи і єдиним батьком,
творцем цієї ДЕРЖАВИ В ДЕРЖАВІ.

ликим педагогом, розтиражували його
праці і... забули. Колись Макаренко виво�
див у люди безпритульних, тепер часом і
“благополучні” діти стають на хибний
шлях. Студент І. Фесенко педагогіку
швидше “проходив”, а не вивчав, як і
більшість студентів, і тільки зіткнувшись
із конкретними проблемами, відчув брак
знань особистих і брак досвіду в системі
виховання взагалі. Перечитав Макаренка
вздовж і впоперек, опрацював книги Су�
хомлинського та інших педагогів і випле�
кав власну концепцію, свою ідею. 

Було це десь у 1976 році, коли працю�
вав заступником директора Великосоро�
чинської середньої школи. Запропонував
застосувати там свою модель – не підтри�
мали: у школі вже був усталений порядок,
традиції, і ламати їх не захотіли. Перей�
шовши до інтернату, запропонував цю
модель на другій же педраді. Звичайно,
одразу отримати згоду не розраховував. В
інтернаті працювали мудрі педагоги, з ве�
ликим досвідом, але... із стереотипом пе�
дагогічного мислення. Тоді новий дирек�
тор почав поширювати свою ідею теоре�
тично: проводив різноманітні конфе�
ренції, читання. Бачив, що зацікавилися,
але десь наполовину. І от, нарешті, у 1992�
93 роках колектив погодився почати екс�
периментувати. Звичайно, все було педа�
гогічно обгрунтовано і схвалено обласним
управлінням освіти.

І – школа, яка через свою специфіку
завжди мала проблеми з успішністю, по�
чала продукувати відмінників та
четвірочників. Як? Чому? По�перше, ди�
ректор наказав інвентаризувати всі засо�
би навчання: книжкові, технічні, наочні, –
усе це впорядкували й створили каталоги,
де розписаний кожний урок і де що треба
для нього взяти. Іван Олександрович
навіть привіз із Харкова довідкову маши�
ну. Раніше вона стояла на вокзалі й
інформувала про прибуття та відправлен�
ня потягів. Тепер – в учительській: натис�
куй кнопку й отримуй необхідну інфор�
мацію (всього 140 позицій). Обладнали
кабінети, по районах вони одні з найкра�
щих. Майже в кожному класі є кіноапа�
рат, працюють два лінгафонні кабінети.
Апаратура хоч і стара, але ставляться до
неї дуже дбайливо.

По�друге, реорганізували сам навчаль�
ний процес. Розподілили предмети про�
тягом робочого дня на дві частини: до
обіду вивчають предмети державного
компоненту, після обіду – державного та
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СИТУАЦІЯ
Здоров'я є необхідною умо�

вою активної життєдіяльності,
самореалізації і щастя людини,
визначає потенціал особис�
тості. Воно формується і про�
являється впродовж усього її
життєвого шляху, одним із
найважливіших етапів якого є
період набуття майбутньої про�
фесії. Тому серед цільових
груп населення, які потребують
уважного ставлення із точки
зору формування і зміцнення
здоров'я, особливе місце займає
студентська молодь. Це спе�
цифічна група населення. Від
сім'ї  вона відійшла,  але
соціальної й економічної са�
мостійності не набула. Сту�
дентська молодь є носієм ре�
продуктивного, творчого та
економічного потенціалу
країни, тому проблемі форму�
вання, збереження і зміцнення
здоров'я повинне відводитися
одне з найважливіших місць у
сфері її життєвих та про�
фесійних інтересів. Майбутня
професія певної кількості мо�
лодих людей – учитель серед�
ньої школи – вже давно відне�
сена спеціалістами до групи
ризику розвитку невротичних,
психосоматичних розладів. 

До сукупності факторів, що
безпосередньо впливають на
стан здоров'я вчителів, уходять
особливості їхньої складної і
різнопланової  діяльності –
підвищена тривалість робочого
дня, висока психоемоційна на�
пруга, професійна відповідаль�
ність за результати навчально�
виховного впливу тощо. Зокре�
ма урок (у структурі робочого
часу вчителя він посідає основ�
не місце) є тим головним на�
вантаженням, що ставить до
його нервово�психічної сфери
високі вимоги. Як відомо, крім
проведення уроків в обов'язки

вчителя входять підготовка до
уроків удома, перевірка пись�
мових робіт, додаткові заняття
та консультації, класне керів�
ництво, робота з батьками,
різнопланова позакласна та по�
заурочна робота, контроль за
дотриманням чистоти у про�
фільних кабінетах, участь у ме�
тодичній роботі школи, району,
міста тощо.

Як свідчать результати
бесід, спостережень, опитувань
учителів шкіл  Полтави та об�
ласті, витрати часу на всі ці ви�
ди діяльності перевищують до�
пустимі норми. Так, підраху�
нок часу денної роботи вчителя
дозволив встановити, що при
навантаженні у межах 18�24 го�
дин на тиждень учителі в се�
редньому працюють 10�12 го�
дин на день.  Крім того,
потрібно зазначити, що робота
вчителя з батьками, учнями,
колегами, громадськістю пе�
редбачає не лише про�
фесіоналізм, комунікативну
культуру, компетентність, але
й високу емоційну стійкість,
уміння володіти собою, неупе�
редженість, стриманість, толе�
рантність.

Тому специфіка праці, спосіб
життя вчителів загальноосвітніх
шкіл, постійна перевтома є при%
чинами того, що в них частіше,
ніж у представників інших про%
фесій системи "людина%люди%
на", виникають різноманітні по%
рушення у психічній сфері, роз%
виваються невротичні розлади,
а на їхньому фоні – психосома%
тичні хвороби (гіпертонія,
інфаркт міокарда, ішемічна
хвороба серця, виразкова хво�
роба шлунку і дванадцятипалої
кишки, гастрит, порушення ен�
докринного балансу, судинні
враження мозку і т.д.).

Вивчення складної природи
психосоматичних недуг праців�
ників освітньої галузі показує
стійкий взаємозв'язок їхнього
виникнення й загострення про�
тікання зі специфікою про�
фесійної діяльності. Як було за�
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ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я.

ПОРАДИ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

В.І.Бобрицька

У статті
розглядаються
питання
формування,
збереження і
зміцнення психічного
здоров'я майбутніх
учителів. Аналіз
особливостей їхньої
діяльності дозволяє
дійти висновку, що
праця педагога
середньої школи
належить до групи
професій, що
спричиняють ризик
нервово$психічних
розладів.
Центральним
завданням
дослідження є пошук
шляхів перебудови
змісту і логіки
процесу підготовки
вчителя у ВНЗ із
тим, щоб надати
майбутнім педагогам
знання із питань
збереження й
зміцнення психічного
здоров'я,
сформувати навички
володіння методами
підвищення
стійкості до стрес$
факторів у
педагогічній
діяльності.

The article deals with
the problem of forma$
tion, protection and
strengthening students'
health in higher educa$
tional establishments.
After analyzing pecu$
liarities of future
teachers' activity we
come to the conclusion
that teacher' profes$
sion is a risky one as
far as nervous diseases
and mental disorder is
concerned.
The main task of our
research is to find
ways of changing form
and matter and logicl
in the process of train$
ing teachers in higher
educational establish$
ments, to teach future
teachers how to protect
and strengthen their
health to form the
habit of overcoming
stress in pedagogical
activiti.



· здоров'я дитини, шляхи його форму�
вання, збереження та зміцнення;
· фізичне здоров'я людини;
· харчування і здоров'я;
· екологія і здоров'я;
· основи психічного здоров'я;
· соціальні умови здоров'я;
· духовний світ людини та її здоров'я;
· валеологічний потенціал організму
людини [6].
У контексті цих провідних програмних

установок навчальний посібник "Валеоло�
гія" для студентів ВНЗ  (авт. Бобрицька В.І.,
Гриньова М.В. та ін., Полтава, 2000) про�
понує змістове забезпечення даних
розділів у повному обсязі матеріалу теоре�
тичного й прикладного характеру [1]. Зок�
рема, у розділі "Основи психічного здо�
ров'я" подається 5 лекцій (див. табл. 1).

Таблиця 1.
Основний зміст навчальної 

інформації розділу

"Основи психічного здоров'я" 
(навч. посібник "Валеологія", 

Полтава, 1999 р.)

значено вище, у процесі педагогічної робо�
ти на вчителів постійно впливає низка
факторів, що часто призводить до напруги
механізмів регуляції життєзабезпечуючих
функціональних систем організму. До то�
го ж, зростаюча інтелектуалізація про�
фесійної сфери, посилення ролі мис�
леннєвої діяльності в роботі сучасного пе�
дагога, що потребують постійної уваги, ак�
тивного спостереження, оперативного
аналізу інформації й прийняття рішення в
умовах дефіциту часу (наприклад, при
розв'язанні спонтанних педагогічних ситу�
ацій), реалізуються в стресовий синдром,
порушують нормальне самопочуття, поро�
джують дискомфорт у психоемоційній
сфері вчителя.

Тривалі психоемоційні перевантаження
можуть викликати явище нервової пере�
напруги, яке пояснюється як стан ор�
ганізму, що знаходиться між нормальни�
ми і патологічними реакціями. Цей стан
можна ще визначити як преадаптацію, тоб�
то функціонування системи на межі норми
її адаптації, коли мобілізуються всі ре�
зервні системи організму. Але в роботі
вчителя стан психоемоційної перенапруги,
на жаль, часто хронізується, що рано чи
пізно призводить до зриву механізмів
адаптації і, як наслідок, – до хвороби. Так,
учителі часто скаржаться на погіршення
психічних функцій (послаблення пам'яті,
утруднення мислення, підвищення збуд�
ливості), порушення сну (стає неглибоким
і тривожним, зі специфічними "вчительсь�
кими" сновидіннями), невмотивоване
очікування проблем, неприємностей, го�
ловні болі тощо. Крім того, педагоги
рідше, ніж представники інших професій,
звертаються по медичну допомогу й у той
же час частіше продовжують свою
професійну діяльність у випадку незду�
жання або хвороби, займаються самоліку�
ванням. 

ПОШУК ВИХОДУ
Специфіка педагогічної роботи, нозо�

логічна структура і характер захворюва�
ності педагогів, особливості їхнього став�
лення до свого здоров'я свідчать про давно
назрілу необхідність перебудови логіки і
змісту процесу професійної підготовки
вчителя з метою надання майбутнім педа�
гогам системи знань із теорії та практики
формування, збереження і зміцнення фі�
зичного й психічного здоров'я. Так, про�
грамою курсу "Валеологія" для студентів
ВНЗ (авт. Бобрицька В.І., Гриньова М.В.
та ін., Полтава, 1999) передбачено вив�
чення таких розділів:

· особливості сучасного стану здоров'я
населення України та шляхи його
поліпшення;

29

Постметодика, №2 (34), 2001

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  

Ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ 
³íäèâ³äà 

ÿê ñêëàäîâà äîñê î-
íàëîãî çäîðîâ'ÿ  

 

 Ïñèõ³÷íå çäîðîâ'ÿ — øëÿõ äî 
ùàñòÿ ³ äîâã îë³òòÿ. 
 Íåðâîâà ñèñòåìà ÿê ìàòåð³àë ü-

íà îñíîâà ïñèõ³êè ëþäèíè.  
 Ïñèõîåìîö³éí³ ïåðåâàíòàæå í-

íÿ, ôàêòîðè ¿õ âèíèêíåííÿ.  
 Ñòðåñ ÿê íåñïåöèô³÷íèé àäà ï-

òàö³éíèé ïðîö åñ. Ïñèõîëîã³ÿ ³ 
êîíöåïö³ÿ ñòðåñó.  
 ²íäèâ³äóàëüí³ â³äì³ííîñò³ ðå à-

ãóâàíííÿ ëþäåé íà ñòðåñ.  
Ñàìîðåãóëÿö³ÿ 

ä³ÿëüíîñò³ ÿê  
ôàêòîð îðãàí³ç à-

ö³¿ çäîðîâîãî ñï î-
ñîáó æèòòÿ  

 

 Ñàìîðåãóëÿö³ÿ: âèçíà÷åííÿ ³ 
ñóòí³ñòü.  
 Ñàìîðåãóëÿö³ÿ ÿê á³îëîã³÷íå 

ÿâèùå. 
 Ñòðóêòóðà ñàìîðåãóëÿ ö³¿ ä³ ÿ-

ëüíîñò³. 
 Àñïåêòè ñàìîðåãóëÿö³¿  

ä³ÿëüíîñò³.  
Ïñèõîëîã³÷í³  

ìåòîäè  
ï³äâèùåííÿ  

ñò³éêîñò³ äî ñòðåñ³â  
 

 Ìåòîäè ïñèõ³÷íî¿ ñàìîðåãóë ÿ-
ö³¿: 
– Ðåëàêñàö³éíî -äèõàëüíà  
ã³ìíàñòèêà. 
– Ðåëàêñàö³ÿ (ðîçñëàáëå ííÿ). 
– Éîãà. 
– Àóòîãåííå òðåíóâàííÿ.  
– Ìåäèòàö³ÿ.  
 Ìåòîäè ïñèõîëîã³÷íî¿ ê îðåêö³¿. 

Ðîëü çàãàëüíîçì ³-
öíþþ÷èõ çàñîá³â  

ó ôîðìóâàíí³ ïñ è-
õ³÷íîãî çäîðîâ’ÿ  

 

 Õàð÷óâàííÿ é åìîö³éíà íàïð ó-
ãà. 
 Ðîëü ô³çè÷íî¿ àêòèâíîñò³ ó çì ³-

öíåíí³ íåðâ îâî¿ ñèñòåìè.  
 Íîðìàë³çàö³ÿ ñíó.  
 Íàðîäí³ çàñîáè çíÿòòÿ íåðâ î-

âî-åìîö³éíî¿ íàïðóãè.  
Ïîçèòèâíå ìèñ-
ëåííÿ ³ çäîðîâ'ÿ  

ëþäèíè 
 

 Ôåíîìåí ìèñëåííÿ.  
 Ôîðìóâàííÿ «îáðàçó âëàñíîãî 

ß» â êîíòåêñò³ ñòâîðåííÿ îñíîâ 
ïîçèòèâíîãî ìè ñëåííÿ. 
 Âåðáàëüí³ êîíñòðóêòè íåãàòè â-

íîãî ìèñëåííÿ: øëÿõè âèçíà÷åííÿ ³ 
çàì³íè íà ïîçèòèâí³ àëüòåðíàò èâè. 



На заняттях студенти  усвідомлюють,
що психічне здоров'я – це стан інтелекту�
ально�емоційної сфери, основу якого скла�
дає відчуття душевного комфорту, що за�
безпечує адекватну поведінкову реакцію.
Такий стан обумовлений як біологічними,
так і соціальними потребами, а також мож�
ливостями їх задоволення [4].

СТРЕС І ДИСТРЕС У ПРОФЕСІЇ
ВЧИТЕЛЯ

Прийнято вважати, що ворогом психіч�
ного здоров'я є стрес. Цей термін увійшов
у всі мови світу з легкої руки відомого ка�
надського фізіолога, дослідника стресу
Ганса Сельє.

Г.Сельє визначив стрес як неспе�
цифічну відповідь організму на будь�які
впливи або ситуації (стресори), що потре�
бують пристосування до них. Стресори ак�
тивізують в організмі фізіологічні ме�
ханізми, відповідальні за емоційне збуд�
ження. Стан стресу може виникати під
впливом найрізноманітніших життєвих
умов, починаючи із повсякденних турбот і
закінчуючи екстремальними ситуаціям,
так званими "ударами долі" [3].

Психічним проявам синдрому, описано�
го Г.Сельє, було присвоєно наймену�вання
"емоційний стрес". Термін яскравий, але
він дав початок різним тлумаченням. У йо�
го зміст включають і первинні емоційні
психічні реакції, що виникають в резуль�
таті критичних психологічних упливів, і
емоційно�психічні симптоми, що породжу�
ються тілесними пошкодженнями, афе�
ктивні реакції при стресах і фізіологічні
механізми, що лежать в їх основі.

У повсякденному спілкуванні, коли го�
ворять: "Я перебуваю в стані стресу", зви�
чайно розуміють надмірний стрес, або
дистрес, подібно до того, як слова: "У мене
температура" означають: "У мене підвище�
на температура", тобто жар. Терміном
"дистрес", пояснює Г.Сельє, називається
стрес, що завдає шкоди організмові. Будь�
яка нормальна діяльність (наприклад, гра
в шахи або пристрасні обійми) може спри�
чинитися до значного стресу, але він не є
шкідливим для організму. Стрес перетво�
рюється на дистрес під упливом деяких
емоційних факторів, наприклад, невдач,
незадоволення життям, невизнання ус�
піхів. На думку Г.Сельє, найшкідливішим
є стрес, котрий виник у результаті невдач і
зруйнованих надій. Дистрес, викликаний
невиправданими зусиллями, нереалізова�
ною мрією, залишає в організмі незворот�
ний рубець, що тягне за собою хворобу.

Дистрес відіграє значну роль у підви�
щенні кров'яного тиску, виникненні сер�
цевих нападів, виразки шлунка і дванад�
цятипалої кишки, різних типів психічних
розладів. Коли ми чуємо від лікарів, що
потрібно уникати стресу, очевидно, пот�
рібно розуміти це як насторогу стосовно
шкідливих виявів дистресу для здоров'я.

Зважаючи на те, що в людини існують
неусвідомлені потяги до одержання не
тільки позитивних, але й негативних
емоцій, висловлено припущення, що
індивідуальні відмінності емоційного
сприйняття подібних ситуацій створюють
"різний баланс збудливості систем пози�
тивної мотивації і систем негативної моти�
вації". Звичайно, вказані системи моти�
вацій можуть створювати тільки переду�
мови поведінки людини, котра керується
моральними, практичними, світоглядни�
ми нормами, власними переконаннями.

У шістдесяті роки психологи Холмс і
Рей узагальнили відомості про фактори,
що можуть викликати стрес, створили
шкалу даних по бальній системі. Вони та�
кож з'ясували, що при актуальній
кількості балів більше 150 або при 300 ба�
лах, накопичених упродовж останнього
року, виникає п'ятдесятивідсотковий ри�
зик захворювань у зв'язку із стресом.

На практичних заняттях студентам* бу�
ло запропоновано визначити сукупність
стресфакторів і надати їм відповідний бал.
Так, найбільший деструктивний
емоційний уплив на самопочуття май�
бутніх педагогів чинять такі події:

· смерть близьких людей;
· втрата здоров'я, розлади в сім'ї, ус�
кладнення в стосунках із коханими;
· проблеми в навчанні (поява ака�
демічної заборгованості, нарікання з бо�
ку викладачів, загальна неуспішність);
· складнощі з майбутнім працевлашту�
ванням, страх опинитися соціально не�
затребуваним (безробітним), побутові
проблеми.
Для вчителів стресогенними є пробле�

ми на роботі, незадоволення результатами
їхньої праці директора школи, непоро�
зуміння з колегами, порушення здоров'я,
домашні негаразди.

Студенти педагогічного університету
та вчителі висловлюють загальну занепо�
коєність тим, що рівень володіння
технікою зняття психоемоційної напруги,
вміння долати негативний уплив дистресу
на їхню інтелектуально�емоційну й сома�
тичну сферу досить низький. 
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* Дослідженням були охоплені студенти денного і
заочного відділення природничого факультету ПДПУ 
ім. В.Г.Короленка у кількості 317 чоловік.



6. Член вашої групи на педагогічній
практиці проводив заліковий урок iз вико�
ристанням нових методик. Частина із них,
на вашу думку, містить серйозні помилки.
Ваша думка при обговоренні буде
вирішальною. Як ви вчините:

а) визначите лише позитивне і запропо$
нуєте удосконалювати  діяльність – 4;

б) висловитеся і щодо позитивних, і сто$
совно негативних аспектів уроку – 2;

в) відзначите лише помилки, оскiльки
новатор не повинен припускатися про$
фесійних помилок – 0.

7. Ви бачите, що в школі, де ви проходи�
те педагогічну практику, під час перерви
підлітки  семикласники палять цигарки.
Як зреагуєте:

а) гадаєте, що не варто втручатися,
так як це не ваші учні – 4;

б)зробите зауваження – 2;
в) берете підлітків за руку і ведете до

завуча – 0.

Підрахуйте суму балів:
Від 0 до 2 балiв. Ви шукаєте привід для

суперечок і сварок, нав'язуєте свою думку,
навіть тоді, коли не праві. Вам властива
деяка дріб'язковість. Мабуть, потрібно пе�
реглянути свої стосунки з оточуючими, бо
ви можете набути слави нетовариської,
конфліктної людини. Можливо, причиною
цього є ваші внутрішні комплекси?

Від 3 до 12 балiв. Про вас говорять, що
ви дуже принциповий, а іноді занадто ка�
тегоричний. Ви наполегливо відстоюєте
свою думку, але вмієте поважати й думку
інших. Вас поважають, а іноді й побою�
ються.

Від 13 до 28 балiв. Ви тактовні, компе�
тентні, не любите конфліктів. Прагнете бу�
ти приємним для оточуючих, але не
завжди надаєте їм потрібну допомогу.

Тест "Чи загрожує вам нервовий
зрив?"

1. Чи важко вам звертатися до когось iз
проханням про допомогу?

а) так, завжди – 3; 
б) дуже часто – 2; 
в) дуже рідко – 1; 
г) ніколи – 0
2. Думаєте ви про свої проблеми у

вільний час?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) дуже рідко – 1; 
д) ніколи – 0.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Усе вищесказане зумовило необхідність

пошуку конструктивних шляхів збережен�
ня і зміцнення психічного здоров'я як май�
бутніх, так і практикуючих учителів,
дослідження та розробки механізмів
підвищення рівня їхньої психічної адап�
тації до труднощів педагогічної професії.

Для дослідження були використані
збірник тестів для визначення здатності
протистояти стресові, рівня витривалості
й конфліктності (упорядник М.Зайченко,
1995), опитувальний лист Ч.Спілбергера й
О.Ханіна, деякі методи психічної діагнос�
тики (Л.Собчик, 1990).

Як приклад подаємо деякі з них.

Тест на конфліктність **
1. Уявіть собі, що в громадському тран�

спорті починається суперечка. Ваші дії:
а) вирішите не втручатися – 4;
б) станете на бік потерпілого або того,

хто правий – 2;
в) обов'язково втрутитеся і будете

відстоювати власну точку зору – 0.
2. Чи критикуєте ви на зборах старосту

групи?
а) ні – 4;
б) іноді, залежно від ваших особистих

стосунків зі старостою – 2;
в) завжди критикуєте за помилки – 0.
3. Куратор групи пропонує план роботи

на рік. План здається вам не раціональ�
ним. У вас є суттєві зміни і доповнення до
нього. Ваші дії:

а) вирішите промовчати через можливі
надалі неприємні стосунки з куратором –
4;

б) запропонуєте свої доповнення, якщо
впевнені, що вас підтримають члени групи
– 2;

в) будете відстоювати свій план за бу$
дьяких обставин – 0.

4. Любите посперечатися зі своїми това�
ришами і друзями:

а) тільки із тими, хто не ображається
– 4; 

б) так, але лише із принципових питань
– 2;

в) сперечаєтеся з усіма і з будь$якого
приводу – 0.

5. Хтось намагається проникнути в чер�
гу попереду вас. Ваші дії:

а) мовчки обурюєтеся – 4; 
б) вважаєте, що ви не гірші, наслідуєте

його(її) приклад – 2;
в) відкрито висловлюєте обурення – 0.
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** Тести розраховані на студентську молодь, за
незначних змін можуть бути використані й для педагогів.



3. Якщо ви бачите, що в людини щось
не виходить, чи відчуваєте бажання зроби�
ти це замість неї?

а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) дуже рідко – 1; 
д) ніколи – 0.
4. Чи довго переживаєте через не�

приємності ?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) дуже рідко – 1; 
д) ніколи – 0.
5. Скільки часу ви приділяєте собі вве�

чері:
а) більш, ніж три години– 0; 
б) одну$дві години – 1; 
в) більше години – 2; 
г) жодної хвилини – 4.
6. Якщо вам пояснюють щось iз зайви�

ми подробицями, чи маєте звичку переби�
вати?

а) так, завжди – 4; 
б) часто – 3; 
в) залежно від обставин – 2; 
г) рідко – 1; 
д) ні – 0.
7. Чи завжди ви поспішаєте?
а) так, постійно – 5;
б) часто поспішаю – 4; 
в) поспішаю як усі, іноді – 2; 
г) поспішаю лише у виняткових ситу$

аціях – 1; 
д) ніколи – 0.
8. Важко вам відмовитися від смачної

їжі:
а) так, завжди – 3; 
б) часто – 2; 
в) іноді – 1; 
в) дуже рідко – 1; 
г) ніколи – 0.
9. Доводиться вам мати декілька справ

одночасно?
а) так, завжди – 5; 
б) часто;  
в) іноді – 3; 
г) зрідка – 1; 
д) ніколи – 0.
10. Трапляється, що під час розмови

ваші думки десь далеко?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) трапляється – 3;
г) дуже рідко – 1; 
д) ніколи – 0.
11. Чи не здається іноді вам, що люди

говорять про нудні, марні речі?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 

в) іноді – 2; 
г) зрідка – 1; 
д) ніколи – 0.
12. Нервуєте, коли стоїте в черзі?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) зрідка – 1; 
д) ніколи – 0.
13. Любите давати поради?
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) зрідка – 1; 
д) ніколи – 0.
14. Довго ви сумніваєтеся перед прий�

няттям рішення:
а) дуже часто – 5; 
б) часто – 4; 
в) іноді – 2; 
г) зрідка – 1; 
д) ніколи – 0.
15. У якому темпі ви говорите?
а) скоромовкою – 3; 
б) швидко – 2; 
в) спокійно – 1; 
г) уповільнено – 0.

Підрахуйте суму балів:
Від 45 до 65 балів. Нервовий зрив для

вас – реальна можливість, зверніть увагу
на своє здоров'я. Подібна нервозність мо�
же бути наслідком авітамінозу, загальної
перевтоми.

Від 20 до 40 балів. Намагайтеся стави�
тися до життя спокійніше, не сприймайте
дрібні невдачі як життєву драму. Ви в
змозі контролювати себе самі, спокійно
аналізуйте те, що відбувається у вашому
житті.

До 19 балів. Вам вдається зберігати
спокій і рівновагу. Намагайтеся і надалі
уникати надмірних хвилювань.

0 балів. Мабуть, такий результат не
можливий у вас, бо він характеризує
безініціативну, нудну людину.

Результати дослідження рівня
психічної адаптації майбутніх учителів,
яка визначається ступенем збалансова�
ності особистості, її нервово�психічної
врівноваженості, рівнем особистісної та
соціальної тривожності дозволили умовно
поділити всіх респондентів на чотири гру�
пи.

До першої ввійшли студенти iз достат�
ньо високим рівнем психічної адаптації.
Вони мали сформовані вміння використо�
вувати накопичений соціальний досвід у
розв'язаннi проблем спілкування у мікро�
соціумі (група, курс, сім'я), пояснювати
ситуацію iз позицій логіки й практичності.

32

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ  



них психологічних методів
підвищення стійкості до
стресів, розширення психо�
логічних резервів організму
майбутніх педагогів.

Психологічні методи умовно
можна поділити на дві групи.
До першої належать різно�
манітні методи психічної само%
регуляції, за допомогою яких
людина може самостійно впли�
вати на свій емоційний, душев�
ний і фізичний стан. Останніми
роками як профілактичний
засіб боротьби зі стресом широ�
ко застосовуються різні методи
психічної саморегуляції: релак�
саційно�дихальна гімнастика,
прогресивна м'язова релак�
сація, йога, аутогенне тренуван�
ня, медитація. Більш детально
зупинимося на декількох мето�
дах психічної саморегуляції, що
можуть бути корисними для
майбутніх і практикуючих педа�
гогів.

Р е л а к с а ц і й н о % д и х а л ь н а
гімнастика. Коли людина почи�
нає відчувати хвилювання, три�
вогу, страх, тобто переживає
стрес,  це завжди легко
розпізнати завдяки змінi ди�
хання. Що ж відбувається з ди�
ханням людини, котра перебу�
ває в станi психологічного стре�
су? Відчуваючи, наприклад,
страх, людина найчастіше за�
тримує дихання і дихає дуже
поверхнево ("ледве дихає від
страху"). Нестача кисню робить
свою справу, внаслідок чого
підсилюється тривога, це при�
зводить до неприємних
наслідків. Але якщо вирівняти
дихання, зникнуть і почуття, що
викликали його порушення. 

Пропонуємо одну iз таких
вправ. 

Вправа. 
1. Дихайте "нормально", од�

ночасно стежте за тим, які час�
тини тіла беруть у цьому участь
і у якій послідовності. (Ви ди�
хаєте носом чи ротом; коли ви�
дихаєте, чи піднiмаються у вас
під час вдиху живіт, грудна
клітка; потім повітрям запов�
нюється простір між ключиця�
ми або все відбувається в іншій
послідовності?).

2. Встаньте або сядьте, ви�
прямивши спину. Вдихайте

Другу склали особи, які ма�
ли характерні прояви мас�
кулінізації поведінки (прита�
манні для жінок�педагогів):
упевненість,  упертість,
здатність протистояти складно�
щам,  демонстрація позиції "я
сам" у розв'язаннi проблем гру�
пи і своїх особистих, готовність
повністю зануритися в сус�
пільно корисну діяльність. У
майбутньому такі особи пов�
ністю "входять у роботу", відда�
ючи перевагу професійній
кар'єрі, а не сімейному благопо�
луччю. Ця позиція є захисним
механізмом такої особистості,
який за тривалої дії призводить
до фізичної і психоемоційної
перенапруги, знижує життє�
здатність організму і підвищує
ризик психосоматичних захво�
рювань.

До третьої ввійшли особи з
певною нестійкістю особис�
тісної сфери. Вони схильні до
невротичного реагування на дію
стрес�факторів. Для поведінко�
вої сфери таких осіб здебільшо�
го характерні завищена вимог�
ливість до себе й до ін�ших,
надмірний контроль за
емоціями, хвороблива реакція
на несправедливість, упередже�
ність. Такі особливості реагу�
вання створюють умови для по�
силення внутрішньої емоційної
напруги, конфліктності й три�
вожності, а у подальшому –
стійкий емоційний дискомфорт,
депресивні стани.

Четверту склали особи з яск�
раво вираженою невротичною
структурою особистості. Вони
надмірно чутливі до впливу
факторів навколишнього со�
ціального оточення (групи, ко�
лективу, викладачів), схильні
до переживань, передчуття не�
вдач, невмотивованої слізли�
вості, що призводить до зни�
ження загальної опірності до
стресу.

ДОПОМОЖИ СОБІ САМ,
АБО МЕТОДИ
ПСИХІЧНОЇ 

САМОРЕГУЛЯЦІЇ
На основі розультатів дос�

лідження в ході вивчення курсу
"Валеологія" проводиться
підбір групових та індивідуаль�
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Бiологiчний,
психiчний,
духовний
потенцiал людини
величезний. Чи
використовуємо ми
його? Якщо уявити
високу заснiжену
гору й
iдентифiкувати її з
багатоплановими
резервами, що
закладенi в
кожному з нас, то
реально ми
оперуємо у своєму
життi  лише
частиною цих
резервiв – верхiвкою
гори. Бiльшiсть,

навiть проживши
життя, так i не
здогадується про
те, що змогли б
зробити, чого
досягти, якби
доклали зусиль з
удосконалення себе.
Використання
методiв психiчної
саморегуляцiї ' один
iз шляхiв
самовдосконалення,
розкриття
можливостей,
"запуску"
iндивiдуальних
креативних
механiзмiв, у
результатi чого
людина пiзнає себе,
свої таланти i
здiбностi й
використовує їх на
користь собi i
своєму здоров'ю.



повітря носом так, щоб спочатку заповни�
ти ним нижню частину легень (можете
випнути живіт), потім середню частину
легень (при цьому у вас розширюється
грудна клітка) і, насамкінець, ніби під
ключицю.

3. Після вдиху на деякий час затримай�
те дихання.

4. Потім повільно вдихайте носом так,
щоб звільнити легені в тій же послідо�
вності, у якій ви наповнювали їх, вдихаю�
чи повітря, тобто почніть із живота. Нама�
гайтеся видихати глибше, особливо із
"живота". Зробіть перерву, коли видихати
буде нічого. 

Володіти своїм диханням не завадить і
цілком здоровим людям: з одного боку, з
метою профілактики можливих захворю�
вань, з іншого – щоб уміти швидко заспо�
коюватися.

Релаксація (розслаблення). Релак�
сація є одним із визначальних компо�
нентів аутотренінгу. Це вольове розслаб�
лення м'язів. Воно, як правило, має
подвійний результат: зменшується емо�
ційна напруга і виникає природний стан
гальмування ЦНС (організм готується до
сну). Природне розслаблення м'язів зви�
чайно викликається позитивними емо�
ціями. Всі ми знаємо, що, відпочиваючи,
людина розслабляє м'язи, відчуваючи не�
приємні емоції, напружує їх. Цей зв'язок
між м'язовою і нервовою системами вико�
ристовується у процесі аутотренінгу. Роз�
слаблення м'язів супроводжується знят�
тям емоційної напруги. За систематичного
застосування релаксації закріплюється
умовний рефлекс, який допомагає зберег�
ти емоційну рівновагу у разi емоційної на�
пруги, уникнути дистресу.

Для людей, які бажають засвоїти
техніку релаксації, можна запропонувати
приклад класичної релаксації.

Стадія підготовки.
1. Знайдіть для себе спокійне місце, де

ніщо не буде вас турбувати.
2. Для релаксації обирайте відповідний

час. Стани, коли ви голодні або, навпаки,
добре поїли, не підходять. Якщо, на вашу
думку, протягом дня зручний момент не
настав, можна займатися релаксацією
відразу після сну або безпосередньо перед
сном. У першому випадку ви підсилите
його відновлюючу здатність, а в другому –
забезпечите собі швидке й спокійне заси�
нання.

3. Релаксація – не змагання, не зусилля,
не прагнення за будь�яку ціну і якнайш�
видше досягнути багато, протидіяти
збігові несприятливих обставин. Тому не�
хай усе йде своєю чергою.

4. Влаштуйтеся зручніше, найкращим є
положення лежачи. Якщо вправа перейде
в сон, це означатиме, що ви дійсно добре
розслабилися.

Безпосередній індивідуальний тренаж.
1. Оберiть зручну позу у положенні си�

дячи або лежачи. 
2. Закрийте очі. Почекайте деякий час,

намагайтеся ні про що не думати. Не звер�
тайте уваги на зовнішні подразники (авто�
мобіль, який проїздить неподалік, кроки
дітей тощо). Іноді може допомогти фраза,
наприклад, "мені спокійно, добре" або ра�
хування від одного до десяти.

3. Концентруйте увагу на розслабленні
м'язів. Найкраще почати з рук. Скажіть
собі, що ваші руки розслаблені, теплі й
важкі. Це ж саме зробіть із ногами, тулу�
бом, головою (можна "пройтися" окреми�
ми м'язами). Пов'язані iз цим відчуття
схожі на ті, що ви їх відчуваєте відразу
після пробудження. Здається, ніби руки й
ноги такі важкі, що немає бажання, а то й
сил, швидко піднятися. Все робіть спо�
кійно, без поспіху.

4. Дихайте легко, можна постійно
вповільнювати дихання.

5. Усе, що ви робите, повинно бути для
вас приємним. Відпочивайте, насолоджуй�
теся відчуттями спокою і розслаблення.
Декому допомагає, коли вони уявляють
себе у спокійних природних умовах, на�
приклад, на березі річки, моря, чують ти�
хий шум води і шерех листя, відчувають
аромат квітів. У стані розслаблення зали�
шайтеся 10�15 хвилин. Не звертайте уваги
на неприємні думки, не напружуйтеся.

6. Релаксацію припиняйте, коли від�
чуєте, що вона перестала бути для вас
приємною.

7. Релаксацією є сенс займатися регу�
лярно. Систематичність важлива особливо
на початку. Найбільш оптимально займа�
тися два рази на день. Що регулярніші
тренування, то кращий ефект.

Навчання релаксації займає 2�3 місяці.
Але у будь�якому разi не варто вважати
витрачені години втраченими. Навіть не
дуже досконала релаксація дає результат.
Але якщо людина по�справжньому ово�
лоділа релаксаційною технікою, це не
тільки значно скоротить час, необхідний їй
для розслаблення, але й допоможе якнай�
краще відновити сили.

Аутогенне тренування. Добре знімає
нервово�емоційну напругу, запобігає хво�
роботворному впливові стресу на організм
такий метод психотерапії, як аутогенне
тренування. Воно дає можливість людинi
самостійно коректувати свій емоційно�
психічний стан, здавна притягує увагу
людей.
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стресу, існує інша група методів підвищен�
ня психічної стійкості до стресів – методи
психологічної корекції. Методи психо�
логічної корекції спрямовані на зміну тих
рис характеру і способів поведінки люди�
ни, що сприяють виникненню і підтримці
емоційної напруги. Такими рисами харак�
теру є,  наприклад, дратівливість,
заздрісність, пихатість, сором'язливість,
невміння знаходити порозумiння з людь�
ми, некритичне ставлення до себе,
мстивість. Подібні риси характеру підви�
щують емоційну напругу, бо породжують
конфлікти з людьми, перешкоджають ус�
тановленню взаєморозуміння, розкриттю
здібностей і досягненню поставленої мети. 

РЕЗЮМЕ
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що

засвоювати навички психічної саморегу�
ляції й удосконалювати своє вміння
розв'язувати складні життєві проблеми,
розвивати себе як особистість – складно.
Хтось може подумати: скільки різних ме�
тодів! Так усе складно... У сто разів легше
прийняти пігулку – і душевний біль мине,
викурити цигарку – і розслабитися або
зібратися з думками, випити вина – і
настрій покращиться...

Немає потреби доводити, що такi "мето�
ди", як вживання алкоголю, тютюно�
паління, не звільняють від стресу, стану
тривоги або життєвих потрясінь, а тільки
породжують масу інших проблем. Єдине,
що вони дійсно можуть, це нашкодити
здоров'ю, порушити благополуччя, зніве�
чити життя.

Психотропні засоби – транквілізатори,
антидепресанти – також не розв'язують
емоційних проблем. Вони можуть викли�
кати стан оманливої ейфорії, загальмувати
вихід із душевної кризи, порушуючи
здатність людини реалістично аналізувати
ситуацію, що виникла.

Тому педагогові, який прагне до доско�
налого психічного здоров'я, необхідно до�
класти зусиль і засвоїти дієві засоби пси�
хотехніки, про які йшла мова в даній
статті.
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Аутогенне тренування можна здійсню�
вати в такий спосіб.

Сидячи (голова нахилена, руки на стег�
нах) або лежачи на спині, декілька разів
повільно повторити такi словесні форму%
ли:

"я розслабляюсь і заспокоююсь...", "мої
руки розслабляються і тепліють...", "мої
руки повністю розслаблені...теплі...", "мої
ноги повністю розслаблені... теплі... неру�
хомі...", "мій тулуб розслабляється і
тепліє...", "мій тулуб повністю розслабле�
ний... теплий... нерухомий", "моє обличчя
розслабляється і тепліє...", "моє обличчя
повністю розслаблене... тепле... нерухоме",
"стан приємного (повного, глибокого) спо�
кою".

На початковому етапі тренування реко�
мендується займатися 4�6 разів на день по
5�10 хв., повторюючи формулу від 2 до 6
разів підряд.

Якщо після регулярних тренувань поч�
нуть чітко виявлятися відчуття, можна
замість повторення цих 12 формул обмежи�
тися 7�ма основними, а для заняття аутот�
ренінгом необхідні лише 4�5 хв. на день.

Вершиною досконалості є вміння обхо�
дитися лише за допомогою двох формул:
першої та останньої. Для аутогенного тре�
нування в цьому варіанті необхідно не
більше 1 хв., а за дуже високої тренова�
ності – 10�15 сек.

Закінчувати психом'язове тренування
рекомендується такими формулами: "весь
мій організм відпочиває", "я відпочив і за�
спокоївся", "самопочуття хороше", "із за�
доволенням візьмуся за справи".

Після цього необхідно, не кваплячись,
глибоко вдихаючи, добре потягнутися
всім тілом, видихнути, встати на ноги,
зробити декілька простих вправ і зайняти�
ся справами.

За допомогою аутогенного тренування
людина може навчитися значною мірою
розвивати і зміцнювати силу волі, керува�
ти своїми почуттями, настроєм, контро�
лювати діяльність внутрішніх органів
(змінювати ритм серцевої діяльності, гли�
бину і частоту дихання тощо). За бажання
за допомогою аутогенного тренування
можна позбутися багатьох функціональ�
них розладів центральної нервової систе�
ми – нав'язливих страхів, ідей, думок, по�
долати порушення сну. 

Аутогенне тренування застосовується
для лікування алкоголізму, різних форм
неврастенії, при початкових стадіях гіпер�
тонії, стенокардії, деяких захворюваннях
шкіри.

Крім методів психологічної саморегу�
ляції, що впливають на рівень емоційної
напруги, підвищують стійкість людини до
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Как форма политического об�
разования молодежные дискусси�
онные клубы, которые пользова�
лись большой популярностью,
возникли в Украине еще в 20�е го�
ды ХХ века. Однако в конце 20�х
– начале 30�х годов им был нане�
сен серьезный удар со стороны то�
талитарного бюрократического
партийно�государственного уп�
равления. Фактически они были
ликвидированы как форма сво�
бодного политического мышле�
ния. Попытка возрождения  этих
клубов была осуществлена в кон�
це 60�х годов как результат хру�
щевской оттепели. Уже в 1967�
1968 учебном году в республике
работало свыше 7 тысяч клубов,
однако в дальнейшем в результате
застойных явлений в политичес�
кой жизни Украины дискуссион�
ные клубы перестали существо�
вать. Новая волна возрождения
молодежных дискуссионных по�
литклубов была вызвана горба�
чевской перестройкой советского
общества. Для примера в 1988�
1989 учебном году в Украине
функционировало 2464 политклу�
ба, которые посещали 76960 юно�
шей и девушек. Это был период
массового политического подъема
молодежи. Молодежные дискус�
сионные политические клубы ста�
ли также объектом научного инте�
реса. В частности, кафедрой фило�
софии Харьковского университе�
та были проведены социологичес�
кие исследования на тему: “Моло�
дежные дискуссионные клубы как
фактор формирования нового по�
литического мышления”. Благода�
ря этим исследованиям, которые
уже стали достоянием истории,
имеется возможность извлечь
уроки для развития современных
дебатных клубов молодежи, явля�
ющихся очередной волной поли�
тической активности молодежи
Украины, которая распространя�
ется на все большее социальное
пространство.

В ходе исследования (1987�
1988 уч. год – 1988�1989 уч.год.
было в общей сложности опроше�
но 1755 членов политклубов, 449

руководителей политклубов из 14
областей Украины, а также экс�
перты, консультанты Домов поли�
тического просвещения большин�
ства областей Украины.

Опросу сопутствовало изуче�
ние печатных материалов, отража�
ющих опыт работы дискуссион�
ных политклубов, газетно�жур�
нальной периодики, методических
пособий и рекомендаций.

Особое место в исследовании
занял эксперимент по обогаще�
нию содержания, форм и методов
работы политклубов.

Важнейшее значение в опреде�
лении путей повышения роли мо�
лодежного дискуссионного полит�
клуба в общественной жизни име�
ло исследование его как системно�
го явления, определенным обра�
зом упорядоченного множества
элементов, взаимосвязанных меж�
ду собой и образующих некоторое
целостное единство.

С целью выявления системооб�
разующего компонента членам
политклуба был задан вопрос:
“Какой фактор, по Вашему мне�
нию, в принципе является наибо�
лее весомым в успешной работе
молодежного дискуссионного
клуба?” Им оказался фактор  “Со�
держание работы политклуба”
(23,2%).

Однако, когда вопрос был за�
дан иначе: “Какой из ниже пере�
численных факторов, по Вашему
мнению, сыграл наиболее важную
роль в деятельности Вашего по�
литклуба?”, ответ изменился. На
первое место вышел такой фактор,
как “Руководитель политклуба и
Совет политклуба” (28,7%).

Таким образом, теоретические
предположения слушателей не
совпали с практическими вывода�
ми, что вполне естественно.

Вместе с тем, а почему бы пер�
вое мнение членов политклубов
не поставить под сомнение? И это
понятно, ведь субъект учебы раз�
рабатывает, перерабатывает, пер�
сонифицирует и излагает содер�
жание, устанавливает порядок
действий по донесению данного
содержания до слушателей, опре�
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДЕБАТНЫЕ КЛУБЫ 
УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ

С.А.Заветный, О.Б.Смірнов

Із пропонованої
статті читач
дізнається про
тенденції розвит�
ку молодіжних
дискусійних
політичних і де�
батних клубів в
Україні, котрим
треба приділити
увагу при впровад�
женні громадянсь�
кої освіти. 

“Нарешті вільний!”
Плакат Т.Каменських

Плакат
М.Златковського



осознали его ценность (10,4%),
что молодежь еще не прочувство�
вала важность и перспективность
политклубов как формы её учас�
тия в политической жизни
(24,8%), что политклубы в боль�
шинстве своем ограничивали
свою деятельность дискуссиями,
не предпринимая каких�либо
практических действий по совер�
шенствованию политических от�
ношений в обществе (27,7%), что
политклубы из�за отсутствия в
ряде случаев заинтересованности
со стороны общественных органи�
заций не в состоянии были реали�
зовать на практике политические
устремления молодежи (10,7%).

Кроме того, во многом резуль�
тативность работы политклубов
зависит от обстановки, микрокли�
мата, которые существуют в их де�
ятельности. На вопрос: “Сущест�
вует ли в Вашем политклубе об�
становка, способствующая творче�
ству?”, большинство (24,8%
–58,7%) ответили “да” и “частич�
но”. Однако надо отметить, что
большинство молодых людей со�
риентировано больше на коллек�
тивное творчество, чем индивиду�
альное, но само отношение к твор�
честву как ценности не сформиро�
валось. Только 5,8% опрошенных
заявили, что их побуждает участ�
вовать в деятельности дискусси�
онных политклубов возможность
творить, создавая что�то новое.

Перечисленные недостатки
объясняются также тем, что в дея�
тельности молодежных дискусси�
онных политклубов были недо�
статочно развиты самоуправлен�
ческие начала, которые одновре�
менно являются и гарантией неза�
висимости их работы от внешних
политических колебаний. Поэто�
му и развитие дебатных полит�
клубов как формы молодежного
самоуправления должно быть
предметом постоянного и заинте�
ресованного внимания энтузиас�
тов этого благородного перспек�
тивного движения.

Приятно отметить, что очеред�
ная волна в развитии молодежных
дискуссионных клубов связана с
появлением в 90�е годы в Украине
дебатных клубов под воздействи�
ем международного опыта в рам�
ках программы Института Откры�
того Общества, что предопредели�
ло более высокий качественный
уровень привлечения молодежи к
социальной жизни.

деляет выбор и привлечение соот�
ветствующих содержанию средств,
организует внимание и процесс
познания слушателями излагае�
мого материала, стимулирует их
активность, ему в конечном итоге
принадлежит ведущая роль в об�
щей совокупности факторов, оп�
ределяющих эффект воздействия.

В поисках системообразующе�
го фактора анализируемой систе�
мы можно пойти и по другому пу�
ти, а именно выявить тесноту свя�
зи между ее компонентами. Это
позволило сделать корреляцион�
ный анализ, в частности, исполь�
зование коэффициента Крамера.
Тот компонент, у которого самые
тесные связи с другими компонен�
тами, можно считать системообра�
зующим. Проанализировав схему
взаимосвязей в системе “полит�
клуб”, где указаны значения коэф�
фициента корреляции Крамера,
было установлено, что самые
сильные связи существуют у тако�
го компонента, как “формы рабо�
ты политклуба”. Казалось бы, нео�
жиданный результат. Однако, учи�
тывая специфику политклуба, от�
личительной чертой которого яв�
ляется дискуссионность, по кото�
рой за долгие годы так истоскова�
лась молодежь, стало ясно, почему
форма работы (дискуссии) может
быть системообразующим факто�
ром и что это главная точка при�
ложения всех сил по совершенство�
ванию деятельности политклубов,
гарант их успеха, что является
актуальным и для современных де�
батных политклубов.

Учитывая, что в очередной раз
дискуссионные политклубы не
выдержали испытаний и распа�
лись, в основном, из�за краха тота�
литарной системы управления об�
ществом, представляют интерес и
внутренние факторы ослабления
деятельности политклубов. В ча�
стности, исследования показали,
что одним из них стало несоответ�
ствие между уровнем нового по�
литического мышления молодежи
и уровнем развития политклубов.

Только 38,4% опрошенных по�
считали, что уровень политичес�
кого мышления молодежи соот�
ветствует уровню работы полит�
клуба. В то же время 35,7% юно�
шей и девушек отметили, что уро�
вень политического мышления
ниже, а 18% – выше уровня рабо�
ты политклуба. На их взгляд, это
было вызвано тем, что в полит�
клубах не знали, как формировать
новое политическое мышление, не
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26�31 жовтня у Пол�
таві, Комсомольську,
Лубнах, Миргороді, Ре�
шетилівці та Диканьці
на регіональних зма�
ганнях учнівської інте�
лектуальної гри "Деба�
ти" за участю  пред�
ставників загально�
освітніх шкіл 23�х рай�
онів Полтавщини обго�
ворювалися тези: "За�
соби масової інфор�
мації не повинні втру�
чатися в особисте
життя політиків", "В
Україні треба ввести
вільний продаж вогне�
пальної зброї".
Найбільшу актив�
ність, ерудованість,
найдосконаліше во�
лодіння мистецтвом
дискусії виявили ко�
манди Козельщинсько�
го, Лохвицького, Ново�
санжарського,
Чутівського районів,
міст Полтави та Ком�
сомольська, які взяли
участь в обласному
етапі "Дебатів", що
відбувся у Полтаві 18
листопада за
підтримки Харківсько�
го громадського цент�
ру "Молодь за демо�
кратію". 

Переможцями
обласного етапу інте�
лектуальної гри
“Дебати”  стали
шкільні дебатні клуби
Новосанжарського
НВК та Комсомольсь�
кої ЗОШ №4, які журі
визнало кращими серед
8 команд.
Переможці у фіналі
поділили між собою
призові місця за
індивідуальним рей�
тингом, виявивши

ЦЕНТР "МОЛОДЬ
ЗА ДЕМОКРАТІЮ"

ПІДТРИМАВ
ШКОЛЯРІВ

Переможці (за
індивідуальним

рейтингом) обласних
змагань 

“Дебати – 2000” 



В настоящее время в Украине
действуют 8 дебатных центров,
которые не только непосредствен�
но реализуют дебаты, но и контро�
лируют работу клубов, проводят
семинары и турниры, распростра�
няют методическую литературу.
Важно также то, что пристальное
внимание организаторов дебат�
ных клубов привлекли вопросы
ораторского искусства, формиро�
вания умений пользоваться сло�
вом как уникальным инструмен�
том человеческого общения, тем
средством, которое способно ре�
шить  все человеческие проблемы
и привести человечество к гармо�
ничному существованию.

Однако ответственное и эф�
фективное использование слова,
как показали в том числе и иссле�
дования в Харькове, исключи�
тельно сложная проблема. Иссле�
дователи следующим образом
дифференцируют ее содержание и
пути решения: 

1. “Страх перед аудиторией
– человек боится даже выйти на
сцену (в 3 случаях из 10). Снима�
ется путем практики выступле�
ний, докладов и споров  в присут�
ствии дружелюбной, знакомой ау�
дитории с дальнейшими выступ�
лениями перед любой незнакомой
аудиторией.

2. Скованность перед ауди�
торией – человек выходит на сце�
ну, но чувствует себя очень неуве�
ренно (в 8 случаях из 10). См.
пункт 1.

3. Растерянность при разго�
воре на заданную тему – неспо�
собность быстро реагировать на
новые идеи (в 8 случаях из 10).
Растерянность поддается коррек�
тировке сложнее, но при хорошем
знании материала и постоянной
практике “ответов на вопросы”
она исчезает в 8 случаях из 10. И,
если подготовленный дебатер ока�
зывается застигнутым врасплох
неожиданным вопросом, он не по�
казывает этого своим видом и ста�
рается либо уйти от вопроса, либо
переадресовать его.

4. Сбивчивость речи (в 19
случаях из 20). Требует упражне�
ний по технике речи, чтения и ра�
зучивания стихов, декламации и
пр. Положительный результат до�
стигается в 6 из 10 случаев.

5. Непоставленная скорость
речи (в 18 случаях из 20). См.
пункт 4.

Каждая из приведенных про�
блем представляет собой серьез�

ную психологическую преграду
для дальнейшего развития игрока
как оратора, но при правильном
подходе, как показывает опыт, эти
сложности можно преодолеть. Не�
обходимым условием для этого
является формирование в клубе
такой атмосферы, чтобы недостат�
ки человека, который выступает,
встречались с пониманием и не
высмеивались” (Смирнов А.Б.,
Зайцев С.А. “Игра “Дебаты” как
способ обучения риторике” // Ве�
стник Харьковского университета.
– Харьков, 2000. – №456. – С.335�
336).

Интегральным средством ре�
шения этих проблем может быть
опыт проведения на протяжении
почти 20 лет харьковских област�
ных конкурсов на лучшего моло�
дого лектора, которые затем на�
шли продолжение в учебном про�
цессе в Харьковском гуманитар�
ном институте Украинской народ�
ной академии. Действенность это�
го метода состоит в том, что ак�
тивно используется дух состяза�
тельности, молодой азарт, стрем�
ление молодежи ко всему новому.
Это подтвердили следующие со�
циологические исследования. Так,
если в 1988 году такой стимул
участия в лекционной пропаганде,
как “возможность творить” занял
среди других стимулов 8,5%, то
уже в 1989 – 17%, а в 1990 году –
37%.

Решение указанных проблем
имеет актуальное значение. Одна�
ко этого недостаточно, важно,
чтобы дебатная активность при�
носила практические социальные
результаты.

Опыт современных дебатных
клубов свидетельствует, как счи�
тают их молодые организаторы,
что в определенный момент клуб
сталкивается с проблемой, чем
можно заниматься, не считая игры
“Дебаты”. Постоянные встречи
клуба не могут долго продолжать�
ся, основываясь лишь на обсужде�
нии спорных проблем. В таком слу�
чае клуб либо распускается до на�
чала турнира, либо расширяет
свое поле деятельности.

В этой связи большие резервы
дальнейшего роста эффективнос�
ти дебатных клубов содержатся в
установлении и усилении связей с
властными структурами, инсти�
тутами общественного и местно�
го самоуправления.
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здібності до риторики,
активність, ерудо�
ваність, представивши
змістовні промови.
Усіх юних інтелекту�
алів та команди�учас�
ниці обласний орг�
комітет (голова
А.І.Бардаченко, за�
ступник начальника
управління освіти і на�
уки) за підтримки
Харківського центру
“Молодь за демо�
кратію” (виконавчий
директор Г.Б.Овчаро�
ва) та ПОІППО (рек�
тор П.І.Матвієнко)
нагородив грамотами
та подарунками.

Методичний посібник
“Дебати”/ За ред.

С.О.Завєтного,
С.Ф.Клепка,

Г.А.Каліберди. –
Полтава: ПОІППО, 2001.

– 24 с.

Буклет “Дебати на
Полтавщині”. –
Полтава, 2000.
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Навчально	виховна робота –
основна частина діяльності хорео	
графічного колективу, оскiльки від
її якості залежать рівень виконан	
ня танцювальних номерів, ста	
більність роботи колективу, його
репертуар, перспективи творчого
зростання учасників.

Форми виховання та навчання у
процесі діяльності будь	якого тан	
цювального гуртка, студії або ан	
самблю тісно переплітаються в єди	
ний комплекс, що сприяє гар	
монічному розвитку, професійному
i творчому становленню колективу.

К.С.Станіславський був упев	
нений, що навчально	виховну ро	
боту слiд будувати за двома напря	
мами, які розглядаються в тісній
єдності. Перший – виховання
ідейних і моральних якостей у
кожного учасника колективу. Дру	
гий – удосконалення професійно	
технічних навичок. Недооцінка
ідейно	естетичної сторони призво	
дить до перетворення виконавця
на бездушного ремісника. Низь	
кий рівень виконавської майстер	
ності, професійної техніки робить
будь	якого актора безпомічним, не
здатним схвилювати глядача. Ця
думка цiлком справедлива і для
хореографічної діяльності.

Метою навчально	виховної ро	
боти в самодіяльному хорео	
графічному колективі є не тільки
набуття його учасниками знань,
умінь і навичок, необхідних для
танцюристів	виконавців, але й ви	
ховання почуття колективізму,
любові до праці, високих мораль	
них якостей громадянина і
патріота.

Будь	який вид творчості має
свою виразну мову, творчi зако	
номірностi, що є обов'язковими i
для професіоналів, і для са	
модіяльних артистiв. Але методи
навчання акторів	аматорiв i про	
фесійних виконавців рiзнi. Завдан	
ня керів	ника самодіяльного ко	
лективу полягає у правильному
використанні форм і методів робо	
ти професіонального мистецтва,
здійсненнi необхідної перестанов	
ки акцентів у навчальній і творчій
дiяльностi з урахуванням спе	
цифіки, умов і завдань художньої
самодіяльності.

Методика навчально	виховної
роботи не може бути єдиною для
всіх хореографічних самодіяльних
колективiв, тому що вони відрізня	
ються один від одного творчим
спрямуванням, чисельністю, віко	
вим складом, інтелектуальним
рівнем учасників. Тому поряд із
загальними положеннями, спе	
цифіка конкретного хорео	
графічного колективу визначає
форми, методи і програму його ро	
боти. 

Виховання в танцювальному
колективі спрямоване на два
об'єкти – глядачів та учасників.
При цьому у процесі виступу пе	
ред глядачами учасники перетво	
рюються на вихователів. Оскiльки
нинi самодіяльна хореографічна
творчість стала одним із важливих
складникiв суспільно	культурної
діяльності, виховання самих учас	
ників, тобто "виховання вихова	
телів" набуває великої ваги.

Розкриємо три основнi поло	
ження виховання.

Естетичне виховання – засіб
пізнання прекрасного в навколиш	
ньому середовищі, у взаємовідно	
синах людей у праці, творчості і
мистецтві. Воно сприяє цiлеспря	
мованому формуванню цінностей і
ідеалів особистості, розвитку здат	
ності естетично сприймати дійс	
нiсть, становленню індивідуально	
го творчого "Я".

Одним із найбільш дійових ме	
тодів естетичного виховання в тан	
цювальному колективі є вивчення
(незалежно від його жанру) кра	
щих зразків професійного і са	
модіяльного мистецтва, що покли	
канi прищепити виконавцям гар	
ний смак, відчуття музики і пласти	
ки, сформувати естетичні почуття.

Проте не варто зводити есте	
тичне виховання тільки до спілку	
вання iз творами митцiв – компо	
зиторiв, письменників, худож	
ників, балетмейстерів. Важливу
роль у процесі виховання людини
відіграє жива природа. 

Форми естетичного виховання
можуть бути різними: бесіди,
лекції, диспути, вікторини, творчi
зустрічi, які можна проводити в
дні занять перед початком уроку.
Теми можуть бути такi: "Значення
хореографічного мистецтва у роз	

САМОДIЯЛЬНИЙ ХОРЕОГРАФIЧНИЙ

КОЛЕКТИВ: ЯК ВИХОВАТИ ВИХОВАТЕЛЯ?

П.C.Г орголь 

Стаття
присвячена
особливостям
навчально�виховної
роботи в
самодіяльному
хореографічному
колективі.
Розглядаються
"три кити"
виховання творчої
особистості в
танцювальному
ансамблі –
естетичне, художнє
та моральне,  їхні
методи. Цінною є
думка про
виховання в
самодіяльних
артистів рис
вихователів
глядацької
аудиторії. 



витку національної культури", "Синтез хоре	
ографічного мистецтва і спорту", "Роль приро	
ди у творчості художників, письменників,
композиторів", "Про естетичні смаки", "В лю	
дині все повинно бути прекрасним" та iн.

Лекції мають супроводжуватися демонст	
рацiєю відеофільмів, слайдів. Така форма есте	
тичного виховання є ефективною для форму	
вання естетичних поглядів та смаків молоді,
сприяє загальному культурному розвитку. У
процесі занять слід навчати учасників колек	
тиву орієнтуватися у питаннях естетики,
роз'яснювати їм домінуючу роль і виховне
значення мистецтва. Найбільш підготовленим
вихованцям можна доручити проведення
бесід. Керівник має допомогти підібрати не	
обхідну літературу, скласти план виступу.

Велика роль в організації виховної роботи
в колективі вiдводиться груповим відвіданням
спектаклів, конкурсів, концертів, музеїв, вис	
тавок. Перегляд художніх, хронікально	доку	
ментальних і навчальних фільмів та відеопро	
грам сприяє ознайомленню танцюристів із
творчістю кращих хореографічних колективів
України та зарубіжжя. Кожний захід варто за	
вершувати обговоренням побаченого, а
керівнику, якщо це доречно, слід звертати ува	
гу вихованців на те, яким чином отримані ни	
ми враження можна використати у створенні
того чи іншого образу в хореографічній поста	
новці танцювального колективу. Ця робота
повинна мати цілеспрямований характер.
Тільки тоді завдання, поставлені перед колек	
тивом, будуть успішно розв'язанi й реалiзу	
ються в хореографічних постановках.

Художнє виховання нерозривно пов'язане з
естетичним і є його складовою. Якщо естетич	
не є необхідною передумовою художнього ви	
ховання, його стартовим моментом, то ху	
дожнє залишається складовою частиною есте	
тичного, його особливим розділом, розвитком
та логічним завершенням. Таким чином,
поміж ними існує внутрішній органічний
зв'язок. Завдання, що стоять перед одним із
них, є актуальними для iншого. Естетичне ви	
ховання може і повинне переростати в ху	
дожнє, доповнюватися ним. Художнє вихо	
вання не може здійснюватися окремо від есте	
тичного, у відриві від його основних завдань.

Основним засобом художнього виховання
в самодіяльному хореографічному колективі є
спілкування iз творами мистецтва різних
видів і жанрів.

Найбільш важливою для танцюристів	ама	
торів є робота, пов'язана з навчально	творчи	
ми завданнями колективу, вивченням ма	
теріалу, необхідного для більш глибокого оп	
рацювання танцювального репертуару. Для
цього проводяться лекції з історії хорео	
графічного мистецтва, під час яких керівник
ознайомлює виконавців із творчiстю
провідних професійних хореографічних ко	
лективів. Розширенню кругозору і поглиблен	
ню знань учнів сприяють бесіди з історії теат	
ру, балету, а також про вплив народного танцю
на становлення класичного балету, значення
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класичного танцю у формуванні різних тан	
цювальних стилів сучасного хореографічного
мистецтва, синтез танцювального мистецтва і
спорту.

Ураховуючи ці особливості художнього ви	
ховання, керівнику необхідно розцінювати йо	
го, у першу чергу, як засіб творчого розвитку
особистості. 

Моральне виховання в самодіяльному хо	
реографічному колективі включає насамперед
формування норм і правил поведінки учас	
ників, розвиток у них почуття колективізму й
товариської взаємодопомоги, чесності, любові
до танцювального мистецтва. Це вимагає вiд
керівника виваженого й спрямованого вико	
ристання засобів хореографічного мистецтва
для створення образів, які б викликали гли	
бокі почуття та активне переживання учас	
ників колективу. Таким чином, робота над ре	
пертуаром є одним із засобів морального вихо	
вання особистості танцюриста.

Організація і проведення заходів, безпосе	
редньо не пов'язаних iз художнім процесом
творення танцювального твору (ювілейні да	
ти, вечори відпочинку, екскурсії тощо), сприя	
ють вихованню почуття колективізму, вироб	
ленню узгодженостi дій та вчинків учасників
колективу. 

Аналіз планів навчально	виховної роботи
більшості самодіяльних танцювальних колек	
тивів виявив такi недоліки: виховний процес
позбавлений системи, творчі заходи прово	
дяться стихійно, мають епізодичний характер.
Така організація виховної роботи є малоефек	
тивною. У процесі виховної і творчої роботи iз
колективом, у якій розвиваються і закріплю	
ються педагогічні здібності керівника, перш за
все треба враховувати соціально	психологічні
особливості учасників, специфiку їхнього мис	
лення, емоцій, почуттів. Необхідно враховува	
ти й структуру танцювальних колективів зі
змішаним складом учасників (у яких навча	
ються люди, різнi за статтю, віком, професією,
рівнем освіти, хореографічної підготовки,
соціальним становищем тощо).

Керівнику самодіяльного хореографічного
колективу, як і працівникам освіти, культури і
спорту, для успішної професійної діяльності
необхідно більш мобільно реагувати на вимо	
ги часу, зміни в суспільстві. Життя переконує:
творчу діяльність людини на сучасному етапі
необхідно будувати, враховуючи здобутки
педагогіки і психології.
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мадянського виховання особистості в умо�
вах розвитку української державності»
(АПН України), «Концепція громадянської
освіти в Україні» (Інститут громадянської
освіти НаУКМА), «Концепція громадянсь�
кої освіти», розроблена в рамках Трансант�
лантичної програми підтримки громадянсь�
кого суспільства в Україні, що включає в се�
бе широкомасштабний проект «Освіта для
демократії в Україні», – вже винесені на
громадське обговорення. 

Учасники обговорення, як годиться,
щось критикують, заперечують, доповню�
ють, сперечаються. Деякi з українських пе�
дагогів, щоправда, висловлюють думку про
шкідливість, або навіть і лукаву під�
ступність «Концепції громадянського вихо�

Т.В.Клинченко:
ОСВІТА – 
ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ. 
А ДЕМОКРАТІЯ – 
ДЛЯ КОГО?

Сучасне всебічне ре�
формування освіти в
Україні не могло не ви�
сунути принципово но�
вих вимог до ідеї і

змісту громадянської освіти. Майже водно�
час протягом кількох останніх місяців
різними авторськими колективами були
підготовлені кілька концептуальних доку�
ментів. Деякі з них, як�от: «Концепція гро�
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ХХРРООННІІККАА

КОНЦЕПЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ.
МАТЕРІАЛИ «КРУГЛОГО СТОЛУ»

20 листопада 2000 року ПОІППО спільно з Інститу�
том політичних і етнонаціональних досліджень НАН
України та Інститутом громадянської освіти НаУКМА
провів «круглий стіл», під час якого відбулося обгово�
рення концепції громадянської освіти, розробленої у ме�
жах широкомасштабного Проекту «Освіта для демо�
кратії в Україні», який є частиною Трансатлантичної
програми підтримки громадянського суспільства, що її
фінансують уряди США та країн Європейського Союзу.

У роботі «круглого столу» взяли участь члени ав�
торського колективу концепції: доктор філософських на�
ук, директор Інституту громадянської освіти НаУКМА
С.Г.Рябов, провідний науковий співробітник Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень НАН Ук�
раїни, кандидат історичних наук Т.В.Клинченко, вчителі
та методисти із дисциплін соціально�гуманітарного цик�
лу, представники ВНЗ області, громадськості і преси.

У центрі уваги учасників були такі проблеми:
· актуальність громадянської освіти в Україні;
· мета й завдання громадянської освіти;
· принципи громадянської освіти;
· зміст громадянської освіти;
· форми та методи громадянської освіти;
· шляхи реалізації концепції.
Пропонуємо матеріали учасників «круглого столу»,

підготовлені на основі їхніх виступів.

Т.В.Клинченко: ОСВІТА � ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ.  А ДЕМОКРАТІЯ � ДЛЯ КОГО?
В.Ф.Моргун: НАЦІОНАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В
ТРАНССПЕКТИВІ  УКРАЇНСЬКОЇ  ОСВІТИ
Т.П.Демиденко: ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ОЧИМА ІСТОРИКА
І.В.Охріменко: СПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ  В УКРАЇНІ
О.О.Магдик: МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ
М.Лахижа, В.Зелюк: ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ:
СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
С.Ф.Клепко:  ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК ФАКТОР НАДІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА
С.Г.Рябов: ДЕРЖАВНЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО У ФОРМУВАННІ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

Серед учасникіів конференції (зліва
направо): С.Г.Рябов, С.Ф.Клепко,

Т.В.Клинченко, П.І.Матвієнко

Камера оператора телекомпанії
“”ЮТА&ТБ” фіксувала основні

моменти “круглого столу”



вання особистості…» як такої, що прагне
підмінити національне українське вихован�
ня громадянським і по суті є «зайвим теоре�
тизуванням чи лжетеоретизуванням» [1].
На думку опонента, наявність даної кон�
цепції несе загрозу патріотизмові ук�
раїнських громадян, є «оминанням, знейт�
ралізуванням, інакоказанням, униканням»
українського національного виховання [2]. 

В Україні ідея і практика виховання гро�
мадянина зовсім не нові. До нього звертався
автор патріотичних «Повчань», київський
князь Володимир Мономах. Тією чи іншою
мірою його не обійшли у своїй творчій спад�
щині й у педагогічній діяльності представ�
ники різних ідейних та ідеологічних на�
прямів: народники, ліберали, національні
демократи, націоналісти, комуністи, щось
встигли навіть і монархісти. К.Ушинський,
Б.Грінченко, С.Русова, Я.Ярема, А.Мака�
ренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський і бага�
то інших, включаючи й цілу плеяду педа�
гогів у сучасній Україні, навіть будучи ідей�
ними антагоністами поміж себе, приділяли
ключову увагу вихованню людської
гідності, спорідненості зі своїм народом,
відповідальності особи перед соціумом. Ко�
жен відповідно до своїх ідейних позицій і
переконань.

Сьогодні в Україні, згідно з Консти�
туцією, суспільне життя грунтується на за�
садах ідеологічної багатоманітності. Крім
екстремістських і деструктивних, легітим�
ними є різні підходи та ідейні позиції і в
освіті. Право на існування і впровадження у
педагогічну практику мають різні педа�
гогічні концепції, що з різних точок зору
розглядають ідеї і завдання навчання та ви�
ховання молоді: національне виховання,
громадянське, полікультурне, інтеркультур�
не, екологічне, козацьке, лицарське тощо.
Йдеться не про хаос педагогічних ідей, а про
їхнє співіснування, окреслене Консти�
туцією і діючим українським законодавст�
вом. 

Згадані вище нові концепції мають на
меті виховання громадянина, який цінує i
готовий відстоювати ідеали свободи, демо�
кратичні цінності, права людини і, до того
ж, володіє для цього відповідною компе�
тентністю і практичними навичками. Хіба ж
хто з авторів цих документів проти «ук�
раїнського виховання, принципи якого
відповідають історії, традиціям, світобачен�
ню, характерові, ментальності саме ук�
раїнського народу»? (цитата з опонента).
Чи автори хоча б однієї зі згаданих вище
концепцій обминули необхідність знання
української мови? Не на американців і гол�

ландців вони розраховані, а саме на ук�
раїнців, не звиклих до поваги до закону, на
їхні традиції, світобачення і ментальність,
які все ще далекі від розуміння і відстою�
вання демократичних цінностей, прав лю�
дини. Саме для українців, безпомічних гро�
мадян посткомуністичної України, не захи�
щених у своїх найголовніших життєвих
правах, безпорадних у спілкуванні з пред�
ставниками влади, створена і винесена на
обговорення і «Концепція громадянського
виховання особистості в умовах розвитку
української державності». 

Здавалося б, предмет розмови – демо�
кратія – мав би загострити увагу освітянсь�
кої преси до правових проблем. Проте
маємо прикрий привід замислитися: рефор�
муємо освіту для навчання демократії, а де�
мократія – для кого? Чи можна виховувати
повагу до прав людини, тут�таки порушую�
чи авторські права розробників документів
з громадянської освіти, їхнє право не бути
дезінтерпретованими перед широким чи�
тацьким загалом?

15 листопада газета “Освіта України”
(число 46, с. 12) видрукувала проект кон�
цепції громадянської освіти в Україні, ство�
реної у межах широкомасштабного проекту
“Освіта для демократії в Україні”. Під ним
підписалося вісім авторів – шкільні вчителі,
науковці, викладачі вищої школи. 

Ні з ким із авторів не порадившися,
анонімний редактор скоротив документ,
кожне положення якого приймалося авто�
рами колегіально, іноді, коли не було одно�
стайності, навіть шляхом голосування. Та�
ким чином, Концепція зазнала не лише
значних немотивованих текстових скоро�
чень, у результаті чого зникли цілі розділи
“Мета та завдання громадянської освіти”,
“Зміст громадянської освіти”, “Шляхи ре�
алізації концепції”, чимало абзаців в інших
розділах. Але, що особливо прикро, наш
анонімний колега до абсурду перекрутив
положення, у які автори вклали принципо�
вий смисл.

Так, чомусь редакторові міністерського
тижневика не сподобалося наше тверджен�
ня про те, що “серйозною перешкодою на
шляху громадянської освіти та виховання є
розрив між теоретичними знаннями та по�
всякденною соціальною практикою”. Він
його викреслив. Так само, як і наше принци�
пове твердження: “Сучасна демократія ви�
магає від особи не лише політичної актив�
ності, а й усвідомлення нею власної ролі і
значення в житті суспільства, а також дії
відповідно до власних переконань і ціннос�
тей”. По всьому тексту редактор виявив
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зитивного іміджу та формування позитив�
ного поля навколо себе”, – напевне, пере�
плутавши принципи виховання культури
громадянськості і людської гідності з пора�
дами із журналу для жінок “Наталі”, для
якого найважливішим життєвим принци�
пом є вміння подобатися, гарно одягатися,
чепуритися – і не прогавити в житті свого!
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В.Ф.Моргун:
НАЦІОНАЛЬНА
КОНЦЕПЦІЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
ВИХОВАННЯ В
ТРАНССПЕКТИВІ
УКРАЇНСЬКОЇ
ОСВІТИ

Дякую авторам
«Концепції громадянської освіти в Україні»
і організаторам «круглого столу» за запро�
шення до участі і можливість висловитися.

По�перше, підкреслю: з усіх концепцій
виховання громадянина, що змінювали одна
одну в трансспективі української освіти (ра�
дянське виховання, національне виховання,
козацьке виховання тощо), обговорювана
концепція є однією з найбільш толерантних
і виважених. Вона збалансована в таких гос�
трих полярностях, як «загальнолюдське –
національне», «колективне – особисте»,
«світське – релігійне» тощо. Це вигідно
відрізняє авторів концепції від деяких
послідовників, наприклад, Ващенка або Су�
хомлинського, які розривають історичну на�
ступність і протиставляють погляди цих пе�
дагогів на виховання громадянина поглядам
і досягненням, скажімо, Макаренка.

По�друге, вказані толерантність і синте�
тичність повинні, на наш погляд, знайти
відображення в назві концепції. З уточне�
ної, яка наведена вище, автор починає своє
слово. Тепер – коротка аргументація.

Чому пропонується не просто «кон�
цепція», а саме – «національна концепція»?
Щоб залучити на свій бік прихильників
національних систем виховання («Пласт»,
козацьке, родинне виховання тощо). Адже

послідовність у своєму запереченні соціаль�
ної практики і дії: у статті “Культу�
ровідповідність” (розділ “Основні принци�
пи громадянської освіти”) скоротив прин�
ципове положення про необхідність участі
школярів у спільних із місцевою громадою
соціальних, культурних, природозахисних
акціях. Викреслена й думка про практичний
аспект міжетнічних відносин: виховання по�
ваги до представників інших культур, най�
перше в учнівському середовищі – те, на чо�
му ми принципово наполягаємо в статті
“Полікультурність” (той же розділ).
Пам’ятаємо ж, як за радянських часів школа
ретельно прищеплювала братерський інтер�
націоналізм до абстрактних для школярів
британських шахтарів і американських
негрів, ігноруючи виховання поваги до
сусіда по парті, якщо в нього інша форма
носа, або він “кавказької національності”,
або ж говорить на перервах і на вулиці
рідною (мужицькою) мовою, яка не є
“общєпонятной”. У статті “Плюралізм” (там
же) скорочено виховання толерантного
ставлення до діяльності в школі різних мо�
лодіжних громадських організацій. У статті
“Зв’язок із практичною діяльністю” (там
же) скорочено про необхідність вміти са�
мостійно аналізувати різноманітні ситуації,
перш за все у своєму життєвому середо�
вищі. 

Саме пріоритетність для системи грома�
дянської освіти навчання і виховання умінь
і дій, а не знань, не абстрактних розмов про
права, про які можна прочитати в книжці й
“скласти” на іспиті, саме вміння застосову�
вати їх у реальному повсякденному житті –
це одне з ключових положень концепції про
громадянську освіту. Громадянин демокра�
тичного суспільства тим і відрізняється від
радянської людини, безпомічної і наївної у
своєму правовому невігластві, що є свідо�
мий своїх людських прав і вміє їх реалізува�
ти у правовому полі. 

Саме це і передусім це авторський колек�
тив виніс на громадське обговорення, але
був позбавлений своїх прав донести цю
думку до вчительської громадськості Ук�
раїни. 

Натомість у тексті з’явилося чимало
нісенітниць. Так, один із основних прин�
ципів громадянської освіти – “зорієнто�
ваність на позитивні соціальні дії” – ми
інтерпретували як “цілеспрямованість гро�
мадянської освіти на соціальні сподівання
учнів, набуття позитивного досвіду соціаль�
них дій, формування позитивного іміджу
компетентної громадянськості”. Цензор за�
пропонував українським учителям такий
текст: “Зорієнтованість на позитивні
соціальні дії означає формування свого по�
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Україна довго потерпала від денаціо�
налізації, тому відсутність терміна «наці�
ональна» може підсвідомо сприйматися
патріотами України лише як заміна «стар�
ших братів». «Старшим братом» був
північно�східний сусід, тепер стали західні
сусіди, і лише українська меншовартісність
залишається незмінною. Зайвий приклад
для такого побоювання дає навіть оформ�
лення Інформаційного бюлетеня Проекту
«Освіта для демократії в Україні» (вип. 2,
жовтень 2000 р.). Чому англійський варіант
його назви подано вище за український, ве�
ликими літерами і в кольорі, а український
варіант загубився нижче серед дрібних
літер чорно�білого абзацу тексту?

Навіщо «освіту» доцільніше замінити на
«виховання»? Не лише тому, що старші по�
коління звикли до «соцвиху», «комуністич�
ного виховання» чи «радянського вихован�
ня» (до речі: і «соціум», і «комуна», і «рада»
– певні синоніми «громади», «громадсь�
кості» «громадянськості»!), що мали багато
цінного й того, що заслуговує на увагу і по�
вагу. А ще й тому, що в українському
слов’янському менталітеті освіта більше
асоціюється з навчанням, знанням,
обізнаністю. Водночас виховання не зво�
диться лише до освіченості, але включає в
себе й переконання, поведінку і відповідні
вчинки. Яскравий приклад – злочинці, які
часто непогано обізнані із законодавством,
але ніхто не назве їхню поведінку законос�
лухняною. 

Таким чином, прийнявши означений
варіант назви, автори не лише продеклару�
ють толерантність і синтетичність своїх по�
глядів у тексті концепції, але й наочно про�
демонструють власне прагнення до
поєднання всього кращого, що було накопи�
чене в радянському й національному вихо�
ванні, тим самим значно збільшать кількість
прихильників, послідовників і соратників
національної концепції громадянського ви�
ховання в Україні.

Т.П.Демиденко:
ГРОМАДЯНСЬКА
ОСВІТА ОЧИМА
ІСТОРИКА 

Із проблеми підго�
товки концепції грома�
дянської освіти в Ук�
раїні останнім часом
маємо реальні напра�

цювання: з’явилися проекти концепцій,
програм, навчальні посібники та підручни�
ки, методичні рекомендації, розробки окре�

мих теоретичних чи методичних підходів.
Лише за останній рік видано навчальний
посібник «Практичне право» за редакцією
О.Пометун, перший навчальний посібник
«Основи громадянської освіти» для 8�9
класів за редакцією П.Полянського. Отже,
якщо кілька років тому громадянська освіта
в Україні розвивалася в напрямі поширення
інформації про неї, то сьогодні можемо го�
ворити про практичні здобутки й напрацю�
вання.

Свідченням цього є запропонована для
обговорення концепція, що узагальнила
існуючі підходи, увібрала в себе раціональні
ідеї альтернативних проектів і є цілком за�
вершеним, цілісним викладом засад грома�
дянської освіти.

Концепція переконливо вмотивовує ак�
туальність громадянської освіти в Україні
шляхом викладу внутрішніх і зовнішніх
факторів, котрі визначають сенс уведення
означеного курсу. Чітко сформульована ме�
та громадянської освіти, проаналізований
стан сучасного навчально�виховного проце�
су, ступінь його спрямування на формуван�
ня демократичного світогляду. У підсумку
перераховані реалії політичного життя Ук�
раїни, що обумовлюють актуальність грома�
дянської освіти. Погоджуючись із ними,
вважаю за доцільне додати ще один фактор:
при виборі сучасною Україною із двох мож�
ливих концепцій національної ідентичності
– етнічної та політичної – слід акцентувати�
ся саме на останній, що, забезпечуючи
політичну стабільність у державі, водночас
потребує широкомасштабної роботи із фор�
мування почуття громадянськості у пред�
ставників усіх етносів та етнічних груп, які
населяють Україну.

Мені видається цілком коректним і по�
вчальним порівняння, до якого вдався Яро�
слав Грицак у «Нарисі історії України
ХІХ–ХХ ст.». Автор вважає сучасну ситу�
ацію в Україні подібною до ситуації в Італії
після її об’єднання понад сто років тому.
Тоді один із діячів італійського
Рісорджіменто сказав: «Італію ми створили.
Тепер нам треба створити італійця». Маючи
свою державу, ми ще не маємо її громадяни�
на – отже, громадянська освіта і з огляду на
цю обставину набуває актуальності. Мож�
ливо, не зайве згадати і фактор входження
України в європейський і світовий освітній
простір.

Конкретизація мети та завдань грома�
дянської освіти даною концепцією не вик�
ликає заперечень. Але доцільно серед сфор�
мульованих завдань у терміні «критично�
конструктивне ставлення молоді до життя
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Оскільки концептуальні основи розроб�
лені, головне завдання нині – переведення
декларацій у площину конкретних розро�
бок, написання посібників, рекомендацій
тощо. 

І.В.Охріменко:
СПРИЙНЯТТЯ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Cьогодні необхідно
врахувати негативний
досвід минулого, доско�
нало й усебічно підго�
туватися до розвитку і

вдосконалення громадянської освіти в Ук�
раїні.

Перш за все потрібно підготувати підруч�
ники, розробити навчальні курси, створити
науково�методичні центри, налагодити
підготовку та перепідготовку вчителів, пе�
редбачити використання досвіду, що його
має Україна в цій галузі, скористатися вели�
кою педагогічною спадщиною, зокрема пол�
тавською, для виховання справжніх грома�
дян.

Вважаємо, що урядові, Міністерству
освіти і науки слід забезпечити, у тому числі
й фінансово, виконання програми грома�
дянської освіти в Україні.

На нашу думку, концепція громадянсь�
кої освіти повинна базуватися на основних
державних документах про освіту. Розход�
жень не має бути, бо це породить нову плу�
танину в освітній галузі.

Пропонована освітянам України кон�
цепція громадянського виховання у бага�
тьох аспектах є повторенням концепції гро�
мадянської освіти. Чому б авторам обох
концепцій разом не виробити спільну, що
враховувала б інтереси освіти в цілому і ви�
ховання громадянина зокрема?

Необхідно також досліджувати перспек�
тиви впровадження двомовних освітніх за�
кладів, так званої білінгвістичної освіти.

Щодо патріотичного виховання дітей.
Патріотизм випливає з усвідомлення віри у
свою Державу, тому лише державною атри�
бутикою патріотизм не виховаєш. 

Сподіваємося, що концепції громадянсь�
кої освіти будуть виважено обговорені й пе�
реростуть у програми, що допоможуть пере�
бороти кризу мислення, стабілізувати
суспільство, щоб кожна людина в державі
змогла реалізувати себе.

суспільства», з огляду на так званий
«юнацький максималізм» та нігілізм,
змістити наголос на конструктивізм, подав�
ши означення «конструктивно�критичне»,
або, як у посібнику Кармел Галлагер, –
«конструктивно�скептичне».

Пропоную в означенні основних прин�
ципів громадянської освіти поряд із прин�
ципом полікультурності, що робить наголос
на етнічній розмаїтості та міжетнічній
солідарності (іншими словами – світ різно�
ликий), підкреслити спільність єдиних гу�
маністичних загальнолюдських цінностей
(іншими словами – світ єдиний).

У розділі «Зміст громадянської освіти»
імпонують детально розроблені авторами
підходи, що мають домінувати при форму�
ванні змісту громадянської освіти. Перекон�
ливо розкрито 6 складових громадянської
освіти як принципово інтегративного курсу
– культурологічні, філософські, політичні,
правові, економічні, соціально�психологічні
знання. Напевне, слід виокремити й істо�
ричний блок: вивчення історії демократії,
дослідження її основних етапів, традицій у
світовому і вітчизняному масштабах
(скажімо, народження Конституції Пилипа
Орлика тощо).

До цього розділу варто було б внести хо�
ча б загальні міркування про місце, структу�
ру і особливості курсу. Щодо місця, то у
якому компоненті навчального плану –
інваріативному чи варіативному – уяв�
ляється авторам вивчення курсу? Стосовно
структури: якщо предмет інтегративний (а
це саме так), то за яким принципом поєдну�
вати всі блоки (модулі)? Адже у «монопред�
метах» теми визначаються шляхом аналізу,
тобто поділу сумарних знань на елементи, а
теми громадянознавства мають визначатися
шляхом синтезу, отже, в основі курсу мають
бути не теми, а соціальні проблеми або акту�
альні ситуації, що потребують комплексно�
го підходу у вивченні. До особливостей кур�
су варто було б віднести контраверсійний
характер проблем, ситуацій як засіб стиму�
лювання діалогу («Чи має право...?», «Чи
може людина...?»).

Погоджуючися із визначеними авторами
формами та методами вивчення курсу, вва�
жаю за доцільне наголосити на формах кон�
тролю, передбачивши, скажімо, відмову від
бального оцінювання знань учнів й уведен�
ня натомість системи заліків. Для вільного
обговорення, розкутого висловлювання ду�
мок, власного бачення проблеми слід, оче�
видно, звільнити учнів від оціночної регла�
ментації за принципом «хто більше грома�
дянин».
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О.О.Магдик:
МОДЕЛІ
ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ

Громадянська освiта
новий напрям у розвит�
ку української школи, i
хоча в усi часи й епохи,
в усiх цивiлiзованих
країнах стояло завдан�

ня виховати громадянина, особливо акту�
альною ця проблема стала сьогоднi, з по�
явою самостiйної незалежної держави,
оскiльки громадянськiсть найтiснiше
пов’язана з державнiстю: немає держави –
не може бути й мови про громадянськiсть.

Ставши на шлях побудови громадянсь�
кого суспiльства, наша молода держава мо�
же використати у розв’язаннi цього завдан�
ня як власну спадщину суспiльно�педа�
гогiчної думки (нагадаємо лише прiзвища
Г.Сковороди, М.Драгоманова, М.Грушевсь�
кого, В.Сухомлинського), так i європейсь�
кий досвiд громадянської освiти, до якого
Україна як член Ради Європи має долучати�
ся в інтелектуальному та в організаційному
планах.

Громадянський дух наших співвітчиз�
ників високо цінувався на всіх етапах буття
українського народу, проте впродовж
століть Україна була поневолена сусідами,
поділена ними, і громадянство не набуло в
нас належного розвитку. На жаль, і в сучас�
них умовах труднощі на шляху побудови й
утвердження української держави (еко�
номічна криза, погіршення життєвого
рівня) притупляють громадянські почуття
людей. Подібна тенденція існує й у середо�
вищі учнівської молоді. Як свідчать
дослідження, 60% старшокласників шкіл
східних регіонів країни не ідентифікують
себе з українською державою [2, с.32]. Дещо
менший відсоток таких громадянських
нігілістів у школах західних і центральних
областей, але й він досить красномовний.

З огляду на це важливим і актуальним є
концептуальне осмислення наукових та
прикладних засад громадянської освіти й
виховання молоді, зорієнтованість учи�
тельського загалу на якнайповнішу ре�
алізацію громадянського потенціалу
шкільних курсів. Із цією метою слід визна�
чити сутність громадянськості та грома�
дянської освіти, її принципи й моделі ре�
алізації, що склалися на основі напрацю�
вань вітчизняної педагогіки та концепцій і
тенденцій сучасного європейського світу.

Отже, звернемося спочатку до того, що ж
розуміється під терміном “громадянськість”.

У Словнику української мови дається та�
ке визначення носія громадянськості: це –
“особа, що належить до постійного населен�
ня якої�небудь держави, користується її
правами і виконує обов’язки, встановлені
законами цієї держави” [5, с.175]. Проте цим
юридичним визначенням не вичерпується
суть громадянськості як глобального, все�
охоплюючого поняття. Узагальнюючи ши�
рокий спектр психологічних, біологічних,
соціальних інтерпретацій цієї дефініції (З.
Фрейд, А.Адлер, К.Юнг, Д.Уотсон, А.Мас�
лоу, Ч.Дарвін, К.Лоренц, Л.Гумільов, Ж.�
Ж.Руссо, Т.Гоббс), можна звести їх до двох
основних підходів.

Перший бере за приклад практику гро�
мадянства в класичних республіках Греції і
Риму [6, с.20]. Це – республіканська грома�
дянськість, що розглядає особистість як
члена політичного суспільства, його складо�
ву. Фундаментальні принципи такого гро�
мадянства можуть бути зведені до трьох по�
стулатів:

– відчуття належності до політичної
спільноти як частини загального грома�
дянського життя;
– вірність своїй вітчизні, що передбачає
лояльність до правових норм
суспільства;
– першочерговість громадянських обо�
в’язків, їх перевага над індивідуальними
інтересами.
Другий підхід до поняття громадянсь�

кості, більш близький до нас у часі – від
ідей Дж.Локка та Т.Джефферсона. Він ба�
зується передусім на ідеях прав і свобод
індивіда. Це ліберальна громадянськість.
Саме вона стала родоначальницею прав лю�
дини та міжнародних інструментів їх упро�
вадження. Провідна ідея такого розуміння
громадянськості – рівність усіх індивідів
між собою, однаковість їх представницьких
прав, що не залежить від будь�яких
обов’язків і обставин.

Ліберальна традиція включає три го�
ловні групи прав:

– громадянські;
– політичні;
– соціально�економічні.
Саме вони заклали основу Загальної дек�

ларації прав людини, інших міжнародних
актів.

Для більш виразного окреслення двох за�
значених підходів до громадянськості мож�
на сказати, що перша, республіканська, тра�
диція акцентує увагу на належності до ко�
лективу і на розвитку насамперед
обов’язків, відповідальності, у той час як
друга, ліберальна, традиція, підтримує пра�
ва індивіда і захищає їх від будь�якого втру�
чання влади. Ці два підходи лежать в основі
сучасного розуміння громадянськості і виз�
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собів розв’язання конфліктних ситуацій, розви�
ток почуття солідарності й бажання співпрацю�
вати з іншими людьми.

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ завершується по�
чаткова соціалізація людини, формується
система цінностей і настанов людської по�
ведінки, учні набувають знань й умінь, не�
обхідних для життя в суспільстві. На цьому
етапі громадянська освіта, поряд із вихован�
ням та розвитком, повинна включати також
набуття відповідних знань про діяльність
інститутів сучасної демократії, ознайомлен�
ня з національними й міжнародними доку�
ментами, що гарантують визнання і захист
прав людини, формування навичок викори�
стання регіональних та універсальних сис�
тем захисту цих прав.

НА ТРЕТЬОМУ ЕТАПІ розширюються
й поглиблюються знання про права людини,
здійснюється пізнання їх філософських,
культурних, політико�правових і суспільно�
економічних засад, визначається грома�
дянська позиція та суспільно�політична
орієнтація особи.

НА ЧЕТВЕРТОМУ ЕТАПІ громадянсь�
ка освіта передбачає надання допомоги до�
рослій людині в її адаптації до змін в
суспільстві і соціальному статусі.

Розбудовуючи систему громадянської
освіти та виховання, науковці, вчителі і ви�
хователі мають бути обізнаними із моделя�
ми формування громадянина, напрацьова�
ними в сучасному світі. Розглянемо їх, по�
передньо зауваживши, що західноєвро�
пейські педагоги вважають підлітковий і
юнацький вік сенситивним щодо формуван�
ня рис громадянина.

Існують три моделі, що мають за мету
процес соціалізації молоді, формування гро�
мадянськості [6, с.22]:

– модель участі (партисипативна);
– когнітивно�розвивальна;
– репрезентативна.
Перша – МОДЕЛЬ УЧАСТІ – передба�

чає, що досвід молоді в щоденних ситуаціях
(школа, домівка) може бути перенесений в
інші ситуації (політика, економіка). Школа
розглядається як модель дорослого світу і
сприяє участі дітей у розв’язанні шкільних
проблем із метою набуття навичок, що бу�
дуть застосовуватися у подальшому грома�
дянському й політичному житті.

Друга – КОГНІТИВНО�РОЗВИВАЛЬ�
НА МОДЕЛЬ – обстоює необхідність до�
сягнення того чи іншого рівня мислення як
основи розуміння подій соціального і
політичного життя. Головними джерелами
формування політичної і громадянської
культури виступають, відповідно до цієї мо�
делі, розумовий розвиток учнів та ово�
лодіння ними мовленнєвою культурою.

начають мету, шляхи й засоби громадянсь�
кої освіти та виховання.

Підсумовуючи наявні точки зору на ро�
зуміння сутності громадянськості, слід за�
значити, що західні дослідники цієї пробле�
ми не подають визначення громадянської
освіти (civic education) або точної дефініції
її обсягу [4, с.16]. Але, попри відсутність од�
нозначного тлумачення, цілком очевидною
є головна ідея громадянської освіти в євро�
пейському контексті: це освіта, що спрямо�
вана на формування знань і навичок, не�
обхідних громадянину демократичної, пра�
вової держави. Її ядро становлять викладан�
ня і вивчення прав людини, а супутні знан�
ня повинні допомогти новим поколінням
розуміти закони розвитку сучасного демо�
кратичного суспільства, його проблеми та
засоби їх розв’язання.

Таким є, у першому наближенні, сучасне
розуміння громадянськості та громадянсь�
кої освіти.

Звертаючися до наступного аспекту
висвітлюваної проблеми – принципів гро�
мадянської освіти, зазначимо, що залежно
від потреб суспільства, можливостей систе�
ми освіти, її змісту, навчальних програм ко�
ло питань, що розглядаються у межах гро�
мадянознавства в різних країнах, матиме
різний обсяг. Але загальногуманістичний
характер громадянської освіти, прагнення
нашої молодої держави інтегруватися у
міжнародну спільноту, у цивілізований світ
усезагального громадянства зумовлюють
спільність, універсальність головних прин�
ципів громадянської освіти для всіх її
національних моделей.

До таких принципів належать:
– безперервність;
– міждисциплінарність;
– зв’язок освіти з практичною діяль�
ністю;
– інтеркультурність [4, с. 17].
Розглянемо докладніше один із прин�

ципів.
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ передбачає

здійснення громадянської освіти як багатое�
тапного процесу, що охоплює всі важливі
періоди формування людської особистості.
Європейські програми громадянської освіти
виділяють чотири такі етапи: дошкільне ви�
ховання і початкова освіта, шкільна освіта,
вища і професійна освіта, освіта дорослих.

НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ – на початку
соціалізації людини – закладаються головні
моральні цінності та настанови людської по�
ведінки. Ось чому такою значущою і
відповідальною є роль вихователів дитячих са�
дочків та вчителів початкових класів, котрі спря�
мовують свої зусилля на виховання людської
гідності дитини, поваги до людей, розвиток то�
лерантності, прагнення до ненасильницьких за�
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Третя – РЕПРЕЗЕНТАТИВНА МО�
ДЕЛЬ – передбачає, що всі діти мають
емпіричні уявлення про права людини, де�
мократію тощо, приходячи до школи з
цілим комплексом добре структурованих
уявлень про політичне й громадянське жит�
тя суспільства.

Усі ці моделі функціонують у системі
освіти різних країн, співіснуючи або допов�
нюючи одна одну.

Провідними ідеями, що становлять осно�
ву формування громадянськості в школі, є
“відкрите суспільство” (тобто відкритість до
майбутнього, критичне мислення),
патріотизм, національні та загальнолюдські
цінності, толерантність, почуття обов’язку й
відповідальності, соціальна солідарність, ав�
тономність думки, плюралізм.

Спираючися на провідні ідеї, можемо визна�
чити орієнтири становлення громадянськості.
Вони мають на меті формування в дітей
когнітивних, нормативних і поведінкових норм,
що включають в себе:

– вміння міркувати, аналізувати;
– ставити запитання, шукати власні
відповіді, критично дивитися на пробле�
му;
– здатність робити власні висновки;
– адекватно орієнтуватися в новій
політичній ситуації, адаптуватися до но�
вих суспільних відносин;
– поважати інтереси і права інших;
– захищати свої інтереси, самореалізува�
тися.
Формування рис громадянськості знач�

ною мірою залежить від атмосфери і спря�
мованості конкретних навчально�виховних
закладів. Гуманістична модель їх діяльності
повинна охоплювати всі аспекти навчання і
виховання, їх різні рівні – організаційний,
змістовий, функціональний, комунікатив�
ний [6, с. 25].

НА ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ РІВНІ – це
децентралізація управління системою
освіти, гнучкість, відкритість до
суспільства, навколишнього середовища.

НА ЗМІСТОВОМУ РІВНІ – це доступ
усіх дітей до повноцінного, незаполітизова�
ного, незаангажованого змісту освіти, широ�
кий вибір альтернативних підручників,
посібників, можливість отримання знань як
в урочний, та і в позаурочний час.

НА ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ –
це впровадження активних методів навчан�
ня (суб’єкт – суб’єктні відносини), шкільно�
го самоврядування, різних форм соціалізації
учнів.

НА КОМУНІКАТИВНОМУ РІВНІ –
це взаємостосунки між учителем і учнем,
керівництвом школи й учителем, директо�
ром і учнями на демократичних засадах, ко�
легіальне прийняття рішень; взаємостосун�

ки між школою та громадськими ор�
ганізаціями, особливо батьківськими.

Великого значення в сучасних умовах
формування громадянського суспільства
набуває особистість учителя як носія ідео�
логії, духовності, культури. З огляду на це
вона має відповідати високим професійним
та функціональним критеріям [1, с. 90].

Учитель повинен стимулювати учнів до
самовиховання громадянських якостей, бу�
ти глибоко впевненим у тих істинах, які
пропагує серед учнів. Як зазначив В.О.Су�
хомлинський, “... громадянськість – це при�
страсть людського серця, і донести до юних
душ її можна лише тоді, коли сам постаєш
перед своїми вихованцями як громадянин”
[7, с. 430�431].

Нарешті, слід відзначити як важливу
умову ефективного здійснення громадянсь�
кої освіти учнів активність та гнучкість по�
зиції кожної конкретної школи. Вона висту�
пає окремим, автономним суб’єктом проце�
су громадянської освіти, якщо брати до ува�
ги такі її складові, як розміщення (регіон,
сільська чи міська школа), тип закладу (ма�
совий чи елітарний), контингент учнів (мо�
ноетнічний чи поліетнічний), ступінь авто�
номності щодо влади; освітянські структу�
ри, психосоціальні властивості дітей
(соціальний статус) тощо.

Безперечно, зазначені аспекти грома�
дянської освіти не вичерпують складного
комплексу всебічних впливів школи,
суспільних інститутів, моралі, права, ідео�
логії, спрямованих на виховання громадян,
проте, сподіваємося, викладені теоретичні
засади громадянської освіти допоможуть
учителям здійснювати її у практичній пло�
щині. 
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Сьогодні важливо враховувати фактори,
що уповільнювали демократизацію уп�
равління за тих часiв. Так, в українських
містах менш значну роль відігравали цехи,
міста не мали власних об’єднань, а отже – не
могли ефективно захищати свої права. Та�
кож вони не мали представництв у сеймах і
сеймиках, а православні часто відтiснялися
від участі у самоврядуванні.

Аналізуючи глибокий пласт демократич�
них традицій запорізького козацтва, потрібно
звернути увагу на такі негативні фактори, як
свобода одиниці та терор маси, сваволя,
анархізм тощо.

Ці та інші фактори нині потребують ос�
мислення і врахування.

Важливо також проаналізувати спроби
становлення української державності у ХХ
столітті, що сприятиме уникненню допуще�
них тоді помилок.

Наступним принциповим моментом, не
врахованим у концепції, є роль органів дер�
жавної виконавчої влади та місцевого само�
врядування у становленні громадянського
суспільства в Україні.

Із нашої точки зору, важливо розглядати
владу не лише як політичний інститут, що
здійснює владні повноваження, вивчає, вра�
ховує і формує громадську думку, а як су�
купність працівників, державних служ�
бовців, котрі самі повинні бути об’єктами
громадянської освіти.

Ця проблема як одна із центральних була
піднята у виступі Президента України Л.Ку�
чми перед депутатами Верховної Ради Ук�
раїни 22 лютого 2000 р.: “Доконечною є по�
треба у прийнятті фактично нового закону
про державну службу, виробленні та ре�
алізації програми підготовки державних
службовців та господарських керівників за
рахунок внутрішніх можливостей і навчання
за межами нашої держави”

На наш погляд, при розробці широкої
концепції громадянської освіти особливо
важливо не лише закласти в неї тi чи iншi
освітні програми, а й потурбуватися про
створення еліти, яка б за духовними, інтелек�
туальними, професійними вимірами була
осердям нації, продукувала зі свого середови�
ща знакові постаті.

Звичайно йдеться про еліту в широкому
розумінні слова, як із точки зору її фахових
та моральних якостей, так і з точки зору
охоплення всіх галузей життя. Наприклад,
пропонована концепція громадянської освіти
повинна містити положення про підготовку
педагогічних працівників до викладання
курсу громадянської освiти.

Підсумовуючи потрібно наголосити на
необхідності широкого підходу до проблеми,
розгляду та розв’язання її в комплексі, залу�
чення до цього всього суспільства.
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М.І.Лахижа,
В.В.Зелюк: ВЛАДА 
І ГРОМАДЯНСЬКА
ОСВІТА В УКРАЇНІ:
СУЧАСНІСТЬ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ

Оцінюючи спробу
розробки та впровад�
ження концепції грома�

дянської освіти в Україні як важливий крок
до утвердження громадянського суспільства,
ми водночас вважаємо, що необхідне ство�
рення загальної концепції, яка б, окрім за�
пропонованого варіанта громадянської
освіти в середніх навчальних закладах, вклю�
чала й інші напрями роботи, охоплювала
проблему загалом, визначала загальні прин�
ципи, суб’єкти та об’єкти освітнього процесу,
характеристику форм роботи тощо.

Запропонована для обговорення кон�
цепція не претендує на таке широке охоплен�
ня, але в цілому справляє враження добре
продуманої, аргументованої і може розгляда�
тися не лише як складова загальної кон�
цепції, але і як добротна основа для неї. Про�
те, з нашої точки зору, необхідно врахувати
кілька принципових моментів. 

Насамперед у концепції повинна чітко
проводитися думка, що основою становлен�
ня громадянського суспільства в Україні є
українськi національні традиції. Аналіз літе�
ратури із цього питання, його вивчення на
прикладі Лівобережної України та Полтав�
щини дозволяють стверджувати, що ук�
раїнське суспільство здавна має демокра�
тичні традиції, значна частина яких була
втрачена у ХІХ�ХХ століттях.

У період Київської Русі поряд iз утверд�
женням центральної влади як у сільських об�
щинах, так і у містах розвивалося самовряду�
вання, що підтверджено вітчизняними й за�
рубіжними дослідниками. Зокрема, високо
оцінюють віче німецькі вчені, автори виданої
1993 року в Геттінгені “Історії України”.

Глибокого вивчення потребує становлен�
ня міського самоврядування на українських
землях за епохи середньовіччя. У той час на
українських територіях вперше проявився
західний вплив, у багатьох українських
містах впроваджувалося Магдебурзьке пра�
во. Проте в Українi воно мало особливості,
зумовлені місцевими традиціями. Iз цієї точ�
ки зору додаткового вивчення потребує су�
дова система українських самоврядних міст,
у якій поряд iз офіційними завжди “ужива�
лися” громадські суди.

Свідченням трансформації німецького�
права у бік національно�самобутньої системи
звичаєвого права є і те, що самоврядні міста
органічно співіснували з більш сильною ко�
зацькою самоврядною організацією і навіть
функціонували протягом тривалого часу в
складі Російської імперії.
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С.Ф.Клепко:
ГРОМАДЯНСЬКА
ОСВІТА ЯК
ФАКТОР
НАДІЙНОГО
СУСПІЛЬСТВА

Сьогодні все більше
говорять про наступ

ери глобального систематичного безладу в
соціальних системах, що виражається в
етніфікації національного і соціального про�
сторів, розмноженні “нових” ідентичностей
– етнічних, націоналістичних, релігійних,
нових соціальних категорій і політичних
груп [1, р.205�225]. Відповідно державна
політика стосовно меншин дрейфує від
асиміляціонізму до мультикультуралізму.
Останній принцип в освіті реалізується у
двох моделях полікультурної освіти. У
першій із них, французькій, заперечується
абстрактний, редукуючий і нівелюючий
універсалізм, надається перевага універ�
салізму, що переборює відмінності, не запе�
речуючи їх і не стираючи. Звичайно, такий
толерантний універсалізм є не освітньою
реальністю, а лише ідеалом. Американській
контрмоделі полікультурної освіти все
більше притаманний ідейно�культурний ге�
гемонізм меншин різного роду, “радикаль�
ний релятивізм”, ігнорування факту куль�
турного домінування Заходу. 

Питання про найкраще поєднання
універсалізму і своєрідності залишається
відкритим, що побільшує перешкоди до
надійного суспільства, якого прагнуть, не�
зважаючи на романтичні заклики шанувати
безлад як еру культурного творення в
соціумах із наростаючим ступенем
найрізноманітніших ризиків. Громадянська
освіта (далі – ГрОс), видається, є конструк�
тивним поєднанням універсалізму і парти�
куляризму, засобом створення суспільства,
яке б своїм устроєм і станом виправдовува�
ло надії та очікування людей на безпечну
життєтворчість та щасливу долю як окремої
особистості, так і конкретного суспільства
загалом у глобальній історії і близькому
майбутньому.

Немає точного визначення поняття
ГрОс, його зміст залежить від ідеалу грома�
дянина, на який орієнтується та чи інша
влада. Для демократичної влади найваж�
ливішим завданням є формування поінфор�
мованого, ефективного й відповідального
громадянина. Таке завдання може вирішити
лише систематизована ГрОс. Розглянемо
досвід такої систематизації в США.

У роботах американських теоретиків
громадянської освіти [2; 3] досить повно

розроблено питання про сутність ГрОс, її
компоненти, обсяг “громадянських знань”,
інтелектуальних та електоральних умінь
(participatory), громадянських установок,
форми її проведення, формальну та не�
офіційну складові. Також визначено завдан�
ня розвитку, сформульовано стратегії,
досліджено зв’язок між громадянською
освітою та вихованням особистості. Ана�
логічні проблеми вирішуються i в ук�
раїнських концепціях, які нещодавно ство�
рено, але їм бракує поки що як досвіду ре�
алізації, так і технологічного забезпечення
[4].

Виходячи iз цих наукових розвідок і кон�
цептуальних засад, не викликає заперечень
визначення громадянської освіти як навчан�
ня та виховання самоуправління у всіх
змістовностях цього поняття, здатності до
оволодіння технологіями життєтворчості та
самоврядування як собою, так і у різно�
манітних соціальних об’єднаннях. На цих
засадах ГрОс як освітня система визнає ре�
альність прагматичного прагнення людей
захистити й посилити свою владу над обста�
винами, визначає досвід формування харак�
теру особистості. Однак в усіх працях, які
апологетизують самоуправління, не завжди
береться до уваги, що негативи із точки зору
інтересів особистості можливі не лише в
державному управлінні, а й у різноманітних
формах самоуправління, не лише у моно�
полізмі і одноманітності, але й у плюралізмі.
Зростання складності буття, тенденція до
глобалізації безладу в соціальному порядку
як усувають, так і відроджують кризу сучас�
ного індивіда, його складну гаму почуттів
недієвості, одинокості, самоневдоволеності,
які викликаються розумінням, що він має
підкорятися рішенням і подіям, від нього не
залежним. Практичні питання “несамовря�
дованості” буття особистості вимагають
свідомої реконструкції самоорганізаційних
процесів, важливою складовою яких є
взаємодія влади й особистості. 

Враховуючи широкий спектр поняття
влади [5], сутність ГрОс пропонується
сформулювати як навчання технологій вла�
ди (термін Фуко [6]), що визначають по�
ведінку індивідів, підкоряють їх тим чи
iншим системам влади (панування) та
об`єктивують суб`єктів. Однак педагогіка
не досліджує технології влади та їхнє зна�
чення в освіті. Але ж технології влади – ви�
шукані людські практики, до того ж
найбільш споживаний освітній товар – не
вичерпуються політичними кампаніями і
політичною діяльністю. Час визнати, що
освіта переважно не формує в учнів і сту�
дентів поняття про технології влади та спо�
соби їх використання, тому в сучасному
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ловлюванням, “країну розвинутого то�
талітаризму” [14], вузький ментальний ко�
ридор особистості, “капіталістичну загрозу
для відкритого суспільства” (Дж.Сорос). 

Вадами названих моделей є абсолюти�
зація державницьких цінностей як мети ви�
ховання, відтворення псевдосамо�
управління і неврахування когнітивного ас�
пекту владних відносин, розкритого, напри�
клад, у концепції Б.Барнса [10], який звер�
нув увагу на те, що “владою, здібністю до
дій фактично володіють і ті, хто ніби без�
владний. Ми повинні чітко розуміти, що
влада лежить поза і за межами власника
влади” [11, с.37]. Тому проблема викорис�
тання знання, позитивного для боротьби з
репресивними інстанціями і традиціями
суспільства, є сьогодні ключовою при
дослідженні і моделюванні такого структур�
ного елементу влади, яким виступає ГрОс.

На часi формування моделі ГрОс на заса�
дах когнітивної концепції влади, за якою
влада та її система освіти мають обмежити�
ся лише завданнями освіти, оскільки вихо�
вання пов’язане із цінностями, а отже, iз
суб’єктивними і змінними поглядами. Тому
демократична школа відмовляється від по�
ширення релігійних вірувань та ідеологій,
прагнучи відкрити учневі доступ до куль�
турних багатств людства, знаходячи золоту
пропорцію між універсалізмом і
своєрідністю, а завданням школи стає виве�
дення учня за межі його безпосереднього
соціокультурного оточення, здійснення нею
інтегруючої ролі. “Мета загальної освіти по�
лягає у підпорядкуванні демократії розуму”
[12, р.19]. I тут для нас важливе зауваження
М.Фуко: “Ми повинні припустити, що вла�
да виробляє знання…, що влада і знання
прямо мають на увазі один одного, що немає
відношень влади без відповідного встанов�
лення поля знання, і так само немає знання,
яке одночасно не передбачає, не конституює
владні відношення” (цит. за [13, p.24]).

На таких засадах і пропонується моделю�
вати систему ГрОс в Україні. Окресливши
структуру громадянської компетентності,
необхідно визначити, яких з її елементів
бракує в сучасному змісті освіти і спрямува�
ти офіційно�формальну програму на забез�
печення їх досягнення та інтеграційних
зв’язків з іншими дисциплінами. Такої про�
грами, якщо не враховувати недосконалі
програми й підручники із правознавства, в
Україні немає, навіть хоча б такої, як “We
the People...” в США – з дещо наївним
змістом, проте з глибокою дидактичною ос�
новою. Варто продумувати і про введення в
шкільну освіту філософії як навчання сво�
боди і незалежної критичної думки за зраз�
ком технології М.Ліпмана. 

суспільстві є як “маніпульовані”, так і ті, ко�
му вдається “маніпулювати” іншими. Зна�
чення ГрОс подвоюється, коли в суспільстві
панує некорисна і неефективна для нього
влада, коли влада потурає умовам, за яких
людині не вигідно бути чесною та законос�
лухняною. 

Зважаючи на значущість впливу освіти
на політичне життя суспільства, видається
ймовірним мати ефективну ГрОс, тобто ре�
алістичну, спрямовану на центральні істини
політичного життя. В суспільстві демокра�
тичні соціальнi зміни можливi лише за умо�
ви, якщо громадяни мають знання, уміння і
бажання, щоб їх здійснити. Такі знання,
уміння та установки й визначають структу�
ру громадянської компетентності, яку по�
винна формувати ГрОс [2]. Вона є результа�
том інтеграції вивчення всього змісту
освіти: природничо�математичних дис�
циплін (бо вони формують науково�техно�
логічну грамотність, необхідну для ефек�
тивного громадянства, і низку важливих
електорально�інтелектуальних умінь) та гу�
манітарних дисциплін, що забезпечують
власне громадянські знання і відповідні
уміння. Тому ГрОс є не черговою новою
надбудовою над існуючими формами на�
вчання й виховання, а виявленням нового
центру інтеграції змісту освіти [7]. Таким
центром має стати ідея навчання само�
управління, що, наприклад, Центр грома�
дянської освіти США ставить за основну
мету ГрОс [2].

В українській освіті такого розуміння
сьогодні не помічається в змаганні трьох
моделей ГрОс: інерційної комуністично�
тоталітарної, демократичної та націоналіст�
ської. Остання вибудовується на базі
хутірської ідеології, за якої “наше село” пе�
ретворюється на “всю галактику”, а замість
політології пропонується “науковий на�
ціоналізм” (див. більш детально [8; 9]). Що�
до цієї моделі, яка нав’язує провінціалізм і
гегемонізм меншин, говорити багато навряд
чи потрібно, враховуючи, що “не булава, а
комп’ютер має бути символом національної
ідеї України”. Звичайно, оцінювання цих
моделей є справою попередньою, але зазна�
чимо, що комуністично�тоталітарна модель
ГрОс, що надавала великого значення фор�
муванню навичок самоуправління (чим, до
речі, пояснюється іконізація А.Макаренка у
недалекому минулому), одночасно була
спрямована до виховання на ідеалах бороть�
би “з усіма і усім”, що несумісне з ідеалами
самоуправління, тому фактично навчала
псевдосамоуправління, через що й була
вкрай неефективною. Разом iз тим ре�
алізація моделі демократичної ГрОс, напри�
клад, у США репродукує, за образним вис�
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Щодо неофіційної програми ГрОс, то
сьогодні вона в Україні підтримується недо�
сконалою системою політичного інформу�
вання та декількома програмами МФВ: “Де�
бати” як впровадження філософії відкрито�
го обговорення, “Критичне мислення” тощо.
Майже не реалізується потенціал відно�
шень “школа – громада батьків”. Виходячи з
проведеного аналізу філософських засад
формування ГрОс, необхідна загально�
національна ініціатива щодо впровадження
нової моделі громадянської освіти, адекват�
ної соціокультурній і політичній ситуації в
Україні, яка б підтримала інтерес громадян
до участі у місцевому і державному уп�
равлінні, у громадських асоціаціях iз метою
стабілізації життя в Україні.
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С.Г.Рябов:
Державне та
громадське
партнерство у
формуванні
демократичної
громадянськості

Якою має бути роль держави у поши�
ренні демократичної політичної культури?
На перший погляд така постановка питання
може викликати здивування. Адже ми звик�
ли, що держава відповідає за все, сама виз�
начає міру своєї відповідальності за ту чи
іншу справу. Особливо це стосується
політичної соціалізації – засвоєння люди�
ною норм і правил, що регламентують жит�
тя громади, стосунки особистості з органа�
ми влади та іншими членами спільноти.
Дійсно, будь�який політичний режим за�
клопотаний тим, щоб культивувати належ�
ну лояльність громадян і зберігати таким
чином стабільність існуючого ладу. У неда�
лекому минулому в нашому суспільстві дер�
жава (режим) прагнула певним чином спря�
мовувати політичну соціалізацію особис�
тості, формувати відповідний до себе тип
підвладного, вірнопідданого.

Однак ситуація буває дещо іншою за
умов відкритого, ліберального суспільства,
де політична соціалізація означає демокра�
тичну освіту громадян, вона не вичер�
пується лише формуванням підданської ло�
яльності, а ще й полягає в набутті індивідом
навичок критично ставитися до держави й
продукованих нею настанов, вміти відстою�
вати власні права в разі зазіхань на них із
боку влади. Характерним для розвитку
ліберальних демократій є те, що від самого
початку вони будувалися на своєрідному
суперництві й одночасно партнерстві між
державою як апаратом офіційного уряду�
вання та громадянським суспільством як
неофіційним, неформальним улаштуванням
і спонтанною організацією життя людей.
Громадянська освіта у демократичному
суспільстві є навчанням того, як бути
вільним і захистити власні інтереси в сто�
сунках з іншими та державою, це немов би
звільнення людини зсередини, звільнення
нею самої себе. Через це ліберальна, демо�
кратична громадянська освіта має будувати�
ся на партнерстві держави та громадянсько�
го суспільства. Це принципова умова, що
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жаві. Натомість, важко навчати демократії,
коли учні бачать що її немає у суспільстві,
де вони живуть. За політичної модернізації
– переходу від тоталітаризму до демократії
–доводиться культивувати демократичні
цінності, поширювати демократичні проце�
дури, нові правила життя й стилі поведінки
в умовах недемократичної дійсності. Коли в
суспільному житті бракує демократизму,
громадянська освіта сама здатна стати чин�
ником поширення демократії.

Наведені вище аргументи про спе�
цифічну відмінність демократичної грома�
дянської освіти за умов демократії від ета�
тистсько�тоталітарної практики формуван�
ня громадянської лояльності; про тенденцію
останніх десятиріч до “звуження” ролі дер�
жави у суспільному житті; про недостатню
демократичність української держави, що
ускладнює завдання культивування демо�
кратичних цінностей і поширення
відповідних навичок суспільної взаємодії
дозволяють зробити висновок про те, що
громадянська освіта, аби вона відповідала
ліберально�демократичним цінностям та
ідеалам, має будуватися на партнерстві і
спільній відповідальності держави та грома�
дянського суспільства.

Критично�вимогливе ставлення грома�
дян до влади є визначальною ознакою гро�
мадянського суспільства як передумови де�
мократичної держави і водночас певної аль�
тернативи формалізму казенних структур
та інтенцій державно�апаратного
адміністрування. У зв’язку із цим постає пи�
тання: як може і чи повинна взагалі держава
впливати на процеси, що відбуваються в ца�
рині громадянського суспільства? Чи не
пов’язане визнання можливості активного
формуючого впливу влади на стан і зміст
політичної свідомості з відтворенням
пріснопам’ятної практики партполітпросу, з
властивою їй претензією на всеохоплююче
й обов’язкове засвоєння населенням ідео�
логічної доктрини певної верстви, однієї
партії, піднесення її до загальнодержавного,
загальнонаціонального рівня? Адже зло�
чинність тоталітаризму поряд із репресіями
й фізичним винищенням населення полягає
ще й в тому, що, використовуючи розгалу�
жені засоби потужного ідеологічно�пропа�
гандистського впливу, режим, перефразую�
чи відому формулу, примушував народ три�
валий час тільки й заслуговувати на той
уряд, який він мав.

єдина здатна забезпечити належний розви�
ток і демократизм змісту такої освіти, засте�
регти від перекручень і зловживань.

Така теза корелює з ліберальним смис�
лом свободи, відповідно до якого життя
кожного є справою його власної відпо�
відальності, кожний може й повинен особи�
сто здійснювати його і контролювати
більшою мірою, ніж хтось інший. Держава
ж має забезпечити дотримання належних
умов для цього.

До цього слід додати й те, що фахівці в
галузі політичної науки визначають
своєрідне “звужування” держави, у сучас�
них постіндустріальних суспільствах відбу�
вається поступове скорочення числа питань
громадського життя, щодо яких уряд має
визначальний вплив та відповідальність, за
рахунок того, що цю роль перебирають на
себе різного роду неурядові структури, гро�
мадські організації. Наростає протидія цен�
тралізаторським зусиллям уряду, що харак�
теризували його впродовж XX сторіччя –
ринок та неприбуткові організації беруть на
себе функції, що належать уряду та місцевій
владі; приміром, у США, Великобританії,
Австралії організація приватної безпеки пе�
ревищує поліційні сили.

У зв’язку із цим Президент Чеської Рес�
публіки Вацлав Гавел свого часу зазначав:
“Уславлення національної держави як піка
розвитку кожної національної спільноти, як
того єдиного, у ім’я чого дозволено вбивати
і за що варто вмирати, відходить у небуття.
Покоління демократів і страхіття двох
світових воєн привели людство до ро�
зуміння того, що людина є важливішою від
держави. У новому столітті більшість дер�
жав трансформуватимуться із культо�
подібних об’єктів, що мають в собі
емоційний заряд, на більш прості цивільні
адміністративні одиниці... Що ж до прак�
тичних обов’язків і юрисдикції держави, то
вони можуть піти у двох напрямах: вниз або
вгору. Вниз – до різних організацій і струк�
тур громадянського суспільства, яким дер�
жаві належить поступово передати багато зі
своїх задач. Угору – до різних регіональних,
транснаціональних і глобальних співтова�
риств та організацій”.

Зрештою маємо й третю обставину, яка
робить необхідним з’ясування питання про
роль української держави в становленні й
здійсненні громадянської освіти. Адже оче�
видно, що найкращою школою демократії є
безпосереднє життя в демократичній дер�
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Саме громадянська і саме освіта може бу�
ти тим дієвим і прийнятним способом фор�
муючого впливу держави на розвиток
політичної культури, її “втручання” у спра�
ви громадянського суспільства. При цьому
“внесок” держави у громадянську освіту по�
лягає у використанні для цього національ�
ної системи освіти та в забезпеченні неупе�
редженого, позапартійного, ідеологічно ней�
трального навчального процесу в загально�
національному масштабі, його бюджетному
фінансуванні, а головне – у відповідаль�
ності за зміст, спрямованість і якість форму�
ючого впливу.

Роль неурядових організацій у грома�
дянській освіті може полягати в тому, що
вони сприяють практичному, безпосередньо
з життя засвоєнню громадянських знань, їх
застосуванню при здійсненні конкретних
справ. Вони можуть оперативно збирати
потрібну інформацію з різних джерел,
здійснювати її аналіз, формулювати збалан�
совані й справедливі судження, практичні
рекомендації. На конкурсних засадах неуря�
дові організації, що об’єднують науковців,
фахівців�педагогів, можуть виборювати і
здійснювати державні замовлення з розроб�
ки навчальних посібників, підготовки й пе�
репідготовки вчителів, інших освітніх за�
ходів.

Багато творчих ініціатив для розвитку
демократичної громадянської освіти в Ук�
раїні здійснюється на рівні “коріння трави”
– зусиллями вчених, педагогів, неурядових
громадських організацій, що прагнуть спри�
яти зміцненню громадянського суспільства,
поширенню нових, відповідних до демокра�
тичних цінностей форм освіти. Саме такі за�
вдання ставлять перед собою численні не�
урядові громадські організації – асоціації
вчителів історії й суспільствознавства, пра�
возахисні групи, колективи, що ініціюють
здійснення освітніх проектів.

Там, де педагоги розуміють, яке значення
може мати політична культура для зміцнен�
ня демократії, не чекаючи на директивні
вказівки й дозволи, громадянську освіту на�
магаються здійснювати в загальноосвітніх
школах під час вивчення загальної історії та
історії України, основ правознавства й
суспільствознавства, Конституції України,
докладають зусилля для формулювання
концептуальних засад формування культу�
ри громадянськості на всіх етапах розвитку
особистості, наповнення громадянської
освіти сучасним, демократичним змістом,

спорядження її ефективним методичним
інструментарієм. На цінності демократич�
ної культури громадянськості спрямовують
існуючу практику викладання дисциплін
суспільствознавчого циклу, розробляють і
впроваджують в них нові методики навчан�
ня, такі як ділові ігри, ситуативні методи,
тестування тощо, на це ж спрямовують
ініціативи із впровадження шкільного само�
врядування, вивчення прав людини і грома�
дянина, поширення знань про вибори.

Наразі вже можемо констатувати, що за�
вдання розвитку громадянської освіти в Ук�
раїні ставлять перед собою численні неуря�
дові громадські організації, які вже існують і
продовжують виникати. За деякими даними
в Україні зараз налічується понад тридцять
освітніх громадських організацій, три з них
об’єднують директорів шкіл. 

Важливо, використовуючи ситуацію із
громадянською освітою, започаткувати но�
вий для вітчизняної суспільної практики
стиль партнерства і спільного розв’язання
проблем через співпрацю держави та грома�
дянського суспільства. Разом із тим слід ма�
ти на увазі і проблеми, що пов’язані з існу�
ванням недержавного сектора в Україні.
Чимало громадських організацій,
відповідно до “залізного закону олігархії”
Роберта Міхельса, створюються для досяг�
нення певної мети, проте згодом самі стають
метою, піклуються переважно про власні
потреби, перетворюються на засіб задово�
лення окремих інтересів самих організацій
чи когось із їхнього керівництва. Досвід
співпраці і спостереження за діяльністю
вітчизняних і закордонних організацій
свідчить, що в діяльності багатьох із них
домінує не здійснення справ і впроваджен�
ня змін, а лише прагнення прославити свою
організацію як таку, що вправно здійснює
проекти, а значить, забезпечити себе нови�
ми замовленнями, фінансами й просуван�
ням по кар’єрі.

Ліберальна, демократична громадянська
освіта має будуватися на партнерстві держа�
ви та громадянського суспільства. Це прин�
ципова умова, що єдина здатна забезпечити
належний розвиток і демократизм змісту
такої освіти, застерегти від перекручень та
зловживань. Певною мірою сприяти роз�
робці ефективної політичної програми із
питань громадянської освіти може знайом�
ство з досвідом зарубіжних країн.
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А.С.МАКАРЕНКО                         

И БОЛШЕВСКАЯ КОММУНА

Гётц Хиллиг

Истории Болшевской коммуны и отношению к ней
А.С. Макаренко в научных исследованиях уделялось недоста�
точное внимание. В “Сочинениях” педагога�писателя в 7�ми томах
имеется лишь одно упоминание об этом воспитательном учрежде�
нии в статье “Чудо, созданное советской жизнью”1. В последнем со�
брании “Педагогических сочинений” в 8�ми томах встречаются и не�
которые другие упоминания о Болшевской коммуне, однако они
приведены не в подлиннике.

Сотрудники лаборатории Марбургского университета “Макарен�
ко�реферат” неоднократно, начиная с 1972 года2, указывали на связь
Макаренко с Болшевской коммуной. В советском макаренковеде�
нии этим вопросом занимался А.А.Фролов (г. Горький, ныне – Ни�
жний Новгород). В комментарии к сборнику “Теория и практика
коммунистического воспитания” (Киев, 1985) он пишет, что экспе�
римент Болшевской коммуны “сыграл важную роль в истории мака�
ренковского опыта”3. Эта оценка позже перенесена в восьмитомник
педагога�писателя без всякой аргументации и пояснений со стороны
его составителей, в том числе Фролова, следующим образом: “Изу�
чение А.С.Макаренко опыта трудкоммуны бывших правонарушите�
лей им. (!) ОГПУ № 1 в Болшеве (...) сыграло важную роль в станов�
лении и развитии коллектива колонии им. М.Горького и коммуны
им.Ф.Э.Дзержинского”4. 

В настоящей статье предпринята попытка детально осветить от�
дельные страницы героическо�трагической истории Болшевской
коммуны.

1. История возниковения и развития Болшевской коммуны

Болшевская коммуна являлась в свое время всемирно известным
учреждением для перевоспитания правонарушителей, молодежи.
Она была организована в 1924 году неподалеку от станции Болшево
Северной железной дороги (27 км от Москвы). В 1933 году Первая
трудкоммуна ОГПУ получила имя Г.Г. Ягоды – председателя этого
ведомства, впоследствии наркома внутренних дел СССР. Харьков�
ская детская трудовая коммуна им. Ф.Э. Дзержинского, созданная в
1927 году как Первая коммуна ГПУ УССР, безусловно, ориентиро�
валась на болшевское учреждение.

При создании своей коммуны украинские чекисты опирались на
опыт макаренковского коллектива Куряжской колонии им. М. Горь�
кого, находящейся в ведении Харьковского окрнаробраза. Тремя го�
дами раньше так же действовало ОГПУ в Болшево, использовав
многолетний опыт местного наробраза.

По словам организатора Болшевской коммуны, сотрудника ОГ�
ПУ М.А. Погребинского (в Харьковской коммуне данную функцию
выполнял А.О. Броневой), это воспитательное учреждение было со�
здано МОНО в феврале 1924 г. как коммуна малолетних правонару�
шителей им. Розы Люксембург5. Ее заведующим стал Ф.Г. Мелихов,
“энергичный седоусый мужчина с крупным педагогическим стажем
и опытом”6. В августе того же года в связи с декретом о выселении из
столицы “воровского элемента7” люксембургская коммуна была пе�
редана чекистам, а ее воспитанники вместе с персоналом переведены
в Болшево, – бывшее имение “шоколадного короля” Крафта, где рас�
полагался совхоз ОГПУ8. 

Основанием для перевода послужил приказ Административно�
организационного управления ОГПУ от 18 августа 1924 г., подпи�
санный Г.Г. Ягодой, заместителем Ф.Э. Дзержинского. В нем также
говорилось о том, что Мелихов назначался заведующим коммуной, а
Погребинский – общим руководителем проекта и связным с ОГПУ9. 
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Почти во всех публикациях о Болшевской коммуне первая “наро�

бразовская” стадия ее строительства не раскрывается. В советском
макаренковедении, в том числе и в цитированном выше коммента�
рии восьмитомника, предполагалось, что инициатором ее создания
был не Ягода, а сам Дзержинский. Причиной этого, безусловно, яв�
ляется смещение и репрессирование Ягоды в конце 30�х годов. Тра�
гическая судьба названного деятеля не разрешила составителям
“Педагогических сочинений” А.С. Макаренко указать полное назва�
ние болшевского учреждения – трудкоммуна им. Г.Г. Ягоды ОГПУ�
НКВД СССР № 1. (Аппарат ОГПУ с его функциями, как известно, в
июле 1934 г. переведен в подчинение НКВД СССР.)

С целью увеличения числа воспитанников в коммуну были при�
няты молодые правонарушители из Бутырской и других московских
тюрем, а также из трудовой колонии Соловецкого концлагеря. Важ�
ную роль в их воспитании играло оказание доверия будущим ком�
мунарам. Позже данный подход в педагогике, как известно, был свя�
зан с именем Макаренко. Правонарушителям предлагали добро�
вольно прибыть в коммуну для работы, но они не верили такому
предложению. “Это было ново и неожиданно, и они подозревали
“ловушку” со стороны ГПУ”10. По словам немецкого писателя Гер�
варта Вальдена, молодые люди не осознавали, что, помимо работы,
они должны еще и “социализироваться” – непонятное слово “социа�
лизация” они понимали как “ликвидация”11. 

В известном, основанном на опыте Болшевской коммуны, филь�
ме “Путевка в жизнь” (1931 г.) есть сцена доверия, мастерски снятая
создателями картины. Об этой ситуации рассказывалось в одной из
самых ранних публикаций о болшевцах, помещенной в центральной
печати – журнале “Молодой большевик” в 1925 году: “В первую пар�
тию взяли 15 человек. Предварительно переодели их в штатское, без
конвоя, с одним провожатым отправили их поездом за город, в сов�
хоз, где уже были оборудованы мастерские. Приехав на место, двух�
трех человек послали за хлебом и колбасой, вручив им 15 рублей,
без всякого провожатого”12. Подобные приемы практиковались поз�
же, как известно, и с будущими “кандидатами” в члены коммуны им.
Ф.Э. Дзержинского. 

Как и у Макаренко, в основу деятельности Болшевской коммуны
были положены такие принципы, как добровольность пребывания в
учреждении, оказание доверия, производительный труд на благо об�
щего хозяйства, полная самодеятельность коммунаров в единстве с
руководством учреждения и персоналом. В цитированной выше
публикации о коммуне (1925 г.) говорится о “двух основных прин�
ципах производственного и теоретического обучения”: “1) самодея�
тельность во всем: и в управлении, и в организации внутренней жиз�
ни; 2) добровольность и доверие к набранным ребятам. В этом сек�
рет удачности опыта13”. Здесь же говорится: “ГПУ (...) дало первый
положительный опыт и вклад в новую пролетарскую педагогику”.
Опыт Болшевской коммуны автор предлагает рассматривать как до�
стояние, которое должно “подвергнуться внимательнейшему изуче�
нию нашей советской нарождающейся педагогикой и даже педагоги�
кой мировой”. Наркомпросу рекомендуется серьезно изучить это до�
стижение и пересмотреть методику по борьбе с беспризорностью14. 

Условиями для приема правонарушителей в коммуну служили:
отказ от прошлой жизни, т.е. разрыв всех контактов с бывшими
“дружками”, отказ от алкоголя, наркотиков и азартных игр, готов�
ность трудиться, выполнять решения органов самоуправления.

Высшим органом самоуправления и последней инстанцией ком�
муны было общее собрание ее членов. Исполнительным органом
служила “активная комиссия” из 5 человек15. Существовали и другие
комиссии, например, конфликтная. В одной из статей упоминается,
что “заведующий не имел и не имеет права провести то или иное ме�
роприятие без утверждения его общим собранием”16. 

В Болшевской коммуне, как и в макаренковских учреждениях,
случаи побегов воспитанников были достаточно редки, хотя ограж�
дение и караул отсутствовали. Через несколько месяцев со дня от�
крытия коммуны прекратились и кражи. Как и в макаренковской
колонии им. М. Горького, ребятам вручались ключи от всех складов,
каждый чувствовал себя хозяином своего учреждения17.



18 См., например:
РГАЛИ, ф.332, оп.1,
ед.хр.183, л.65.

19 Bess M. Besprisornye,
die Methoden des Kampfes
gegen die Verwahrlosung in
Russland (Беспризорные,
методы борьбы с
беспризорностью в
России) // Osteuropa. –
1932/33. – С.85�97 (здесь
– С.92).

20 Болшевцы. – С.7.
21 Матвеев Д. (см.

прим.7). – С.38.
22 Автономов А. (см.

прим.8). – С.41.
23 von Koerber L.

Sowjetrussland kaempft
gegen das Verbrechen
(Советская Россия
борется против
преступности). – Berlin,
1933. – С.91.

24 Там же. – С.96.
25 Матвеев Д. (см.

прим.7). – С.40.
26 Там же.
27 Автономов А. (см.

прим.8). – С.39.
28 ПС. – Т.1. – С.97.
29 Автономов А. (см.

прим.8). – С.39.
30 Там же.
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Нарушения общего порядка коммуны строго преследовались, для

чего использовали разнообразные санкции. Исключение из комму�
ны применяли как крайнюю меру. Данное наказание практикова�
лось и в “дзержинке” – иногда и в более строгой форме: “без денег,
без вещей”. Об этом Макаренко неоднократно говорил в ходе своих
выступлений, но их стенограммы пока что полностью не публикова�
лись18. Поэтому такие случаи, подтвержденные бывшими коммуна�
рами�дзержинцами, до сих пор остались неизвестны.

Большинство болшевцев было в возрасте от 16 до 21 года. В пер�
вое время коммуна предназначалась лишь для юношей, но с начала
1927 года в ней появились и девушки. Срок пребывания в Болшево
составлял 2�3 года, но многие оставались после его окончания и да�
же обзаводились семьями. Так трудкоммуна – воспитательное уч�
реждение, каким она была вначале, стала производственным пред�
приятием с общежитием для малосемейных.

Число коммунаров увеличилось с 18 (в 1924 г.) до 77 (1926 г.), 248
(1928 г.), 655 (1930 г.) и было доведено до 5000 человек (1936 г.). С те�
чением времени коммуна превратилась в небольшое государство с
собственными магазинами, яслями, школами, кинотеатром, библиоте�
кой, радиостанцией и больницей.

В первые месяцы болшевцы, как вначале и дзержинцы, вовлека�
лись и в сельскохозяйственные работы. В одной из публикаций со�
общается: “Со временем прачечная была перестроена в столярную
мастерскую, свинарник – в слесарную мастерскую и клуб, сарай – в
колесную мастерскую, конюшня – в механическую обувную мастер�
скую”19. К ним затем присоединились деревообрабатывающие мас�
терские. Все это позже превратилось в промышленный комплекс из
трех фабрик – трикотажной, обувной (спортивная обувь) и конько�
вой. Во время посещения Болшевской коммуны М. Горький так оце�
нил производство, находившееся в руках бывших правонарушите�
лей: “Раньше раздевали, теперь начинаете одевать”20. 

Стимулом труда служила, хотя и небольшая, зарплата, которая
начислялась по тарифной сетке от 1�го до 5�го разряда (1�й разряд –
48 копеек, 5�й – 5 руб. 40 коп.)21. Позже оплата труда была переведе�
на на профсоюзные ставки22. 

В беседе с немецким педагогом Ленкой фон Кербер (в 1932 г.) один
из воспитателей Болшевской коммуны отмечал эффективность ее
работы: “Наша попытка перестроить молодых уголовников с помо�
щью ответственной работы на производстве в большинстве случаев
удалась. Тот, кто увлекся работой, смог создать основу для личной
перестройки. Самое важное здесь – найти индивидуальный подход,
потому что работа может выполнять воспитательную роль лишь в
том случае, когда она отвечает природным способностям молодого
человека. А если, к тому же, у него есть подходящая работа, тогда
коллектив воздействует на него гораздо интенсивнее”23. Постепенно
члены коммуны были восстановлены в гражданских правах, ранее
вынесенные приговоры аннулированы по ходатайству учреждения24. 

Основная задача коммуны – дать бывшим правонарушителям
“необходимую квалификацию, выравнять их”25. Школа при этом иг�
рала второстепенную роль. В первое время школьные занятия ве�
лись ежедневно лишь по 2 часа26. В одной из публикаций о коммуне
(1930 г.) идет речь о том, что “обучение для всех малограмотных чле�
нов коммуны обязательно”27. Очевидно, здесь имеется в виду вечер�
няя школа, где коммунары учились после восьмичасового рабочего
дня. По всей вероятности, занятия в Болшево на некоторое время
прекратились. Защищая необходимость серьезной школьной работы
в только что открытой “дзержинке”, Макаренко летом 1928 г. писал:
“В Болшевской коммуне ГПУ под Москвой школа совсем уничтоже�
на, а рабочее время подростков доведено до 8 часов”28. В январе 1930
г. для болшевцев был открыт техникум с четырьмя отделениями, со�
ответствующими специфике производства29. 

В коммуне существовала активная кружковая деятельность. Ра�
ботали хоровой (уже с 1924 г.), духовой и струнный, драматический
и литературный кружки, радиокружок и многие спортивные секции.
Следует отметить, что струнный оркестр болшевцев до 1930 года
дважды занимал первые места на всесоюзных конкурсах30. 
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В 1925 году в коммуне была организована комсомольская ячейка.

Однако рост числа ее членов отставал от роста общей численности
учреждения. Так, в 1925 году из 32 воспитанников 18 были комсо�
мольцами, в 1931 году из 1598 человек – только 84, а в 1935 году
лишь 131 комсомолец на 3100 коммунаров. То же видно по кандида�
там в члены партии: в 1928 г. – всего 3, 1931 – 14, 1935 – 2431. Такое
необычное снижение политической активности можно объяснить,
главным образом, одновременным ростом числа семейных коммуна�
ров: от одного в 1925 году до 290 в 1931 году и, наконец, – 1036 в
1935 году32. Для сравнения: в 1932 году по случаю пятилетнего юби�
лея коммуны им. Ф.Э.Дзержинского, когда здесь было 342 воспи�
танника,  председатель правления этого учреждения А.О. Броне�
вой, видимо будучи в курсе о “мелкобуржуазной” ситуации в Бол�
шево, с гордостью писал: “Сейчас коммуна насчитывает в своих ря�
дах 8 кандидатов партии, 182 комсомольца и 110 пионеров. Таким
образом, коммуну можно считать комсомольско�пионерской”33. 

Пиком истории болшевского учреждения стало его десятилетие.
В связи с этим событием в приказе НКВД СССР за подписью
Г.Г. Ягоды от 7 июня 1935 г. говорилось: “Лучшим доказательством
жизненности наших большевистских методов перевоспитания чело�
века является наша Болшевская Трудовая Коммуна, превратившая�
ся из небольшой опытной мастерской – в огромную фабрику пере�
делки человека, празднующую на днях свой 10�летний юбилей”34. 

2. Погребинский – Горький – Макаренко 

О Ф.Г.Мелихове в книге “Болшевцы” (1936 г.) говорится, что он
“всегда мечтал о педагогических опытах большого размаха”35. Уда�
лось ли ему в Болшево осуществить свои мечты – неизвестно. Ни
он, ни “беспартийный врач” С.П.Богословский, его заместитель со
дня основания коммуны, заменивший еще в 20�х годах Мелихова на
посту заведующего36, не оставили ни воспоминаний, ни литератур�
ных произведений о своей работе, как это сделал Макаренко. В от�
личие от педагогов чекист М.А.Погребинский стал автором двух
книг о Болшевской коммуне. Поэтому данное учреждение обычно
ассоциируется с его именем, а фамилия Мелихова его современни�
кам ничего не говорила; мы даже не знаем, как он выглядел.

Первая из книг Погребинского – “Трудовая коммуна ОГПУ” –
вышла в свет в августе 1928 г. под редакцией и с предисловием
М. Горького, другая – “Фабрика людей” – в 1929 году. Судя по лич�
ному письму Макаренко (декабрь 1930 г.) к члену правления комму�
ны им. Ф.Э.Дзержинского (которое было опубликовано с сокраще�
ниями и неточным названием – “Докладная записка...”37), он навер�
няка читал одну из этих книг.

Фамилия Погребинского включена в предварительный список
прототипов персонажей “Педагогической поэмы” (составлен в нача�
ле 30�х годов). Под заголовком “Сферы” там перечислены 58 лиц,
практически всех их автор знал лично. Фамилии Погребинского и
Горького стоят здесь рядом38. Возможно, Макаренко с помощью по�
следнего познакомился с чекистом. Правда, попытка встретиться с
ним осенью 1929 г. в Москве, где он – после назначения П.О.Барба�
рова политруководителем коммуны им. Ф.Э.Дзержинского – пытал�
ся возглавить какое�нибудь другое детучреждение, не увенчалась ус�
пехом. В письме к Г.С.Салько от 20 сентября 1929 г. об этом гово�
рится: “Я ходил по начальствам. К сожалению, нет в Москве Погре�
бинского, и поэтому по линии ГПУ ничего сделать не удалось”39. 

Горький высоко ценил деятельность Погребинского как в Болше�
во, так и в других трудкоммунах ОГПУ. В цикле очерков “По Союзу
Советов” он называет его, как и Макаренко, “ликвидатором беспри�
зорности”40. Пролетарский писатель, в 1929 году посетивший Соло�
вецкий лагерь вместе с Погребинским, характеризует его как “чело�
века неисчерпаемой энергии и превосходного знатока мира “соци�
ально опасных”. (...) Он носит рыжую каракулевую шапку кубан�
ских горцев, и “социально опасные” зовут его “Кубанка”. Он говорит
с ними на “блатном языке тем же грубовато дружеским и шутливым
тоном, как и они с ним”41. 



41 Там же. – № 5. –
С.25�36 (здесь – С.30�
31).

42 Там же. – № 6. –
С.3�22 (здесь – С.22).

43 Архив А.М. Горького,
ПГ, КГ�0Г, 2�31�2.

44 См.: ПС. – Т.1. –
С.247�249.

45 Второе рождение
(см. прим.33). – С.19�20.

46 "Ты научила меня
плакать..." (см. прим.39).
– Т.2. – С.11.
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В заключение цикла Горький пишет о работе Болшевской комму�

ны и при этом еще раз возвращается к деятельности Макаренко в ко�
лонии горьковцев и коммуне дзержинцев, о чем он уже подробно пи�
сал во втором очерке: “Это один из фактов, которые требуют всесто�
роннего и пристального, смею сказать, – научного наблюдения, изу�
чения. Такого же изучения требуют трудкоммуны “беспризорных”.
И там, и тут совершается процесс коренного изменения психики лю�
дей, анархизированных своим прошлым; социально опасные превра�
щаются в социально полезных, профессиональные “правонарушите�
ли” – в квалифицированных рабочих и сознательных революционе�
ров”42. 

Когда Горький в октябре 1928 г. узнал от одного из воспитанни�
ков об уходе Макаренко из Куряжской колонии, он сразу обратился
к Погребинскому с просьбой похлопотать за него (педагог, очевидно,
ничего не знал об этом). 8 ноября 1928 г. чекист ответил, что он про�
верит возможности “использования” Макаренко во вновь организуе�
мой коммуне на Украине или в одной из действующих коммун ОГ�
ПУ или Наркомтруда РСФСР43. Значит, Горький беспокоился о бу�
дущем “завкола” еще до его письма от 22 ноября 1928 г., в котором
тот сообщил своему шефу о “гибели” Куряжской колонии44.

В переписке Макаренко с Горьким нет даже упоминания о Бол�
шевской коммуне. Возможно, они беседовали о ней во время своих
встреч (июль 1928 г. в Куряже, сентябрь 1929 г. или позже в Моск�
ве). По всей вероятности, Макаренко, зная из очерков “По Союзу
Советов” и газетных публикаций о положительной оценке писате�
лем деятельности Болшевской коммуны, не хотел высказывать кри�
тики в ее адрес.

Подобный случай, только в отношении “Республики Шкид”, имел
место в 1927 году, когда Горький рекомендовал Макаренко прочи�
тать эту “интереснейшую книгу” и сообщить ему о своих впечатле�
ниях, на что он вообще не отреагировал. Лишь через десять лет, уже
после смерти “шефа”, педагог�писатель выступил с резкой критикой
системы воспитания, изображенной в этой книге.

3. Отклик Макаренко на болшевский опыт

С деятельностью 1�ой коммуны ОГПУ�НКВД СССР Макаренко
был хорошо знаком не только из публикаций. Так, во время летнего
похода в Москву (в 1929 г.) вместе с дзержинцами он посетил и Бол�
шево. В “Перевернутых страницах”, включенных в юбилейный сбор�
ник Харьковской коммуны “Второе рождение” (Х., 1932), он пишет:
“Июль 28. Посещение коммунарами детской (!) коммуны в Болше�
ве. Перед этим где только коммунары не были! Излазили всю Моск�
ву, успели даже на лодках покататься по Москве�реке, а в Болшеве
их поразило настоящее производство, настоящее промышленное бо�
гатство. Болшево – это старший брат – ребята там старше и дело у
них серьезней. У них множество машин, строится новая пятиэтаж�
ная фабрика. При виде благодати притихли коммунары и... позави�
довали. С того дня начали наши коммунары мечтать о заводе, но как
до него было далеко!”45

Кстати, двумя месяцами позже, в рамках поиска нового детуч�
реждения под Москвой, Макаренко опять был в районе Болшевской
коммуны. 21 сентября 1929 г. он сообщает жене об осмотре “неболь�
шой коммуны для трудных, всего на 100 человек возле ст. “Болшево”
Северных ж.д. – это возле той самой станции, возле которой комму�
на ГПУ, только с другой стороны”46. 

В отдельных изданиях третьей части “Педагогической поэмы”,
вышедших в 1936 году, есть фрагмент, который отсутствует во всех
последующих: 

“До нас (т.е. в колонию им. М. Горького. – Г.Х.) уже доходили
рассказы о болшевской коммуне, кое�что мы и читали о ней и о По�
гребинском. Нашлись пацаны, бывавшие в Болшево. Они говорили:

– Не колония, а коммуна! Не так, как в наробразе, а сами хозяева,
как у нас, честное слово!..”47

Однако в “Марше 30 года” (М., 1932), где одна из глав посвящена
описанию поездки дзержинцев в столицу, о посещении Болшевской
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коммуны вообще не упоминается. А в “Опыте методики работы дет�
ской трудовой колонии” Макаренко даже утверждает, что для орга�
низации производства коммуны им. Дзержинского “не было образ�
цов”.48

Чем можно объяснить такую противоречивую оценку опыта Бол�
шевской коммуны?

Восторженный отзыв о ней относится к концу 1931г. Данный ма�
териал “Перевернутые страницы”, по всей вероятности, готовился
для какого�нибудь издания Харьковской коммуны, посвященного
пуску завода электроинструментов. В пользу этого свидетельствует
то, что хроника событий 1932 года, в отличие от четырех предыду�
щих лет, ограничивается лишь констатацией голых фактов, в ней от�
сутствует характерное для Макаренко эмоционально�художествен�
ное их описание и обобщение. 

Вскоре после пуска завода “дзержинка” была реорганизована, а
должность заведующего упразднена. Макаренко стал выполнять
обязанности начальника педагогической части, а также “помощ�
ника” нередко менявшегося начальника коммуны, сотрудника
ГПУ–НКВД. Вследствие превращения этого воспитательного уч�
реждения в сложный, бурно развивающийся промышленный ком�
плекс, в августе 1932 г. педагог�писатель решил окончательно поки�
нуть коммуну. Тогда, работая над версткой “Марша”, он, очевидно,
пришел к выводу, что о Болшево и его “промышленном богатстве”
лучше не упоминать.

В тот же период (осень 1932 г.) Макаренко приступил к подготов�
ке “Опыта методики”. Из предисловия следует, что коммуна для не�
го была делом прошлым. Здесь он представляет опыт “дзержинки”
как свое собственное достижение, не имеющее аналогов. После не�
благоприятных для него событий последних месяцев ссылка на
опыт Болшевской коммуны была неуместной. 

Когда 12 июня 1935 г. в стране широко отмечался 10�летний юби�
лей коммуны в Болшево, Макаренко вновь обратился к опыту “стар�
шего брата”. Последние главы “Педагогической поэмы”, где речь идет
о коммуне им. Ф.Э.Дзержинского, были написаны летом 1935 г. в
Киеве, когда он приступил к работе в отделе трудколоний НКВД
УССР. Тогда уже ему ничто на мешало показать болшевское учреж�
дение как образец для “дзержинки”. Он сравнивает коммуну
им.Г.Г.Ягоды с колонией им. М.Горького и пишет, что там дело по�
ставлено, “как у нас”. В этом есть и оправдание своей собственной ра�
боты, и удовлетворение тем, что его достижения так же важны, как и
опыт тогда уже всемирно известной Болшевской коммуны.

4. Книга “Болшевцы” и последствия, в результате которых ее
удалось найти только в ... Нью$Йорке 

Вышеупомянутый сборник “Болшевцы. Очерки по истории Бол�
шевской имени Г.Г. Ягода трудкоммуны НКВД”, написанный девят�
надцатью начинающими писателями, вышел в свет под редакцией и
с предисловием М. Горького летом 1936 г. Рецензия Макаренко на
данную книгу была опубликована в “Литературной газете” 27 авгус�
та этого года. Ранее вышли два отзыва – в “Известиях” 4 августа и в
англоязычной газете “Moscow Daily News” 16 августа.

Используя высказывания Горького о высокой значимости его ра�
боты (в письме от 30 января 1933 г.), Макаренко в своей статье ана�
логично отзывается о деятельности Болшевской коммуны: “К сожа�
лению, по причинам абсолютно странным, десятилетний педагоги�
ческий опыт чекистов, блестящий опыт мирового значения, до по�
следнего дня игнорируется педагогической литературой. Я не знаю
ни одной книги, посвященной анализу выводов из этого опыта”49. 

В своем материале Макаренко отмечает недостатки книги в худо�
жественном отношении. “Очень слабо, сравнительно с коммунара�
ми, сделаны фигуры руководителей коммуны. Мелихова и Бого�
словского почти невозможно отличить одного от другого. (...) Обе
эти фигуры получились несколько пассивными и бесстрастными,
это не соответствует их действительному значению в истории бол�
шевской коммуны. Несколько живее изображен Погребинский, но и
в его изображении преобладают высказывания над показом. (...)
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Можно прямо сказать: создатель болшевской коммуны тов. Погре�
бинский в книге не показан во весь рост”50. 

В заключении этой первой своей рецензии Макаренко приходит
к положительным выводам, указывая на необходимость издать дан�
ный сборник также и на иностранных языках: “(...) сделана очень хо�
рошая, очень важная и полезная книга. Сделана любовно, талантли�
во. За границей книга должна произвести еще большее впечатление,
чем у нас, в ней замечательно уверенно звучит наша философия че�
ловека, в ней хорошо показаны корни пролетарского гуманизма”51.
Примером такого издания для зарубежных читателей Макаренко,
безусловно, служил помпезный сборник под редакцией М.Горького,
публициста Л.Л.Авербаха и чекиста С.Г.Фирина (М., 1934 г.) о
“спецэкскурсии” почти двух сотен советских литераторов, в том чис�
ле пролетарского писателя, на строительство Беломорканала им.
И.В.Сталина в августе 1933 г. Вскоре был опубликован и англоязыч�
ный вариант данного сборника.

“Шеф” Болшевской коммуны Г.Г.Ягода уже через месяц после
публикации рецензии Макаренко был снят с поста наркома внутрен�
них дел СССР, его заменил Н.И.Ежов. Арест Ягоды произошел 3 ап�
реля 1937 г., после чего имя этого деятеля убрали из названий уреж�
дений, в том числе и Болшевской коммуны (31 мая 1937 г.)52. На тре�
тьем московском показательном процессе (март 1938 г.) Ягода приго�
ворен к ВМН и расстрелян. Погребинский, который с августа 1933 г.
работал в Нижнем Новгороде (Горьком) полномочным представите�
лем ОГПУ, 4 апреля 1937 г., будучи начальником Горьковского облу�
правления НКВД СССР, узнав об аресте своего земляка и бывшего
“хозяина” Ягоды, покончил жизнь самоубийством53. 

Как следствие этого, газетный материал “Болшевцы” Макаренко
сам или его последователи исключили из личного архива, и поэтому
для советских макаренковедов он оставался неизвестным. И только
в 1986 году, спустя десять лет после его перепечатки в “Марбург�
ском издании Собрания сочинений А. Макаренко”, текст был вновь,
хотя и с сокращениями, опубликован в Советском Союзе54. 

О трудном положении педагога�писателя после ареста Ягоды и
смерти Погребинского свидетельствуют два его высказывания. Так,
21 апреля 1937 г. во время прений по лекции “Художественная лите�
ратура о воспитании безнадзорных детей” один из слушателей поин�
тересовался его мнением о книге “Болшевцы”. Как видно из стено�
граммы выступления, ответ Макаренко был уклончивым: “Я не имел
в виду говорить о ней, потому что там иные дети и совершенно дру�
гие задачи воспитания”55. Правда, болшевцы – в отличие от дзер�
жинцев – были правонарушители, а не беспризорники, и по возрасту
немного старше, чем воспитанники в макаренковских учреждениях.
На этой же встрече на вопрос о фильме “Путевка в жизнь” оратор от�
ветил: “Путевка в жизнь” – страшная вещь. (...) между тем, ничего
общего между “Путевкой в жизнь” и “Педагогической поэмой” –
нет”56. Примечательно, как составители собрания “Сочинений” Ма�
каренко в семи томах обращались с этим высказыванием: первую
фразу вообще исключили (и лишь в восьмитомнике “Педагогичес�
ких сочинений” она была восстановлена), а вторую препарировали
по идеологическим канонам отечественной педагогики 40–50�х го�
дов (в восьмитомнике эта фраза вновь дана по семитомнику): “Пу�
тевка в жизнь” и “Педагогическая поэма” объединяют советские
принципы отношения к человеку, а методы воспитания в этих про�
изведениях разные”57. Такие редакторские правки, как мы сегодня
знаем, исходили от руки или Г.С. Макаренко, или одного из ее по�
мощников при подготове к печати творческого наследия мужа.

11 мая 1937 г., после встречи “беспартийного актива” писатель�
ского дома в Лаврушинском переулке (Москва) у редактора отдела
литературы и критики газеты “Правда” И.Г.Лежнева, который в сво�
ей статье к пятилетию ликвидации РАППа назвал “Педагогическую
поэму” одной из лучших книг новейшей советской литературы58,
Макаренко отметил в дневнике: “Лежнев роздал темы, мне почему�
то тыкнул “Болшевцев”, “напишите про эту кормушку”. Не знаю, что
буду писать”59. 

Отрицательную оценку книга о Болшевской коммуне получила в
редакционной статье, появившейся в конце июля 1937 г. в седьмом
номере журнала “Красная новь”, в который были включены также
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первые главы макаренковской “Книги для родителей”. В ней ут�
верждалось, что этот сборник представляет собой “беззастенчивую
рекламу Ягоде”, которую сочинили приспешники “троцкистов” в ду�
хе кампании “вредительской деятельности по срыву и саботажу об�
щественно�литературных начинаний, мероприятий и мыслей Горь�
кого”60. Как следствие, сборник “Болшевцы”, вышедший вторым из�
данием в том же 1936 году, был изьят из книжных магазинов и биб�
лиотек. (Кстати, такую же судьбу имели и книги Погребинского.)
После изнурительных и безрезультатных поисков в фондах книж�
ных хранилищ СССР в начале 70�х годов мне удалось обнаружить
сборник “Болшевцы” в Нью�Йоркской публичной библиотеке.

5. Итоги и перспективы

Почти десять лет после посещения Макаренко с дзержинцами
Первой коммуны ОГПУ и знакомства с соседним детдомом, педагог�
писатель с женой вновь был в Болшево – но на этот раз не с целью
поиска воспитательного учреждения, а... дачи. В письмах Льву Саль�
ко супруги рисуют идиллический образ этого места, не упоминая
“старшего брата” Первой коммуны ГПУ�НКВД УССР, которая, в
соответствии с решением Совнаркома СССР от 30 декабря 1938 г. и
приказом начальника АХУ НКВД СССР от 7 января 1939 г., только
что была реорганизована в промышленный комплекс и переимено�
вана в Харьковский комбинат НКВД СССР им. Ф.Э. Дзержинско�
го61. Таким образом, трудкоммуны Украины, в том числе “дзержин�
ку”, передавали в подчинение общего руководства во всесоюзном
масштабе. 

В письме Г.С. Макаренко сыну от 6 марта 1939 г. можно прочесть:
“Мы ездили в Болшево снимать дачу и сняли. Решили с отцом, что
надо ее закрепить за собой, а то еще неизвестно, что нам предложат в
дачтресте. Если будет что�нибудь действительно хорошее, тогда по�
думаем, как быть. Завтра отнесу заявление в дачтрест. Дача в Бол�
шево очень уютная, с прекрасной верандой. Много зелени вокруг.
Четыре очень уютные комнаты, не проходные. Дорога с вокзала бу�
дет очень хороша летом. (...) Река совсем близко – в пяти минутах
ходьбы. Места там очень красивые и живописные. Дача совсем куль�
турная. На реке лодки и лодочная пристань. Говорят, прекрасное ка�
тание. Отцу там очень понравилось, и он уверен, что летом там будет
прекрасно”62. 

И через неделю (13 марта 1939 г.) “глава семьи” сам сообщает па�
сынку об этом событии: “Дачу в Болшеве наняли. Очень милое место,
почти на самой Клязьме. От станции идти минут двадцать пять без
особого напряжения. Четыре комнаты и веранда, маленький садик и
очень живописные окрестности”63. 

Возвращаясь к теме данной статьи, следует отметить, что не вы�
ясненным остается вопрос о том, какие связи существовали между
макаренковскими учреждениями на Украине и подмосковной ком�
муной? Как это можно истолковать? Параллелизм? Взаимопроник�
новение сходных идей? Повторение? Обогащение уже имевшегося
опыта?.. Пока не обнаружены и не “открыты” новые архивные мате�
риалы о Болшевской коммуне, окончательный ответ на эти вопросы
дать нельзя.

И все�таки здесь прослеживается определенная тенденция,
которую также хотелось бы облечь в форму вопроса: способствовало
ли стремление Макаренко доказать самобытность своего
воспитательного эксперимента забвению опыта Болшевской
коммуны? В истории педагогики осталось лишь имя Макаренко...*

Примечание автора: работа над данным материалом была
закончена 12 июня 2000 г. – к 75�летию открытия Болшевской
коммуны. 

* В контексте про

блемы, которую
ставит Г.Хиллиг, ин

терес представляют
даже не две, а три
историко
педагоги

ческие па

раллели: деятель

ность Погребинского
в Болшеве (Россия),
Макаренко – в Кова

левке и Харькове
(Украина), Кофода –
в Копенгагене (Да

ния). (См. подробнее:
Моргун В.Ф., Педа

гогіка А.С. Макарен

ка і соціальна ре

абілітація молоді та
дорослих у Копенга

генській школі
госпо

дарстві Г.Х.Кофода.
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62). Этот факт па

раллельных  откры

тий, как и всякий
факт, имеет две
стороны "медали",
он несколько умаля

ет уникальность
опыта Макаренко,
но зато усиливает
мощь самого опыта,
поскольку к нему
пришли как минимум
трое "независимых
экспертов" в разных
странах мира.

� � � � �
Коли стаття готува�
лася до друку, Гьотц
Хілліг відвідав
редакцію (9 квітня
ц.р.) і розповів про
нове відкриття: про
забутого “конкурен�
та” завідуючого ко�
лонією Макаренка –
керівника Охтирсь�
кого дитмістечка
Матвія Лукича Дов�
гополюка. Матеріал
про цю неординарну
людину (агроном,
письменник,
педагог) наш автор з
Німеччини надасть
найближчим часом
для ексклюзивної
поблікації у
“Постметодиці”.
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По мере того, как растет понимание того, что существует множество разных
способов обучения, растет понимание необходимости применять разнообразные
методы и в подготовке в области менеджмента. На рис. 2.4 представлен ряд под�
ходов, которые в настоящее время используются (или разрабатываются) Лон�
донской школой бизнеса в образовательных программах для руководителей выс�
шего звена.

Рисунок 2.4. 
Подготовка руководителей высшего звена: многочисленные методы
обучения

Источник: Лондонская школа бизнеса
Как мы увидим далее, используемые подходы выросли из традиционных

форм, наиболее часто применяемых в бизнес�школах – лекций, исследований
конкретных ситуаций, классных дискуссий. Был разработан целый ряд подхо�
дов, основанных на групповом обучении, обучении, ориентированном на дейст�
вие, и на сопоставлении с другими организациями. Последние три подхода име�
ют много общего: основной упор в них делается не на знания преподавателя, а на
знание текущих проблем и опыт участников программы. Наряду с этим, все
большее внимание уделяется роли школ бизнеса в расширении кругозора сту�
дентов (см. также главу 4). Петер Лоранж, президент IMD, пишет по этому пово�
ду следующее в своей недавно опубликованной статье:

“Так как любой образовательный процесс – это процесс изменений, то здесь
крайне важна объективность. Также следует стремиться к тому, чтобы не
оказаться пленником прошлого, своей “психической тюрьмы” и “внутренней
цензуры” в отношении своего стиля принятия решений. Организационное обу%
чение приносит наиболее удовлетворительные результаты, когда оно осуще%
ствляется с вдохновением, когда заложенные в нем принципы стимулируют но%
вые импульсы и создание новых ценностей. Внешним катализатором, способ%
ным вдохнуть свежую исследовательскую и аналитическую энергию, будет по
всей видимости, нечто более вдохновляющее, чем простая подача догматичес%
ких “истин” [17].
Но, по�видимому, необходимо делать гораздо больше, чтобы помогать менед�

жерам мыслить творчески – выходить из своего замкнутого круга. В Лондонской
школе бизнеса мы начинаем понимать, что подходы, уводящие нас за пределы
нашего замкнутого круга, например, в мир театра и музыки, могут стать отлич�
ным источником вдохновения. В нашей программе для высших руководителей
мы применяем методы преподавания, используемые в школе драматического ис�
кусства, такие как импровизация и элементарные упражнения по развитию ак�
терского мастерства. Мы поняли, что они могут стать лучшим подспорьем в раз�
витии самопознания, коллективистских начал и творчества. Кроме этого, мы по�
казываем, каким образом можно использовать в деловом сообществе такие теат�
ральные приемы и методы работы, как репетиция, подготовка, интерпретация и
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КАКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
(§ 2.4 из главы “Во хвалу учения”)

Продовжуємо
публікувати
матеріали доповіді
Туринської групи
"Переосмислення
розвитку сфери
управління в новій
Європі" (початок у
"ПМ", №1 (27), 2000
р.; №2 (28), 2000 р.),
що цього разу
ознайомлюють із
новими ідеями
відносно розробки
методів навчання
менеджменту.
Наголошується на
необхідності
ознайомлення
менеджерів із
питаннями влади і
політики, історії і
філософії.
Обгрунтовується
доцільність
використання
методів
театрального
мистецтва з метою
розвитку у
керівників
самопізнання,
колективістських
начал і творчості.
Переосмислюється
роль підходів до
навчання,
заснованих на
передачі інформації.

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ  ÃÐÓÏÏÛ ÐÀÂÍÛÕ  
ÎÑÍÎÂÀÍÍÎÅ ÍÀ 

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  
• Ëåêöèè 
• Èññëåäîâàíèÿ êîíêðå ò-
íûõ ñèòóàöèé 
• Ó÷àñòèå âûñøèõ ðóêî - 
âîäÿùèõ êàäðîâ  
• Ïðèãëàøåííûå ëå êòîðû 
• Äåáàòû 

• Ãðóïïîâûå óïðà æíåíèÿ 
• Ìîçãîâàÿ àòàêà  
• Ñîçäàíèå ñåòåé  
• Ìåòîäû îáó÷åíèÿ, îñí î-
âàííûå íà àêòèâíîì ó÷à-
ñòèè 
• Êîíñóëüòèðîâàíèå ñðåäè 
ðàâíûõ 
• Ñòàæèðîâêà âíå  ó÷ðåæäå-
íèÿ 
• Îòêðûòîå ïðîñòðàíñòâî  

• Èìèòàöèÿ 
• Çàî÷íîå îáó÷ åíèå 
• Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà  
• Âèäåîêîíô åðåíöèè 
• Çàïèñêè â ñèñòåìå  
"Ëîòóñ" 

ÎÐÈÅÍÒÀÖÈß ÍÀ  
ÄÅÉÑÒÂÈÅ 

ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ  
ÀÍÀËÈÇ 

ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ  
ÊÐÓÃÎÇÎÐÀ 

• Îñíîâàíî íà ïðîåêòå  
• Îáó÷åíèå â äåéñòâèè  
• Îáó÷åíèå àêòèâíûì ìûø - 
ëåíèåì 
• Îáðàòíàÿ ñâÿçü â ðàäèóñå 360 
(è ïîñëåäóþùèå äå éñòâèÿ) 
• Èíäèâèäóàëüíûå ïëàíû äå é-
ñòâèé 
• Ãðóïïîâûå ïëàíû äåéñ òâèé 

• Îáìåí îïûòî ì 
• Ïîñåùåíèÿ ïðåäïð èÿòèé 
• Äðóãèå èññëåäîâàòåëüñêèå 
âèäû îáó÷åíèÿ  

• «Òàéìàóò»  
• Ðàçìûøëåíèå  
• Èñêóññòâî, ìóçûêà,  
æèâîïèñü, ï îýçèÿ 
• Íåòðàäèöèîííûå ïðèãë à-
øåííûå âûñòóïàþùèå  
• "Èìýäæèíèðèíã"  – ðàçìûø-
ëåíèå çà ïðåäåëàìè êàäðà  



режиссура, с тем чтобы добиться силы и эффективности коммуникаций. Возможно, нам следует идти еще
дальше в этом направлении.

Ибо разве нельзя сказать, что “каждый из нас существует в своей собственной нише, отдельно от других,
безразличен и даже враждебен к желаниям и интересам тех, кто выбрал себе иную нишу?”[18]. Должны ли
школы бизнеса, особенно те, которые входят в университеты, поощрять плюрализм взглядов и стимулиро�
вать дискуссии, оспаривание истин и поиск понимания сути вещей? Следует ли нам поощрять дискуссии
по более широкому кругу тем, как это, например, делают в Институте Аспен в Колорадо на семинарах для
высших руководителей, на которых ведутся дебаты по таким темам, как политика, философия, демократия,
равенство и права человека? Дальновидным специалистам по обучению менеджменту в будущем можно
было бы посоветовать выполнить желание Чарльза Ханди:

“Если бы можно было выполнить одно мое небольшое желание относительно образования в области ме%
неджмента, то я бы пожелал, чтобы больше внимания уделялось изучению вопросов власти и политики,
истории и философии, чтобы меньше времени тратилось на изучение механики организаций, и больше –
на изучение характера и нравов облаков” [19].
Поэтому следует и дальше развивать направления и подходы, используемые в процессе обучения, а так�

же экспериментирование в этой области. Необходимо также больше познавать существующее соответствие
между методами обучения и различными видами результатов обучения. Несколько лет назад Джон Бур�
гойн и Роджер Стюарт провели исследование 14 различных программ изучения менеджмента с точки зре�
ния образовательных теорий, которые в явной или косвенной форме были положены в их основу, а также с
точки зрения целей и результатов обучения [20]. Были преднамеренно отобраны программы, охватываю�
щие широкий ряд подходов и школ, которые придерживались различных образовательных теорий (см. рис.
2.5). Изучая взаимосвязь между образовательной теорией и результатами обучения, было установлено (как
и следовало ожидать), что, например, “навыки решения проблемных ситуаций лучше всего развиваются с
помощью заданий по решению реальных проблем; социальные навыки совершенствуются через основан�
ные на опыте подходы и т.д.” [21].

Рисунок 2.5.
Школы мышления по теории обучения
Источник: Лондонская школа бизнеса

Более неожиданным, однако, было то, что “были получены данные, подтверждающие другую взаимо�
связь, которая не столь широко признается среди практиков в этой области: например, что подходы, осно�
ванные на передаче информации, способствуют не только запоминанию фактов. Новые идеи могут способ�
ствовать, например, развитию социальных навыков, навыков восприятия, а также сообразительности” [22].

Следует уделять больше внимания изучению связи между подходами к образованию и результатами
обучения. Нам всем необходимо включить более широкий круг подходов в разработку новых методов обу�
чения менеджменту. При этом нельзя забывать о вышеприведенных примерах “азиатских тигров” и резуль�
татах выше названного исследования. Вполне вероятно, что есть такие навыки, которые лучше всего (и де�
шевле) развивать с помощью простых подходов к обучению, в том числе и тех, которыми движет появление
новых технологий.
17 Lorange, P., “Developing Learning Partnerships”, efmd Forum, 1996/1.
18 Tusa, J., “The Price of Separation from the Good Society”, The Independent, 30 July 1997.
19 Handy, C., в предисловии к  Training the Fire Brigade: Preparing for the Unimaginable, efmd, 1996, p.12.
20 Burgoyne, J. and Stuart, R., “Implicit Learning Theories as Determinants of the Effect of Management  Development  Programmes”,
Personnel Review, vol. 6, no. 2, Spring 1977.
21 Там же. 
22 Там же. 
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Øêîëà ìûøë å-
íèÿ 

Ìîäåëü 
÷åëîâåêà  

Ñèñòåìà 
ïðèâû÷åê  

Ïðèíöèïû  Ïðèìåíåíèÿ  

Ïîäãîòîâêà  Ñèñòåìà ïðèâ û÷åê Îáìåí ïî òåë å-
ôîíó 

Çàêðåïëåíèå, àññîöè àöèÿ, 
ïðàêòèêà, îáðàòíàÿ ðåà êöèÿ 

Ïðîãðàììèðóåìîå îáó÷åíèå, 
ÿçûêîâûå ëàáîðàòîðèè, îáðàç î-
âàòåëüíûå òåõíîëîãèè, ðîëåâîå 
îáó÷åíèå 

Âèäîèçìåí åíèå 
÷åðò 

Íàáîð õàðàêòåð èñòèê Íàáîð èíñòð ó-
ìåíòîâ 

Ôèêñèðîâàííûå è ïîääàþùè å-
ñÿ èçó÷åíèþ à òðèáóòû 

Ïðîôèëè, ó÷åáíûå ïîòðå áíîñòè 
ïîñðåäñòâîì âû÷èò àíèÿ 

Ïåðåäà÷à è í-
ôîðìàöèè 

Õðàíåíèå èíôîðì à-
öèè 

Áèáëèîòåêà èëè 
ñèñòåìà îðãàí è-
çàöèè ôàéëîâ  

Îðãàíèçàöèÿ,  ðàñïîëîæ åíèå 
ïî ïîðÿäêó, çàêðåïë åíèå 

Ïðîãðàììû, îñíîâàííûå íà êî í-
ñïåêòàõ, "ðàçãîâîðíûå" ì åòîäû 

Êèáåðíåòèêà  Îáðàáîòêà èíôî ð-
ìàöèè/ ïðèíÿòèå 
ðåøåíèé/ ìåõ àíèçì 
êîíòðîëÿ 

Ñëîæíûé  
êîìïüþòåð  

Îáðàòíàÿ ðåàêöèÿ, îòêð ûòèå, 
ïðîãðàìì èðî-âàíèå 

Èìèòàöèÿ, ìåòîä ñë î-
âà/èñïûòàíèÿ 

Ïîçíàâàòåë üíàÿ Ëè÷íîñòü ïðàêò è-
êóþùàÿ 

Íàâèãàòîð ñ 
ëè÷íîé êà ðòîé 

Àññèìèëèðóþ -ùåå è ïðèñï î-
ñîáèòåëüíîå ìûøëåíèå, ïð î-
íèöàòåë üíîñòü 

Ñêîíöåíòðèðîâàííîå íà ó÷àùå ì-
ñÿ /ñêîíöåíòðèðîâàííîå íà ïð î-
áëåìå îáñóæäåíèå, ðàçìûøë å-
íèå 

Ýêñïåðèìå í-
òàëüíàÿ  

"Öåëüíàÿ ëè ÷íîñòü", 
äåéñòâóþùåå ëèöî, à 
íå ïàöèåíò 

Êàê ó íàñ  Àâòîíîìèÿ, ñàìîàêòóàë èçàöèÿ, 
ñíÿòèå áëîêèðîâêè, ýìîöè î-
íàëüíàÿ î òäà÷à 

Ñòðóêòóðèðîâàííûå óïðà æíåíèÿ, 
ñòàëêèâàíèå ãðóïï, îáó÷àþùååñÿ 
ñîîáùåñòâî 

Ñîöèàëüíîå 
âëèÿíèå  

Èíäèâèäóóìû êàê 
ñîöèàëüíî îïðåä å-
ëåííûå ëèöà  

Êàê ó íàñ Èäåíòèôèêàöèÿ, ìîäåëèðîâ à-
íèå, ðàçúåäèíåíèå, ïðåäëîæ å-
íèå, óòâåðæä åíèå 

Ïðîöåññû ââåäåíèÿ â äîë æíîñòü, 
ðèòóàëû ïåðåäà÷è ðîëè, "ïðîè ã-
ðûâàíèå" íåê îòîðûõ ðîëåé  

Ïðàãìàòè÷íàÿ  Óâåðåííîñòü, ÷òî îáó÷åíèå  ðóêîâî äñòâóåòñÿ "çäðàâûì ñìû ñëîì", ÷òî 
òåîðèè íå ñóùåñ òâóåò 
  

Îòáîð ìåòîäîâ, êîòîðûå ïðå ä-
ñòàâëÿþòñÿ "ðàáîòà þùèìè". 
Íåêîòîðûå èññëåäîâàíèÿ êî í-
êðåòíûõ ñèòóàöèé è íåêîòîðàÿ 
ðàáîòà ïî ïðîå êòàì 
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Читайте в Інтернет�версії журналу
«Постметодика», №2 (34)
(http://www.ipe.poltava.ua/pm/34/content.htm)
також такі статті:

Правда про психічний стан учителів та учнів 
Л.І.Лантух

Це наша школа, а ми – її парламент
Т.Петренко 

Ненаучные записки гимназического
психолога 
О.В.Плахотник

О любви к Отечеству 
А.Курчаткин  

та

«Концепція громадянської освіти в Україні»
Трансатлантичної програми підтримки
громадянського суспільства

Глосарій (словник найуживанішої
термінології з громадянської освіти).  
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