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Нещодавно в київському видавництві "Генеза" побачила світ книга полтавського
автора, заслуженого вчителя України, члена редколегії “Постметодики”
О.А.Білоуська "УКРАЇНА ДАВНЯ: ЄВРАЗІЙСЬКИЙ ЦИВІЛІ3АЦІЙНИЙ
КОНТЕКСТ. КАРТИ, ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ". На 272 сторінках книги
формату 60 х 90/8 поряд із текстом уміщено 

83 карти, XXIII таблиці, 490 ілюстрацій.
Книга відкриває серію "Україна від найдавніших часів до

кінця XX століття: Євразійський цивілізаційний контекст.
Карти, таблиці, ілюстрації", підготовлену до друку
Полтавським обласним комунальним підприємством
прикладних інформаційних технологій "Освітаінфоком".
Подібне видання в Україні здійснюється вперше. Його
оригінальність полягає в тому, що взаємозв'язки і процеси
розвитку природи, суспільства і культури відображені знаково
– у картах і таблицях, супроводжуваних ілюстраціями та
коментарями. Новизною є також вміщення кожного періоду в
оточення синхронних явищ, які відбувалися на інших

територіях, що дозволяє зіставляти процеси в різних контекстах.
У книзі "Україна давня..." презентується тяглість розвитку на теренах сучасної

України від витоків до кінця V століття, доводиться, що в давнину Україна входила
до найрозвинутіших культурних зон світу.

Уміщений у книзі образно-знаковий матеріал необхідний для розвитку поглядів
на історію та навичок її вивчення. Карти й таблиці, а також супровідні тексти та
ілюстрації призначені для використання в навчальному процесі поряд з іншими
джерелами знань. Графіка карт, таблиць і текстів підпорядкована цілісному
сприйняттю, без акцентування на деталях, тому матеріал легко сприймається,
запам'ятовується і відтворюється. Блочний принцип поєднання й
урізноманітнення інформації відкриває простір для творчої ініціативи, при цьому
зміст можна конкретизувати прикладами з місцевої (регіональної) історії. Книга
супроводжується рядом покажчиків.

Видання адресоване вчителям, допитливим учням, студентам, широкому загалу
шанувальників археології й історії.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний
посібник (лист № 1/11-4420 від 23.11.2001 р.).
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На відміну від першого семінару із серії
"Філософія освіти XXI століття: проблеми
і перспективи"1, запланованих і послідовно
здійснюваних Інститутом вищої освіти
АПН України, цьогорічний мав камерний
характер і це підвищило його результа'
тивність, хоча багато викладачів вищої
школи, не прилучившись до дискусії, жал'
куватимуть про свою відсутність на
семінарі, тематичне багатство якого пре'
зентує програма з анотаціями доповідей і
виступів.2

Відбувся неординарний семінар, винят'
ково важливий для України, бо, як на мій
погляд, у всіх сферах її життя бракує філо'
софії: в освіті і бізнесі, науці і побуті, у
політиці й реальному житті. "Вузівську"
філософію імперських часів як знаряддя
ідеологічної обробки людини на шпальтах
багатьох газет і екранах телебачення
замінили астрологія, містика, а войовничий
атеїзм перелицювався на релігієзнавство.
Реальний зміст лекційних і семінарських
занять у вищих навчальних закладах Ук'
раїни у багатьох випадках містить у собі
численні рудименти радянського діамату
та істмату. Люди перестають точно мисли'
ти, говорив М.Мамардашвілі, й ними почи'
нає грати диявол. Добре, що цей семінар
відбувся, бо за змістовністю розмови, демо'
кратичністю атмосфери він нагадав мені ту
агору, на якій, власне, і розпочалася у
Давній Греції філософія – любов до муд'
рості. Виваженість і рішучість заяв
провідних філософів України щодо стану її
викладання визначила хвилина мовчання,

присвячена пам'яті видатного українського
філософа Володимира Іларіоновича Шин'
карука, значення неординарного внеску
якого у розвиток філософської думки неод'
норазово підкреслювали учасники семіна'
ру, його учні.

В.Андрущенко, доктор філософських
наук, професор, член'кореспондент АПН
України, директор Інституту вищої освіти
АПН України, відкриваючи семінар до'
повіддю "Філософія в системі наукового
пізнання та гуманітарної освіти", підкрес'
лив, що "філософія немовби "диктує прави�
ла гри" іншим гуманітарним дисциплінам".
Чи це так – можна сперечатися. І можливо,
хтось запрагне аргументовано довести за
Гегелем, що філософія – це Сова Мінерви,
яка вилітає опівночі, коли життя за "прави'
лами гри" вже зігране, й починається нічна
чи "в тіні" діяльність без правил. Але я
хотів би вірити в адекватність думки В.Ан'
друщенка дійсному стану справ і навіть би
погодився на розширення такого "диктату"
на інші сфери нашого життя. Але чи має
сучасна українська філософія "правила
гри" і здатність їх "диктувати"? 

Розмова на семінарі динамічно точилася
навколо цього питання, концентруючись на
сьогоднішніх способах і проблемах викла'
дання філософії, її розтину на дис'
циплінарні підрозділи, на сучасних досяг'
неннях майже десятка традиційних і нових
центрів філософії в Україні у розвитку
філософії та підготовці кадрів. 

А.Конверський, доктор філософських
наук, професор, декан філософського фа'
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ
Міністерство освіти і науки України, Академія педагогічних наук України, Інститут вищої
освіти АПН України за участю Київського  національного університету імені Тараса
Шевченка, Національного авіаційного університету, Львівського національного
університету імені Івана Франка, Дніпропетровського національного університету,
Одеського національного університету 
ім. І.І.Мечникова, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна за підтримки
ПРООН в Україні, Міжнародного фонду "Відродження", Товариства "Знання" України,
Всеукраїнського громадянського об'єднання "Зв'язківці України", журналів "Вища освіта
України", "Практична філософія", газет "Освіта", "Освіта України" та "Педагогічна
газета" 11 грудня 2001 р. провели II методологічний семінар "Філософія освіти XXI
століття: проблеми і перспективи". Цього разу семінар був присвячений проблемі
"Філософія у вищих навчальних закладах України: проблеми викладання".

ЩО ВМІЮТЬ РОБИТИ ФІЛОСОФИ

Репортаж про філософський семінар

С.Ф.Клепко



ного авіаційного університету В.Бабак
повідомив навіть не про "поворот" до
раціональності, а, як на мій погляд, – про
"крутий віраж" його університету до
раціональності – у навчальному плані
університету замість політизованого курсу
історії України викладається історія науки
і техніки. 

Під час семінару визрівало рішення, що
гуманітаризація – це не збільшення часу на
гуманітарні дисципліни, а акцентування
гуманітарної складової всіх знань. Якщо
говорити про історію України, то її курси у
ВНЗ мусять не дублювати шкільні курси, а
подрібнюватися (і тим самим глобалізува'
тися) в українську історію архітектури,
будівництва, транспорту, рибальства,
сільського господарства, промисловості,
математики, хімії тощо. Кожна галузь має
свою історію і, додамо, свою філософію, і
тому фахівці повинні бути з ними обізнані.
І правила гри диктує не філософія взагалі,
не сотні філософських монографій, а якраз
оці філософські компоненти різноманітних
галузей знання, нерідко "неписані".

На семінарі філософи займалися філо�
софією освіти і робили сучасну філософію
освіти. Незважаючи на закиди деяких про'
фесійних педагогів'учених щодо надума'
ності дисциплінарної ідентифікації філо'
софії освіти та думку, що на Заході і в
США філософією освіти називають саме
педагогіку, це не зовсім відповідає
дійсності. Так, немає єдності у плюралізмі
напрямів сучасної філософії освіти, але є
традиція творення філософії, у центрі якої
знаходиться освіта, й ця традиція, яку пер'
шим розпочав, ймовірніше за все, Я.А.Ко'
менський, сьогодні розвивається й далі. 

Про це свідчить хоча б 20'й Всесвітній
філософський конгрес, що відбувся у Бос'
тоні 1998 року. Пленарні сесії та сим'
позіуми конгресу "Paideia: філософія, що
навчає гуманності" розвинули головну те'
му Paideia3 в таких ракурсах: походження і
філософські концепції Paideia; Філософія і
майбутнє освіти; Філософська освіта і
культурна різноманітність; Paideia,
соціальна справедливість і права людини;
Ідеали Просвітництва та їх спадщина;
Прагматизм: чим він є і чим не є?; Сучасні
проблеми етики; Наука і гуманність. Із со'
рока чотирьох секцій Конгресу безпосеред'
ньо проблемами освіти займалися секції
"Філософія освіти", "Філософія і діти",
"Навчання філософії". Філософія освіти –
це ті теми, які порушив Всесвітній філо'
софський конгрес. Але якщо говорити без
прикрас, то сучасна філософія освіти – це

культету Київського національного універ'
ситету імені Тараса Шевченка, голова екс'
пертної ради ВАК України з філософії,
соціології та політології, у ключовій до'
повіді семінару "Стан та перспективи філо'
софської освіти в Україні" розглянув об'
ставини, що детермінують стан філософсь'
кої освіти в Україні. Доповідач також вио'
кремив основні проблеми, що цими обста'
винами обумовлені: 

1) деідеологізація філософської освіти і
підміна філософії псевдофілософією; 
2) децентрація філософської освіти та
необґрунтованість відкриття нових на'
вчальних закладів філософського про'
філю без належного кадрового забезпе'
чення; 
3) нестача літератури навчального й на'
укового змісту;
4) розрив зв'язків між навчальними й
науковими центрами країн колишнього
СРСР;
5) брак чіткої системи підвищення
кваліфікації професорсько'викладаць'
кого складу;
6) мала координованість зусиль у сфері
проведення наукових заходів. 
Доповідач запропонував низку кроків

для вирішення цих проблем і підвищення
якості філософської освіти в Україні.

Є.Бистрицький, доктор філософських
наук, професор, виконавчий директор
Міжнародного фонду "Відродження", у до'
повіді "Світоглядні орієнтації та методики
у викладанні філософії в західних універ'
ситетах" закликав посилювати публічність
української філософії на міжнародній
арені, на якій, на жаль, виступають не по'
важні люди, присутні на цьому семінарі, а
українці, невідомі філософському світу Ук'
раїни, які лише добре розмовляють
англійською. 

Захоплення оратора викликав спосіб ви'
кладання філософії в західних університетах
– написання студентами рефератів та есе з
критики праць своїх викладачів. Це
раціонально, оскільки розпочинати тренува'
тися критиці потрібно не на класичних філо'
софах, на це ще потрібно здобути право.

Є.Бистрицький повідомив, що західні
донори готові дати гроші, щоб включити у
спеціалізовані вчені ради із захисту дисер'
таційних робіт західних фахівців (до чверті
їх складу). 

"В Україні бракує повороту до філо'
софської раціональності", – стверджує
Є.Бистрицький. Проте ректор Національ'
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останній проект філософії взагалі. Філо'
софія втомилася робити людство кращим
за допомогою революцій, управління і ме'
неджменту, останнє її ноу'хау – освіта.
Філософія освіти – це мова, якою має гово'
рити педагогічна спільнота. І не лише вона.
Щоб уряд став "урядом, що навчається",
суспільство – "суспільством знання" чи
"суспільством, що навчається", суспільство
і уряд повинні мати відповідну філософію
освіти. Філософія освіти – це публічне за'
стосування філософії на рівні суспільства.

Серед багатьох ідей, що прозвучали на
семінарі, потрібно наголосити на одній:
"ЧИ ПОТРІБНА УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
ФІЛОСОФІЯ?". Сучасна антифілософська
орієнтація, притаманна студентській мо'
лоді і з якою філософам'викладачам важко
змагатися традиційно побудованими кур'
сами, породжується зокрема тим, на думку
багатьох ораторів семінару, що у школі не
викладається філософія. Молодь у
поліцейських державах "оберігають" від
філософії. Найвиразніше сформулювала
цю проблему доктор філософських наук,
професор А.Бичко, висловивши гіпотезу
"Футбол у школи ввели, то, може, і філо�
софію уведуть?"

Питання про філософію в школі не тре'
ба "відфутболювати". Факультативний
інтегративний курс суспільствознавства,
що сьогодні зрідка викладається у школах,
не може замінити філософію. Журнал
"Постметодика" ще в 1996 р. поставив це
питання: 

"Які тільки науки не вивчаються у
школі! Лише філософії немає в навчальних
планах. Філософії – не як "цариці наук", а
дисципліни, що вчить незалежно мислити,
прагне довести кожну думку до кінця. Про'
те філософія все ж проникає до школи че'
рез "чорний хід". Через "саморобні" спец'
курси вчителів, не ознайомлених зі світо'
вими надбаннями дидактики філософії, че'
рез філософування учнів на перервах чи у
підворіттях, через вивчення таких "нефіло'
софських" предметів, як математика, фізи'
ка, хімія, біологія, історія, географія...

То, можливо, філософію час впустити в
школу, як це зроблено у Франції, на
батьківщині Свободи, і таким чином ство'
рити неформальну передумову входження
до європейського співтовариства? Тільки б
не звести "шкільну філософію" до хибного
нескінченного пошуку "основ", які один
філософ вдало назвав "відрами для сміття". 

Яка ж філософія підказує людині спосіб,
"технології" життя? Яка філософія не зали'
шить людину наодинці з її проблемами?
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Мандрівна філософія Григорія Сковороди,
що допомогла йому уникнути пасток світу,
котрий ловив його? Чи це фінансова філо'
софія Джорджа Сороса, мільярдера з Аме'
рики, яка надала йому можливість заробля'
ти стільки грошей, що він не встигає їх вит'
рачати? Чому філософи, захоплюючися
філософською позицією мудреця з пол'
тавських Чорнух, не поспішають насліду'
вати його власним життям і не хапаються
за подорожній посох?

Вибір треба робити. І чим швидше, тим
краще."4 "Постметодика" тоді спробувала
зібрати все відоме їй, що робиться у світі
щодо "легалізації" філософії у школі, ре'
публікувала роботи із недоступних для ук'
раїнського читача джерел. Матеріали цього
номера стали першим кроком української
освіти до здобуття філософією належних їй
прав у школі відкритого суспільства. Далі
МФВ зібрав для обговорення цих проблем
семінар у 1997 р., на жаль, його ідеї не
дістали всезагального розвитку. Сьогодні є
спроби впровадження і адаптації курсу
"Філософія для дітей" М.Ліпмана. Але цьо'
го недостатньо.

Як заведено на зібраннях філософів, пев'
ний час із відповідним гумором було при'
свячено з'ясуванню "рудиментів" і вічних
питань. Одначе розмова професіоналів бу'
ла конкретною. Адже зустрілися фахівці,
які вже не раз слухали один одного, а отже,
на новій зустрічі говорили речі нові. І.Бич'
ко, доктор філософських наук, професор
кафедри історії філософії Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, перш за все до рудиментів ра'
дянського діамату та істмату відніс Енгель'
сову ідею т.зв. "основного питання філо'
софії", яке нібито на всіх етапах філософсь'
кого розвитку визначало зміст історико'
філософського процесу. Сюди ж професор
зарахував і тезу про існування матеріалізму
та ідеалізму за межами Нового часу. Т.зв.
"діалектика природи" насправді є
своєрідним словесним "кентавром" –
діалектика є суто духовним феноменом.
Названі філософські ідеї (і ще ряд неназва'
них), наголосив І.Бичко, потребують до'
корінного переосмислення. Є певні обгрун'
товані пропозиції стосовно критеріїв відне'
сення того чи іншого філософського змісту
до сучасної філософської парадигми, ви'
роблені школою Копніна'Шинкарука, але
вони до цих пір не враховані у міністерсь'
ких програмах з філософії (йдеться про
певний спосіб тлумачення змісту людсько'
го буття).



веде до її монолітності. А моноліт – не кра'
щий агрегатний стан сірої речовини.

Наприкінці своєї великої філософської
статті "Що таке метафізика" німецький
філософ М.Хайдегер (декілька разів по'
важно згадуваний на семінарі) заявив при'
близно так: "Отже, метафізика – це серй�
озне запитування. Але ми у цій статті
власне ще справою метафізики не займали�
ся". Філософи вміють і повинні вміти серй'
озно запитувати, наприклад, так, як це ро'
бить Мирослав Попович, "роздумуючи про
ліберальні цінності біля парадного під'їзду
Європи": "Демократичні цінності – не при�
види, не міфи і не вигадки хитрих політи�
канів. Відмова від них не просто збіднює
життя і позбавляє його смислу. Вона не�
ефективна і коштує надто дорого. Як ска�
зав би знаменитий цинік, це гірше, ніж
підлота. Це політична помилка".5 До демо'
кратичних цінностей належить і вільне ви'
кладання філософії філософами, які зна'
ють, що вони вміють робити. 

Чи вдалося реконструювати неявні
знання учасників семінару з питання "що
вміють робити філософи"? Не впевнений.
Відповідь на таке питання може перерости
в книгу. Хотілося б хоча серйозно "запита'
ти". А це, за Хайдегером, і є справою філо'
софів. За Діогеном, філософії треба навча'
тися, щоб знати, як ставати багатими, щоб
не пояснювати всім, чому ти бідний. Упев'
нений, що семінар допоміг філософам Ук'
раїни надалі краще пояснювати своїм сту'
дентам, як це робити.
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Одначе питання про вже відоме – що
вміють робити філософи, яке знання
потрібне сьогодні Україні для її власної му'
дрості, залишалося на другому плані, у
"знятому вигляді". 

Що ж уміють робити філософи? Набе'
ремося сміливості реконструювати їхнє,
неявне для автора, знання із цього питання,
як на мою думку, цікаве для "нефілософів".
Учасники семінару добре знають, що філо'
софи вміють робити: 38 книжок із філо'
софії, представлених на виставці літерату'
ри на семінарі, яку видав останнім часом
МФВ, – це справа їхніх рук і голови. Щок'
варталу друкується майже 60 ваківських
філософських збірників та журналів. Бага'
то книг уже написано, але їх ще не друку'
ють через брак коштів у покупців. 

Проте говорилося і про збіднений
взаємообмін інформацією між філософами
("ми не читаємо один одного", не читаємо
колег із Росії та Білорусії, обмежуємо себе
слабкими роботами західних авторів). Не'
обхідний і реферативний журнал, у якому
б повідомлялося, чого навчилися чи що на'
вчили робити філософи. Випуск такого
журналу міг би взяти на себе ВАК, збираю'
чи з редколегій своїх видань анотації ста'
тей і комплектуючи їх як оголошення про
дисертації. Вкрай потрібний і довідник
"Філософи України", у якому було б напи'
сано, що вміють робити сучасні філософи
або чого і кого вони можуть навчити роби'
ти. До речі, юристи, будівельники, при'
міром, такі довідники вже видали. 

Далі майже за Платоном: філософи в
нас сьогодні керують Міністерством освіти
і науки, фондом, товариствами, інститута'
ми, редагують журнали, викладають філо'
софію майбутнім філософам і "нефілосо'
фам", інколи пишуть статті в газети. Ос'
новні вміння філософів презентують сотні
викладачів, серед яких десятки професорів,
які, зокрема, впроваджують філософію
права, зростають, щоб мати право виклада'
ти філософію освіти чи філософію релігії,
чинять опір вульгаризації практичної філо'
софії тощо.

Філософи вміють хвалити наш ук'
раїнський плюралізм, але вміють і критич'
но заявити, що вони занадто швидко "зда'
ли" Маркса Сорбонні, яка проводить кон'
ференцію "Чи актуальний Маркс". Філосо'
фи повинні вміти бути "безумними" (укр. –
"божевільними"), проте не допускати плю'
ралізм в одній голові. Як на мене, то не
можна забувати про необхідність наявності
сумніву в цій голові, оскільки монізм у ній
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Если целью системы образования при�
знано развитие уникальной личности, то
возникает вопрос: "Каким должно быть
содержание и методология образования,
чтобы ребенок плодотворно развивался?"

В.В.Давыдов считает необходимым
развивать у школьников теоретический –
системный – тип мышления. При этом
обучение каждому учебному предмету
должно начинаться с простых образова�
ний, которые разворачиваются в более
сложную целостную систему. В основе
обучения предмету по Л.В.Занкову лежит
работа по четкому разграничению разных
признаков с целью выявления различий в
изучаемых объектах и явлениях. При этом
разграничение всегда идет в рамках прин�
ципа системности и целостности: каждый
элемент знаний должен усваиваться толь�
ко в связи с другими и обязательно внут�
ри определенного целого. 

Анализ методик В.В.Давыдова и
Л.В.Занкова показывает, что исходные ос�
новы этих двух систем в теоретическом
плане не противоречат друг другу. А эф�
фективность предложенных ими техноло�
гий, по мнению Н.И.Чуприковой, обус�
ловлена тем, что принятые в них подходы
отвечают универсальным законам разви�
тия и, как частного случая последних, за�
конам умственного развития детей [9].
Разработка принципов развивающего
обучения теоретиками�педагогами нашла
свою практическую реализацию в педаго�
гической технологии "Опережающая пе�
дагогика", созданной на основе теории ре�
шения изобретательских задач – ТРИЗ .

Автор ТРИЗ – Г.С.Альтшуллер – со�
здавал ее как методику изобретательства
для поиска решения технических про�
блем. Исследовав развитие технических
систем как объекта деятельности общест�
ва, Г.С.Альтшуллер показал, что оно соот�
ветствует всеобщим принципам развития,
сформулировал ряд законов развития тех�
нических систем и разработал основы
ТРИЗ. Применение ТРИЗ при поиске на�
иболее эффективного решения техничес�

ких проблем дает возможность заменить
хаотичный перебор вариантов алгоритми�
ческим, при этом операции мышления
становятся ОСОЗНАННЫМИ И УП�
РАВЛЯЕМЫМИ [1]. Как показала прак�
тика, ТРИЗ�педагогика, в основе которой
– функционально�системный подход, ус�
пешно решает задачи проблемного и раз�
вивающего обучения, а также развития
критического мышления, и, в полном со�
ответствии с законами развития систем,
является следующим этапом эволюции
педагогических систем. 

Практически функционально�систем�
ный подход в ТРИЗ�педагогике реализо�
ван в форме генетического анализа и алго�
ритма решения проблемных ситуаций
(АРПС). Генетический анализ требует
выявления изменений, которые претерпе�
вают системы в процессе их историческо�
го развития, и причинно�следственных
связей между потребностями и деятель�
ностью человека и изменением исследуе�
мых систем. А закон повышения уровня
идеальности, определяющий направление
развития любой искусственной системы,
позволяет ориентироваться на идеальный
конечный результат и выйти на прогнози�
рование – предвидение последствий. Ис�
пользование системного подхода для ана�
лиза ситуаций и объектов дает возмож�
ность выявлять связи между элементами,
организовать информацию и формулиро�
вать выводы, а главное – формирует на�
выки таких умений.

Алгоритм решения проблемных ситуа�
ций (АРПС) представляет собой четкую
программу в виде универсальной после�
довательности операций (шагов) по ана�
лизу проблемы, формулированию проти�
воречия и поиску решения с помощью ло�
гических, психологических, информаци�
онных и других инструментов. Примене�
ние алгоритма в ходе учебного процесса
вырабатывает у учащихся своеобразный
стиль мышления, в основе которого – гиб�
кость, оригинальность, чувствительность
к противоречиям, умение осознанно моде�
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РАЗВИТИЕ  ЛИЧНОСТИ В СИСТЕМЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

М.А.Глазунова, М.И.Меерович, Л.И.Шрагина

Общее образование есть скрепление и осмысление 
той общественной связи, которая существует 
между отдельной личностью  и человечеством.

Д.И.Писарев



стать повышение уровня творческой ак�
тивности учащихся к процессу получения
знаний, интереса к реальным школьным
предметам, а также уровня системного мы�
шления как интегрированного показателя
его глубины, широты и оригинальности.

Внедрять любую новую технологию, в
том числе педагогическую, есть смысл
только тогда, когда ее результаты будут
заведомо выше результатов старой. В су�
ществующей системе образования прове�
ряется в основном объем знаний, то есть
память ученика. Традиционные методики
контроля нечувствительны к результатам
нетрадиционных форм обучения. Как же
отслеживать динамику личностного и ин�
теллектуального развития детей? Как из�
мерить изменения в способности ДУ�
МАТЬ, да еще системно? Как убедиться,
что ученик действительно сегодня думает
лучше, чем вчера, а завтра будет думать
лучше, чем сегодня?

Диагностика результатов образова�
тельного процесса проводилась по мето�
дике "Задать как можно больше вопросов
к понятиям, которые обозначают объект
или явление". (Методика "Идеальный
компьютер" [8], адаптированная авторами
для детей 10�11 лет.)

При обработке результатов вопросы к
понятиям рассматривались как вопросы к
системе, при этом под системой понима�
ется совокупность взаимодействующих
элементов, предназначенная для выполне�
ния определенной функции и создающая
своим объединением новое системное
свойство, которым не обладают составля�
ющие систему элементы. Это позволило
количественно определить такие показа�
тели мышления, как его глубина и широ�
та, и уже по ним – вычислить системность
мышления. 

Заданные учащимися вопросы распре�
делялись на две группы: 

а) общие вопросы, ответы на которые
не несут существенной информации о
данном явлении или объекте; 
б) "системные" вопросы, связанные со
следующими категориями:
– с функцией (значением, использова�
нием, ролью) объекта или явления;
– с его свойствами;
а также
– с надсистемами, то есть показываю�
щими связь данной системы с другими
системами и с процессами, в которых
задействован данный объект, или со�
путствующими данному явлению;
– отражающими взаимосвязи данной
системы с человеком;

лировать идеальный эталон, психологиче�
ски ориентировать мысль на его достиже�
ние и добиваться этого кратчайшим пу�
тем, что создает ощущение красоты ин�
теллектуального процесса.

ТРИЗ, таким образом, предлагает для
развития мышления как материал, содер�
жащий реальную проблему, так и методы
осознанного овладения мыслительными
операциями и приемами. Наличие этих
компонентов и позволяет применять
ТРИЗ в качестве методологической базы
для создания развивающих программ [4,
7, 11]. Для практического внедрения этих
идей в учебный процесс в Лаборатории
"ТРИЗ�педагогика Украины" Христиан�
ского гуманитарно�экономического уни�
верситета была разработана схема интегри�
рованного курса. Его концепцией стала
СТРУКТУРА развития знаний, повторяю�
щая общий путь развития потребностей в
знаниях и разделение наук на естествен�
ные, гуманитарные и теоретические. 

1 сентября 1999 г. в 5�В классе СШ
№35 г.Одессы начался эксперимент по
внедрению этого курса в систему образо�
вания. В авторской программе "Природо�
ведение", разработанной учителем выс�
шей категории М.А.Глазуновой, изучают�
ся ОСНОВЫ ВСЕХ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК, что "создает основу для выполне�
ния ... обобщенных способов деятельности
по содержательному анализу материала.
Освоение способов деятельности характе�
ризуется высоким уровнем обобщеннос�
ти, осознания и прочности" [3, с.84]. Од�
новременно функционально�системный
подход начали применять преподаватели
русского, украинского и английского язы�
ков и литературы. 

В соответствии с этой программой сис�
тема общих законов природы рассматри�
вается с позиций функционально�систем�
ного подхода как ПОТРЕБНОСТЬ чело�
века в знаниях. Анализ развития системы
"знания" стал той методической базой, на
материале которой происходит умствен�
ное развитие учащегося, формирование у
него осознанных механизмов мышления.

При этом реализуются две цели: обра�
зовательная – дать ученику знания, и пси�
хологическая – сформировать у ученика
навыки системного мышления, научить
его МЫСЛИТЬ, то есть уметь в новой
для себя ситуации самостоятельно уви�
деть и поставить проблему, рассмотреть ее
системно, выдвинуть собственные гипоте�
зы, обосновать их и предложить эффек�
тивное решение [5 ,6].

Основной целью нового курса, его
"продуктом", по замыслу авторов, должно
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– отражающими взаимосвязи между
подсистемами (элементами системы).
При подсчете результатов определя�

лись количество всех заданных вопросов,
количество системных вопросов, а также
широта, глубина и системность мышле�
ния. Под этими параметрами понимается:

1. Широта мышления – это количество
задействованных вышеперечисленных
категорий вопросов.
2. Глубина мышления общая – это ко�
личество заданных вопросов по всем
категориям.
3. Системность мышления – это произ�
ведение широты мышления на его глу�
бину. 
Подсчитывалась также категориальная

глубина мышления каждого учащегося –
отношение числа вопросов по каждой ка�
тегории к общему числу использованных
им категорий, но в данной работе мы оста�
новились только на интегративном пока�
зателе.

Анализ результатов покажем на луч�
шем примере выполнения задания "За�
дать как можно больше вопросов к явле�
нию "Дождь". Ниже приведены заданные
учеником экспериментального класса Иго�
рем П. вопросы, а в скобках – категории, к
которым они были отнесены.

1. Почему испаряются капли дождя?
(свойства)
2. Когда испаряется вода? (подсистем�
ный)
3. Как она испаряется? (подсистем�
ный)
4. Для чего она испаряется? (общий)
5. Почему иногда люди радуются, когда
начинается дождь, а почему иногда
нет? (связь с человеком)
6. В каком месте испаряется вода, высо�
ко или ближе к земле? (связь с други�
ми системами)
7. Почему капли падают на землю?
(свойство)
8. Почему появляется град? (свойство).
9. От чего он появляется? (общий)
10. Почему, когда капли падают на зем�
лю, это многому приносит пользу?
(роль)
11. Кому или чему приносит пользу
дождь? (роль)
12. Почему дождь бывает сильный, по�
чему слабый? (свойство)
13. Почему дождь (тучи) двигаются?
(связь с другими системами)
14. Почему в некоторых городах не бы�
вает дождей, или бывает, но очень ред�
ко? (связь с другими явлениями).
15. Как это все происходит? (общий)
Всего вопросов – 15.
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Общих – 3.
Широта мышления – 5.
Глубина мышления – 12, в том числе

по категориям:
– связанные с функцией – 2;
– со свойствами – 4;
– с надсистемами – 3;
– взаимосвязи данной системы с чело�
веком – 1;
– взаимосвязи между подсистемами –
2.
Системность мышления – 12 х 5 = 60.
В начале эксперимента (1999�2000

учебный год) контрольный и эксперимен�
тальный классы по данным показателям
не имели достоверных отличий. В февра�
ле 2000 года были проведены повторные
исследования. Их результаты приведены
в таблице. 

Таблица 1

Сравнение уровня развития мышления
учащихся уже 7�х классов по показателям
"беглость, оригинальность и уникаль�
ность" были проведены через полтора го�
да – в октябре 2001г. Для их определения
использовался тест Медника (взрослый
вариант) на вербальную креативность [2].
Результаты исследований приведены в
таблице.

Таблица 2



свойства и признаки явлений действи�
тельности, а осями – их размерности и вза�
имные связи. Это своего рода матрицы�ре�
шетки, отображающие действительность в
сжато�обобщенной форме, "выжимка"
множества знаний. Ее невозможно полу�
чить извне, перенести из одной головы в
другую [10].

Качественно новая методология, кото�
рая проходит сейчас апробацию уже в 7�В
классе, "системно" влияет на основные це�
ли системы образования. Педагогичес�
кую: сокращая объем часов на изучение
базовых учебных программ, обеспечивает
учащимся создание целостной картины
мира, получение достаточно высокого
уровня знаний и умение их обобщать, ана�
лизировать и применять в различных сфе�
рах жизнедеятельности. И психологичес�
кую – работает на формирование творчес�
кой, интеллектуально компетентной и
нравственной личности.
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Как показывают данные таблицы, по�
сле двух лет занятий (по 2 часа в неделю)
по технологии на базе ТРИЗ�педагогики
уровень вербальной креативности уча�
щихся экспериментального класса прак�
тически в два раза выше, чем контрольно�
го. 

Для диагностики уровней учебной мо�
тивации и интеллектуальной активности,
которые позволяли бы определить отно�
шение детей к обучению, был разработан
опросник. В ответах учеников экспери�
ментального класса уже через два месяца
учебы (ноябрь 1999г.) присутствовало яр�
ко выраженное положительное эмоцио�
нальное отношение к учебе как способу
получения знаний (100%!) и к школе как
месту, где эти знания приобретаются
(93%!): всего двое учеников в качестве ме�
ста учебы выбрали дом вместо школы.
(Опосредовано это нашло отражение в та�
ком факте: 7�В класс давно и прочно зани�
мает первое место в школе по посещаемо�
сти занятий!) В контрольном классе пре�
обладает стереотипное "Учиться надо!", а
положительное отношение к знаниям и к
школе соответственно 60% и 30%.

Отношение к оценкам тоже очень раз�
ное. Основное мнение учеников кон�
трольного класса – "Чтобы заставить нас
учиться!" Экспериментальный класс отве�
тил на эти вопросы функционально и сис�
темно: с помощью оценки учитель опреде�
ляет наши знания; чтобы мы сами знали,
что мы знаем, а чего не знаем; чтобы роди�
тели знали, как мы учимся!

Для оценки влияния методики обуче�
ния на становление системы ценностей
использовались тесты "Ценностные ори�
ентации" (Л.Ф.Тихомирова), методы на�
блюдения и анкетирования по специально
разработанным анкетам и вопросникам
для учащихся и их родителей. И здесь ре�
зультат оказался чрезвычайно приятным:
экспериментальный класс на первые мес�
та в системе ценностей поставил, в отли�
чие от контрольного, человека и приро�
ду!!! [6] Тем самым подтверждается тезис:
"Выступая в известном смысле как вещи
разнопорядковые, наука и мораль "прони�
цают" друг друга... Поэтому можно ска�
зать, что нравственность – это тоже зна�
ние." (Дробницкий О.Г. Проблемы нрав�
ственности. – М.: Наука, 1977.)

Эффективность развивающих про�
грамм на основе методологии ТРИЗ, на
наш взгляд, объясняется тем, что она со�
гласуется с психологическими механиз�
мами умственного развития: знания пред�
ставлены в виде многоуровневой коорди�
натной сетки, узлами которой являются
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вообще пропустил сказку, прочитанную
вслух одноклассниками, мимо ушей.
"Наверно, когда они увидели Чудо�Юдо
в колодце?" – подсказывает учитель, ед�
ва не стыдясь вопроса.  В пятом классе –
"Слово о полку Игореве". Это же мерт�
вый язык! Не "цепляет", по телевизору
покемоны интереснее.  Есть и хорошие
моменты – Успенский, Остер, напри�
мер, были в одном из учебников. Но сам
подход: "В какой момент тебе было
смешно?", "Над чем смеется автор?", "В
какой момент Чебурашка узнал цену
дружбе?"  Произведение прочитано, оно
оставило след в психике и подсознании
(только если оно хорошо написано и
удобоваримо, конечно), и вот оказывает�
ся, что оно поучительно. Так вот где
подвох! И литературе ученик не верит.

В десятом классе – "Война и мир".
Нас обязывают это читать. Ну вот я про�
чел первый том. И вдруг понимаю, что
не дорос до такого произведения, что не
могу понять его сейчас. И беру "Школь�
ную программу в сокращенном изложе�
нии", "Двести золотых сочинений" и по�
лучаю "5".  Я могу сказать на уроке что
угодно, но "Войну и мир" я перечитаю
лет в тридцать пять, чтобы принять ее.
Ну пишет Лев Николаевич о "простоте,
доброте и правде", да, я могу подтвер�
дить это примером из жизни... Пьера Бе�
зухова. Земля круглая, т.к. глобус круг�
лый. Это художественное произведение.
Автор пишет что захочет! Замечатель�
ная книга есть у Роджера Желязны и
Роберта Шекли – "Театр одного демо�
на".  Там про морали в баснях очень хо�
рошо написано.

В девятом классе – Салтыков�Щед�
рин, "История одного города". Не более

Здравствуйте! Мне как школьнику
хотелось бы узнать, не планируется ли в
Российском школьном образовании из�
менения подхода к урокам литературы,
к самой концепции этого предмета.  На
мой взгляд, программу надо пересмот�
реть еще раз. У меня больше нет сил  пи�
сать сочинения "Почему революция –
это хорошо, хотя сейчас это и неважно".
Откуда учителю известно, что именно
хотел сказать автор?  И когда я излагаю
свое мнение, его объема в тетрадных ли�
стах оказывается недостаточно для хо�
рошей оценки. Вообще бред: на сколько
баллов из пяти ты можешь рассказать
то, что хотел сказать писатель? Когда
слышу речь учителя или читаю чье�то
сочинение, хочется крикнуть: "Да отку�
да вы знаете?!" До седьмого, скажем,
класса такой подход допустим: сможет
ли ученик объяснить заложенную в тек�
сте мысль. Но научить распознавать эту
мысль нельзя, можно только привить
нелюбовь к чтению.  Лично я очень люб�
лю читать – и научился, и полюбил чи�
тать до школы. И первой моей книгой
был "Миллион приключений" Кира Бу�
лычева, потом "Хоббит" Дж.Р.Р.Толкие�
на. Так я узнал, что книги могут быть
интересными. С чего начинается школь�
ная программа? Букварь, неказистые
фразы, сказки Льва Толстого.  Они од�
ним звучанием отталкивают! "Волк был
зол". Потом русские сказки. Уж очень
мы любим свое национальное наследие.
Ну нет в этих сказках ничего интересно�
го! Написаны криво, грубо говоря. Как
сейчас, помню вопрос в третьем классе:
"В какой момент вы переживали за геро�
ев?" Так написано в учебнике, так спро�
сил учитель. Ученик в недоумении: он

ЯК ВИВЧАТИ ЛІТЕРАТУРУ: 

ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ ДОРОСЛОГО З УЧНЕМ

Лист, котрий прийшов у "ПМ" по Newsgroups: relcom.education від учня російської школи,
розкриває достатньо повно стан справ у викладанні літератури, думається, не лише в
Росії, але і в нас, в Україні. Реакція на цей лист більш дорослого учасника конференції, що
закликає змиритися зі станом справ з огляду на вищі інтереси узнавання культури і
мовчки читати те, що вважається “золотим фондом”, не надто переконливе. Запро6
шуємо читачів висловитися відносно питання "Як вивчати літературу", оскільки воно
єдине, у якому, як і у питанні про футбол, кожен може вважати себе спеціалістом. Поряд
із цим даємо і уявлення про те, як можна "після Нового року вивчати "Майстра і Марга6
риту" Булгакова – чудовий твір" і не боятися того, що "зробить із ним урок літерату6
ри".

To: subscribers
From: "B.IGor" <btn@btn.ryazan.ru>
Subject: [News] Литература
Date: Sun, 30 Dec 01 08:02:12 +0300
Organization: Ryazan Power Connect Ltd.
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чем пародия на русскую историю и кон�
кретные личности – все эти перевороты,
"сбросили Ивашек с колокольни" и т.д.
Понял я это, когда дочитал до женщин�
губернаторов – эпоха дворцовых
переворотов. И удивился, когда
на уроке ни разу не прозвучало
"русская история". Вопрос урока:
"Какие качества губернатора
Как�его�там высмеивает С.�Щ.?"
Осторожно поднимаю руку: мол,
про историю тут. Учитель, недо�
верчиво: "С чего ты взял?" Привожу
учебник истории.

Или вот проходим Фадеева "Раз�
гром". На мой взгляд, ничего выдающе�
гося.  Тема урока: "Интеллигенция в ро�
мане. Почему Фадеев отказался от само�
убийства Мечика, убив его нравствен�

но". Мой лаконичный ответ: "Т.к. тов.
Ленин говорил, что интеллигенция – не
мозг, а Г..., враг нации, Фадеев убрал
концовку, где Мечик раскаивался, по�

скольку написан роман был по за�
казу Партии" – "Правильно, Бе�
тин".

Правильно. Тогда какого ... я
должен писать сочинение по этой
не слишком талантливой  агита�
ционной повести?

Хотя в русской литературе
двадцатого века, изучаемой в школе, я
кроме Фадеева оставил бы всех писате�
лей. И добавил бы еще Стругацких.

После Нового года будем проходить
"Мастера и Маргариту" Булгакова – за�
мечательное произведение, и я боюсь
того, что сделает с ним урок литературы.

From: Roman Suzi <rnd@onego.ru>
Newsgroups: relcom.education

Subject: [News] Литература
Date: Sun, 30 Dec 01 08:17:17 +0300

Добрый день!

До седьмого, в детстве у меня были те же впечатления. Правда, в
отличие от Вас, читать я не любил. 

Что делать. Школьная программа – не телевизионная. А детство –
трудная пора, когда нужно изучать (хотя и весьма  поверхностно)
огромный пласт культуры. А когда еще?

С уважением, Роман Сузи 

У ВІДПОВІДЬ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКУ РОМАН СУЗІ ЗАУВАЖИВ ТАКЕ:

За матеріалами INTERNET

Занадто мужня Леся Українка, Марко
Вовчок – ця взагалі справжнісінький чо�
ловік – і Ольга Кобилянська – її я зовсім
не пам'ятаю. Проте сучасники цих пись�
менниць говорять про них зовсім по�
іншому. Наприклад, Леся Українка була
тендітною, стрункою жінкою. Про це, про
новий підхід до трактування її творів, про
доглибну віру в неперебутність, високий
європейський модернізм та інші асоціації,
які можуть викликати твори Лесі, а саме
"Лісова пісня", можна прочитати в новій
книжці видавництва "Факт" – "Їм про�
мовляти душа моя буде: "Лісова пісня"
Лесі Українки та її інтерпретація". До
книги вміщено листування Лесі, блискучі
авторські коментарі до драми і навіть по�
леміку з першими її поціновувачами.
"Зібрані під однією обкладинкою, ці текс�

ти, написані в різний час, можливо, допо�
можуть акцентувати якісь глибинніші
рівні класичної драми", – читаємо в пе�
редмові. Можливо, відкриють перед бага�
тьма старшокласниками новий світ жінки
з руками тракториста та плечима плавця.
Народять справжню весну. Мавчину. Ле�
сину весну. "...Текст наново пишеться
стільки разів, скільки звертається до ньо�
го читач", – читаємо там же. 

Упорядником книжки виступила док�
тор філологічних наук, професор Націо�
нального університету  "Києво�Моги�
лянська академія" Віра Агєєва. 

Дарина Горова, 
газета "Україна молода", 02.04. 2002.

ElVisti analitic group <elinfo@ic.visti.net> 

ЯКІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИЦІ ВІДОМІ НАМ ЗІ ШКІЛЬНОЇ ПАРТИ? 
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Матеріал підготовле
но на основі книги
"Інформатика.
Творчість. Рекурсія"
(Київ: Наук. думка,
1988. – 224с. ). Ав
тор книги Анатолій
Васильович Анісімов
– математик, учений
в галузі теорії рекур
сивних перетворень
інформації. У своєму
дослідженні на основі
концепціїї алго
ритмічного аналізу
він висвітлює
творчість людини і
природні процеси. Та
кож детально йдеться
про поняття інформа
тики та її викорис
тання в нетра
диційних галузях, що
належать до мис
тецтва.  Головну ува
гу приділяє автор ре
курсії як спеціальному
алгоритмічному спосо
бу організації складних
систем. Розглядають
ся приклади рекурсії у
програмуванні, літера
турі, живопису, му
зиці, у формуванні
психічної діяльності
людини. 

Розділ "Майстер і
Маргарита. Рекурсія
М.О.Булгакова" роз
криває  таємниці зна
менитого роману із
позицій сучасних до
сягнень інформатики,
дає уявлення про "кри
стально чітку алго
ритмічну простоту"
його базових сюжет
них схем. Пропонуємо
цей розділ вашій увазі.
Гадаємо, ознайомлен
ня зі сторінками книги 
А.В.Анісімова  допо
може   організувати
нестандартне інтег
ративне вивчення
"Майстра і Маргари
ти" в школі.

Последний роман М.Булгакова "Мастер и Маргарита" считается
одним из самых сложных произведений ранней советской литерату�
ры. Это одновременно гротескно�фантастическая сказка о добре и
зле, лирическая поэма о большой любви, философские размышле�
ния о жизни и смерти. Споры вокруг этого яркого произведения не
прекращаются и по сей день. Многочисленные исследователи под�
вергли анализу философские концепции автора, изучали стиль и
структуру романа, находя все новые точки зрения. Может ли что�то
добавить к изучению вопроса алгоритмический анализ сюжета? Нам
кажется, что да. Обнаруживается удивительная, кристально четкая
алгоритмическая простота базовых схем с богатым разнообразием
взаимодействий между ними, придающим неповторимый фееричес�
кий фон описываемым событиям.

Прежде всего выделим главные действующие процессы. Это сде�
лать довольно просто. В романе основные действующие лица объе�
диняются в три независимые группы: Мастер и Маргарита; Воланд;
Иешуа и Пилат. Темы Иешуа – Пилата начинают раскрываться во
всем своем трагизме до появления Мастера. С них и начнем.

"В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой,
ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую
колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел проку�
ратор Иудеи Понтий Пилат".
Так впервые появляется тема Пилата. 
Плавная, неторопливая ритмичность начальной фразы предопре�

деляет весь ритм темы человека в плаще с кровавым подбоем. К теме
Понтия Пилата следует отнести подчиненные короткие темы его со�
ратников – кентуриона Марка Крысобоя, начальника тайной стра�
жи Афрания, воинов.

Иисус Христос появляется как пленник Пилата. Он называет се�
бя Иешуа Га�Ноцри. Между Пилатом и Иешуа происходит дина�
мичный диалог, изменивший отношение прокуратора к его пленни�
ку.

Короткой встречи оказалось достаточно, чтобы Пилат навсегда
попал под влияние бродячего философа. На Иешуа поступил донос
от Иуды из Кириафа. Пилат, боясь гнева римского кесаря, не может
защитить Иешуа, и того казнят вместе с двумя разбойниками. Раска�
яние преследует Пилата. Он дает тайное указание об убийстве Иу�
ды, что мастерски выполняет Афраний. С момента встречи с Иешуа
что�то случилось с неустрашимым воином Пилатом Понтийским,
всадником Золотое Копье. Его во сне и наяву преследует одно и то
же желание – он хочет "разговаривать с арестантом Га�Ноцри, пото�
му что, как он утверждает, он чего�то недоговорил тогда, давно, че�
тырнадцатого числа весеннего месяца нисана". В итоге, отбыв свое
наказание ожиданием в течение более двух тысяч лет, Пилат получа�
ет прощение. Мастер заканчивает тему Понтия Пилата: "– Свободен!
Свободен! Он ждет тебя!.. Этот герой ушел в бездну, ушел безвоз�
вратно, прощенный в ночь на воскресенье сын короля�звездочета, же�
стокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат".

Общая схема процесса, объединяющего темы Пилата и Иешуа,
выглядит следующим образом (рис. 26). Есть сильное взаимодейст�
вие между темами прокуратора и нищего философа. Зло воплощено
в образе предателя Иуды и первосвященника Каифа, настоявшего
на казни. Зло имеет скрытое воздействие на Иешуа, реализуемое по�
средством Понтия Пилата. В свою очередь прокуратор Иудеи совер�
шает скрытое наказание предателя, осуществленное начальником
тайной полиции Афранием и его подручными.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ РОМАНА 

"МАСТЕР И МАРГАРИТА". РЕКУРСИЯ

М.А.БУЛГАКОВА”

А.В.Анисимов

А.В.Анісімов



Образ Маргариты, так же, как и Понтия
Пилата, описан в романе более детально по
сравнению с образом Мастера и Иешуа.

В системе Мастер – Маргарита вначале
трудно выделить управляющую тему. Но во
второй части романа Маргарита явно захва�
тывает лидерство. Она активно борется за
судьбу Мастера, на равных вступает во вза�
имодействие с темой Воланда, наказывает
людей, причинивших зло Мастеру, ведет его
к вечному покою.

В системе Иешуа – Пилат с самого нача�
ла более активен прокуратор из Иудеи. Хо�
тя он и попадает под влияние идей своего
пленника, все же этот процесс изменения
личности показан как внутренний перелом,
к которому он уже подготовлен.

Симметричность систем Иешуа – Пила�
та и Мастера – Маргариты распространяет�
ся и на описания действий внутри тем. "Бо�
лее всего на свете прокуратор ненавидел за�
пах розового масла, и все теперь предвеща�
ло нехороший день..." (о Пилате). "...Она не�
сла в руках отвратительные, тревожные
желтые цветы... Она несла желтые цветы.
Нехороший цвет" (о Маргарите). Допрос
Иешуа начинает Пилат: "Так это ты подго�
варивал народ разрушить ершалаимский
храм?" Беседу с Мастером завязывает Мар�
гарита: "Нравятся ли вам мои цветы?" Про�
куратор мучается жестокой головной бо�
лью, которая утихает при встрече с Иешуа.
Маргарита мучается одиночеством. Масте�
ра поразила не столько красота Маргариты,
"сколько необыкновенное, никем не видан�
ное одиночество в глазах". Пилату мере�
щится чаша с темной жидкостью: "Яду мне,
яду!". Маргарита "отравилась бы, потому
что жизнь ее пуста". Мастер болезненно пе�
реживает неудачу своего романа, заболева�
ет, его преследуют кошмары. Распятый Ие�
шуа переживает кошмар наяву.

Последние минуты земной жизни Иешуа и
Мастера также полны внутренней аналогии.

"Становилось все темнее. Туча залила уже
полнеба, стремясь к Ершалаиму, белые кипя�
щие облака неслись впереди напоенной черной
влагой и огнем тучи. Сверкнуло и ударило над
самым холмом. Палач снял губку с копья.
– Славь великодушного игемона! – торжест�
венно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в
сердце. Тот дрогнул, шепнул: – Игемон..." (об
Иешуа).
"Азазелло извлек из куска темной гробовой
парчи совершенно заплесневевший кувшин. Ви�
но нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь
него на исчезающий перед грозою свет в окне.
Видели, как все окрашивается в цвет крови.
– Здоровье Воланда! – воскликнула Маргари�
та, поднимая свой стакан.
Все трое приложились к стаканам и сделали
по большому глотку. Тотчас предгрозовой
свет начал гаснуть в глазах у мастера...
– Отравитель, – успел еще крикнуть мас�
тер" (о Мастере).

Рис. 26. Процесс "Иешуа – Пилат":
здесь и дальше сплошная стрелка – 
явное, прерванная – скрытое 
взаимодействие
Процесс Мастера и Маргариты полно�

стью симметричен процессу Понтия Пилата
и Иешуа (рис. 27). Здесь также сильно взаи�
модействие между основными героями, на�
чавшееся с первой встречи. Зло воплощено
в образе Алоизия Могарыча, написавшего
донос на Мастера и захватившего его квар�
тиру, а также в образах демагогов – литера�
турных критиков, разгромивших роман Ма�
стера о Понтии Пилате и Христе. Мастер
сжигает рукопись, страдает в клинике для
душевнобольных. Маргарита при помощи
потусторонних сил наказывает зло. В итоге
с помощью Воланда Мастер и Маргарита
получают желанный вечный покой.

Рис. 27. Процесс "Мастер – Маргарита"
При функциональном сопоставлении

процессов Иешуа – Пилата и Мастера –
Маргариты образ  Пилата отражается в об�
разе Маргариты, образ Иешуа – в образе
Мастера, а образ Иуды – в образе современ�
ного анонимщика Алоизия Могарыча. Пер�
восвященник Каифа, олицетворяющий зло
религиозной демагогии и догматизма, отра�
жается в образе литературных критиков ро�
мана Мастера. На соответствие образа Мас�
тера образу Иисуса Христа прямо в тексте
намекает Булгаков в заключительной части
романа. "Себя Маргарита видеть не могла,
но она хорошо видела, как изменился Мас�
тер. Волосы его белели теперь при луне и
сзади, собрались в косу, и она летела по вет�
ру". Коса – атрибут многих изображений
Иисуса Христа.
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Поиск соответствий и аналогий между
процессами Мастер – Маргарита и Иешуа –
Пилат может быть продолжен.

Симметричность процессов Мастера –
Маргариты и Иешуа – Пилата в той или
иной степени отмечалась в литературоведе�
нии. Например, в предисловии к цитируе�
мому изданию "Мастера и Маргариты"
Е.Сидоров пишет:

"Два романа – Мастера и о Мастере – зер�
кально повернуты друг к другу, и игра отра�
жений и параллелей рождает художествен�
ное целое, сопрягая легенду и быт в историче�
скую жизнь человека".

Рис. 28. Процесс "Воланд"

Рассмотрим тему Воланда. Удивительно,
что и тут она построена на том же принципе
треугольника, как и предыдущие темы (рис.
28). Прежде всего, о каком Воланде идет
речь? Воланд в романе представлен двумя
образами: Воланд – человек (профессор
черной магии, иностранец) и Воланд –
князь тьмы. Общий образ Воланда следует
рассматривать как сложный, состоящий из
двух активно взаимодействующих тем. Это
же относится и к свите Воланда. Воланд�че�
ловек, разбираясь в земных делах, постоян�
но сталкивается со злом. Но сам он не нака�
зывает людей, а выполняет это при помощи
Воланда�дьявола и его помощников (нака�
зание сверхъестественностью ситуаций, в
которые попадают обыватели). Восприятие
зла идет посредством Воланда�дьявола, ко�
торый сразу распознает его. Воздействие
зла на Воланда�дьявола носит скрытый (ин�
формационный) характер. (Какое зло мо�
жет причинить человек Властелину зла?)
Интересно, что Воланд�дьявол представлен
Булгаковым не как источник зла, а как вы�
сокопрофессиональный мастер, вынужден�
ный иметь дело с человеческим злом, фик�
сировать и наказывать его.

В системе Воланд�человек и Воланд�
дьявол управление принадлежит образу
Воланда�человека. Все поступки Воланда
слишком уж человечны, а действия Во�
ланда�дьявола определяются человечес�
кими мотивами. Даже на балу сатаны он
больше человек, чем дьявол ("Нога разбо�
лелась, а тут этот бал").
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Итак, имеем три главные двойные темы,

структурно построенные по одинаковому
принципу треугольника (рис. 29).

Рис. 29. Общая схема процесса в романе
М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита"
С алгоритмической точки зрения в рома�

не "Мастер и Маргарита" действуют три
процесса, состоящие из двух сильно взаимо�
действующих тем. Ни один из этих процес�
сов не подчинен никакому другому. Разо�
рвать отдельный процесс, считая главными
более мелкие, например только тему Пилата
или Мастера, нельзя – разрушится целост�
ность системы. На это, кстати, указывает и
сам автор. Пилату часто снится один и тот
же сон:

"– Мы теперь будем всегда вместе, – говорил
ему во сне оборванный философ�бродяга, неиз�
вестно каким образом став�ший на дороге
всадника с золотым копьем.
Раз один – то, значит, тут же и другой! По�
мянут меня, – сейчас же помянут и тебя!
Меня – подкидыша, сына неизвестных роди�
телей и тебя – сына короля�звездочета и до�
чери мельника, красавицы Пилы.
– Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына
звездочета, – просил во сне Пилат. И, зару�
чившись во сне кивком идущего рядом с ним
нищего из Эн�Сарида, жестокий прокуратор
Иудеи от радости плакал и смеялся во сне".
Маргарита по дороге к вечному покою

говорит Мастеру: "А прогнать меня ты
уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я".

Быстрые превращения Воланда�челове�
ка в Воланда�дьявола и наоборот сами за се�
бя говорят о неразрывной связи этих двух
образов.

В булгаковедении до сих пор обсуждает�
ся вопрос о том, кто же главный герой рома�
на: Мастер, Маргарита, Иван Бездомный,
Воланд, Понтий Пилат или же Иешуа?
Большинство критиков считает главным ге�
роем романа Мастера. Как основной аргу�
мент они приводят название 13�й главы
"Явление героя", в которой описывается
первая встреча в больнице для душевно�
больных поэта Ивана Бездомного и ночного
гостя – Мастера. Но, с другой стороны, об�
разу Мастера писатель уделяет значительно
меньше внимания, чем Маргарите, Понтию
Пилату или Воланду. С алгоритмической
точки зрения здесь никакого вопроса нет.
Есть три главных неразрывных процесса:



собой близкую к пантеизму объективно�идеалис�
тическую концепцию. Согласно этой теории, са�
мый главный мир – космический, Вселенная, все�
объемлющий макрокосм. Два других мира, по Ско�
вороде, частные. Один на них – человеческий, ми�
крокосм; другой – символический ("симболич�
ный", пишет Сковорода), т.е. мир библейский.
Каждый из трех миров имеет две "натуры": ви�
димую и невидимую, причем внешняя и внутрен�
няя натуры библейского мира соотносятся меж�
ду собой как "знак и символ". Все три мира сот�
каны из зла и добра, и мир библейский выступает
у Сковороды как бы в роли связующего звена
между видимыми и невидимыми натурами мак�
ро� и микрокосма. Видимые же натуры обита�
телей космического и земного миров сообщают о
своих тайных формах, так называемых вечных
образах.

У человека, считал Сковорода, имеются два
тела и два сердца: тленное и вечное, земное и ду�
ховное. То, что человеку, таким образом, прису�
ща двойственная природа (земное тело и духов�
ное), означает еще, по Сковороде, что человек
есть "внешний" и "внутренний". И последний ни�
когда не погибает: умирая, он только лишается
своего земного тела" .

Отражение трех миров Сковороды четко
видно в романе "Мастер и Маргарита" (три
главных выделенных нами процесса). Мас�
тер и Маргарита – земные люди, которые по
воле автора соприкасаются с космическим
миром Воланда и библейским миром Иису�
са Христа.

С другой стороны, алгоритмическое рас�
смотрение темы Маргариты делает сомни�
тельным вывод Галинской о том, будто в об�
разе Маргариты воплощена так называемая
теологема Софии – вечной женственности.

Учение о женственной сущности мира
восходит к философии гностиков. Идея о
творческом женском начале мира в явном
виде излагается в коптской книге "Пистис
Софиа" (Вера�Премудрость), приписывае�
мой Валентину из Египта (II в.). Упомина�
ются еще более древние источники, разви�
вающие эту концепцию. Несколько упро�
щая, это учение можно выразить следую�
щим образом. Природа по своей сути олице�
творяет пассивное творческое женское на�
чало, которое только под воздействием ак�
тивного мужского начала развивается в
сложные формы. В этом учении улавлива�
ются зачатки стихийной диалектики.

Согласно Галинской, в романе "Мастер и
Маргарита" концепция вечной женственно�
сти проведена Булгаковым в варианте, ин�
терпретированном русским поэтом и фило�
софом В.С.Соловьевым: женское начало в
процессе развития ведет к вечной красоте, в
которой, по его мнению, спасение мира. Да,
в самом деле, Маргарита из просто краси�
вой женщины при помощи Азазелло пре�
вращается в женщину "непомерной красо�
ты" и в определенном смысле спасает Мас�
тера, уводит его в иной мир – мир лунного
покоя и тишины.

Мастер – Маргарита, Пилат – Иешуа, Во�
ланд. Каждый из процессов может пре�
тендовать на главенствующую роль в рома�
не. Все же, учитывая, что темы Пилата, Ие�
шуа и Воланда отражают религиозно�исто�
рические концепции, а автор описывает
действия, происходящие в Москве в 
30�е годы ХХ века, он выбирает название
"Мастер и Маргарита", что и фиксирует
главных героев романа. Кстати, в 13�й главе
в рассказе Мастера появляется также и
Маргарита.

Тема зла у Булгакова представлена про�
сто – это набор внешних образов, олицетво�
ряющих отдельные человеческие пороки и
недостатки: редактор Берлиоз, директор те�
атра Варьете Лиходеев, финдиректор Рим�
ский, администратор Варенуха, буфетчик
Соков, председатель жилищного товарище�
ства Босой, Иуда из Кириафа и другие – ти�
пичные представители; а также внутренние
атрибуты основных героев – физическая
боль (головная боль Пилата, мучения Ие�
шуа, болезнь Мастера) и душевные страда�
ния – трусость в решающий момент Пилата
("...в числе человеческих пороков одним из
самых главных он, Иешуа, считает тру�
сость"), двойственное поведение Маргари�
ты в начале отношений с Мастером 
("– Вот как приходится платить за ложь, –
говорила она, – и больше я не хочу лгать").

Зло мира Мастера и Маргариты относим
к процессу Мастер – Маргарита, а зло мира
Иешуа и Пилата – к процессу Иешуа – Пи�
лат. Воланд имеет дело с любым злом из
любого времени (рис. 30).

Рис. 30. Алгоритмическая структура 
романа "Мастер и Маргарита"
Выделение главных трех процессов под�

тверждает некоторые выводы исследовате�
лей. Например, в интересном анализе
И.Л.Галинской делается вывод о том, что в
романе Булгакова отражена философская
концепция "трех миров", основатель  кото�
рой – украинский философ XVIII в.
Г.С.Сковорода. О теории трех миров Галин�
ская пишет:

"Теория "трех миров" Сковороды, изложенная
им в трактате "Потоп змиин", представляет
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Но к своему "спасению" герои пришли не
путем внутреннего естественного развития,
а при помощи вмешательства внешней уп�
равляющей силы, возникшей из тьмы кос�
моса и олицетворенной в образе Воланда –
хранителя зла. Кроме того, тема Маргариты
у Булгакова активно взаимодействует с дру�
гими темами, вмешивается в течение собы�
тий и выступает как управляющая для темы
Мастера. Поэтому с алгоритмической точки
зрения образ Маргариты не может быть об�
разом пассивного женского начала.

Аналогии трех выделенных процессов на
этом не кончаются. Все основные темы внут�
ри каждого из процессов, если отвлечься от
внутренних деталей, устроены по одному и
тому же принципу, – как мы говорим, имеют
одну и ту же алгоритмическую схему.

Внутри каждой основной темы выделя�
ется главная подтема – "личность" – и ряд
ее подчиненных – "последователи". Так,
Понтия Пилата окружают кентурион Марк
Крысобой, начальник тайной полиции Аф�
раний, воины. Иешуа имеет верного учени�
ка, бывшего сборщика подати Левия Мат�
вея. У Маргариты есть служанка Наташа,
которая следует за ней даже на бал сатаны.
Мастер приобрел ученика – поэта Ивана
Бездомного. Свита Воланда�профессора –
кривляка Коровьев – Фагот, толстый кот
Бегемот, воинственный Азазелло и служан�
ка Гелла. Эта свита приобретает истинные
обличия в последнем ночном полете Масте�
ра и Маргариты. Внутреннее взаимодейст�
вие основных героев со своими последова�
телями оживляет их, придает им динамиче�
ский вид. Последователи передают инфор�
мацию и осуществляют управляющие   воз�
действия. Особенно ярко это выражено в те�
ме Воланда. Коровьев�Фагот знает все обо
всех, включая прошлое и будущее, Азазелло
и кот Бегемот специализируются в основ�
ном на исполнении активных управляющих
воздействий.

Каждая из тем раскрывается по универ�
сальной схеме, изображенной на рис. 31.

Личность состоит из описания присущих
ей внутренних атрибутов и тем "последова�
телей". Атрибуты личности могут появлять�
ся не обязательно только вначале, как при�
нято для описания данных в программах, но
также в других местах по мере разворачива�
ния событий. Атрибуты могут возникать и
исчезать в результате развития описывае�
мых тем. Так, трусость Пилата сначала пре�
одолевается в его сознании ("Он пойдет на
все, чтобы спасти от казни решительно ни в
чем не виновного безумного мечтателя и
врача"), затем прощается высшими силами.

Рис. 31. Алгоритмическая схема функци�
онирования основных героев романа
"Мастер и Маргарита".
Встреча состоит из сильных взаимодей�

ствий тем персонажей романа. Во время
встречи проявляется скрытое действие зла,
которое влияет на результат встречи.

Награда интерпретируется либо как фи�
зическое наказание зла, либо как желание
наказания, либо как снятие приобретенного
атрибута зла.

Цикл ВСТРЕЧА – ИЗМЕНЕНИЯ –
НАГРАДА назовем циклом взаимодейст�
вия. Количество прохождений его у разных
героев романа разное. Условия выхода из
цикла определяются степенью развития те�
мы.

В теме Понтия Пилата повторяющиеся
рефреном атрибуты типа "белый плащ с
кровавым подбоем", "жестокий пятый про�
куратор Иудеи, всадник Понтий Пилат" се�
мантически усиливают образ личности Пи�
лата. Важный внутренний атрибут Пилата
– страдание от неизлечимой головной боли.
"Последователи" Пилата исполняют жела�
ния прокуратора и передают ему сигналы от
внешнего мира.

После встречи с Иешуа происходят яв�
ные изменения в его сознании. Исчезает го�
ловная боль, но приобретается новый отри�
цательный атрибут – вина за казнь Иешуа.
Пилат тайно наказывает доносчика Иуду,
затем в течение долгих веков ждет встречи с
Воландом и Мастером. В итоге – свободен и
награжден вечным свиданием со своим быв�
шим пленником.

Итак, развитие темы Пилата проходит
два явных цикла взаимодействия.
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взаимодействия. Таким образом, алгорит�
мическая симметричность тем Мастера –
Маргариты и Иешуа – Пилата сохраняется.

Воланд также по указанной схеме взаи�
модействует с основными героями. Кроме
того, у Воланда множество подобных взаи�
модействий с простыми темами зла. Изме�
нения Воланда носят в основном информа�
ционный характер, но зато экспрессивно на�
казывается зло.

Из сказанного можно сделать вывод, что
роман "Мастер и Маргарита" на схемном
уровне генетически устроен очень просто.

Есть один алгоритмический преобразо�
ватель, назовем его А, задающий тему лич�
ности. Он имеет пять состояний, соответст�
вующих блокам рис.31. Каждое состояние
определяет собой режим поведения. В со�
стоянии "ВСТРЕЧА" преобразователь ждет
встречи с другой личностью и скрытым дей�
ствием зла. В состоянии "НАГРАДА" про�
исходит либо "избавление от зла", либо "на�
казание зла". После этого в зависимости от
полного или частичного избавления от зла
происходит переход в состояние "КОНЕЦ
ТЕМЫ" или "ВСТРЕЧА".

Преобразователь А копируется априори
(это еще не рекурсия), задавая две идентич�
ные пары "А – А" и "А – А". Конкретизиру�
ясь в состояниях личности, эти пары порож�
дают два процесса: Мастер – Маргарита и
Воланд�дьявол – Воланд�человек. В опреде�
ленные моменты происходят рекурсивные
вызовы абстрактной пары "А–А", передачи
ей атрибутов тем Иешуа – Пилата и ее
функционирование в виде отдельного
процесса. Вызовы процесса Иешуа – Пилат
всегда рекурсивны, так как, с одной сторо�
ны, имя "Иешуа – Пилат" – неотъемлемый
атрибут процессов Мастера – Маргариты и
Воланда, с другой стороны, этот атрибут
имеет самостоятельное развитие и раскры�
вается через ту же алгоритмическую схему
"А – А".

Наличие в разных процессах одного
"прародителя" – схемы А – источник бога�
тых скрытых, как мы говорили, вертикаль�
ных ассоциативно�симметричных связей.
Это уже придает повествованию устойчи�
вую монолитность. Рекурсия вызывает осо�
бое чувство естественного развития, что без
напряжения связывает разные времена и
разных героев, придает тревожно�грустную
ноту всему роману. Без рекурсии история
Мастера и Маргариты могла бы быть про�
сто комедией.

Эта история в алгоритмической форме
повторяет выдуманную или случившуюся в
давние времена с другими героями историю
бродячего философа и жестокого прокурато�
ра Иудеи, возникшую как фантазия Мастера,

Иешуа проходит цикл взаимодействия
один раз и сразу уходит в вечный покой,
что Булгаков трактует как награду за зем�
ные страдания. Скрытая награда для Ие�
шуа – повсеместное распространение его
учения.

Тема Маргариты вступает в активное
взаимодействие с темой Мастера ("Любовь
выскочила перед нами, как из�под земли
выскакивает убийца в переулке, и поразила
нас сразу обоих"). Маргарита избавляется
от одиночества. В судьбу Мастера и Марга�
риты скрытно вмешивается зло – критика
романа, донос. Маргарита страдает вместе с
Мастером и высказывает желание ото�
мстить: "...сказала, что она отравит Латун�
ского". Затем повторяется цикл: встреча с
Воландом, Маргарита�ведьма наказывает
зло, новая встреча с Воландом и Мастером,
смерть и долгожданная награда лунным по�
коем и вечной тишиной. Маргарита прохо�
дит основной цикл взаимодействия триж�
ды.

У Мастера две основные встречи: с Мар�
гаритой и Маргаритой в компании с Волан�
дом. Соответственно он претерпевает два
изменения, сначала как человек, затем пред�
стает в новом, внеземном качестве. Первая
награда Мастера – сама Маргарита, вначале
такая же одинокая, как и он, вторая – оста�
новившийся мир тишины и покоя ("Слу�
шай и наслаждайся тем, чего тебе не давали
в жизни – тишиной"), а также признание
романа высшими силами.

Число прохождений цикла взаимодейст�
вия Мастером, Маргаритой, Иешуа и Пила�
том разное. Отсюда следует некоторое нару�
шение симметричности развития линий ос�
новных героев. Симметричность сохраняет�
ся с учетом скрытого взаимодействия. Кто�
то наказал Пилата бесконечным ожиданием
и мучительными воспоминаниями. Значит,
когда�то он встречался с Воландом – храни�
телем зла. Кстати, об этом в самом начале
романа намекает Воланд: "Дело в том..., что
я лично присутствовал при всем этом. И на
балконе был у Понтия Пилата..." Итак, Пи�
лат как и Маргарита, прошел три раза цикл
взаимодействия. Одна встреча – неявная, не
описанная в романе, но подразумеваемая
автором.

Есть один скрытый цикл взаимодейст�
вия и у Воланда с Иешуа:

"– Ваш роман прочитали, – заговорил Воланд,
поворачиваясь к мастеру, – и сказали только
одно, что он, к сожалению, не окончен... Вам не
надо просить за него, Маргарита, потому
что за него уже попросил тот, с кем он так
стремится разговаривать..."
Поэтому с учетом скрытых взаимодейст�

вий у Иешуа, как и у Мастера, два цикла
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но получившую самостоятельное реальное существование. У читателя возникает ощущение
чтения романа в романе. Это пример типичной рекурсии второго порядка. Есть алгоритми�
ческая схема (процесс, форма), созданная Булгаковым, задающая развитие тем в абстракт�
ных категориях личности, последователей, страдания, награды, добра и зла. Эта алгоритми�
ческая форма, наполняясь конкретным содержанием, порождает тему Мастера и Маргариты.
Та же форма рекурсивно вызывает саму себя. Наполнение вызванной копии другим содер�
жанием создает темы Иешуа и Пилата.

Интересно, что в какой�то степени в образе Мастера Булгаков отразил самого себя. Это
уже рекурсия третьего порядка. Он так же, как и Мастер, сжег вариант рукописи своего
произведения. Затем восстановил его по памяти. "Рукописи не горят", – замечает Воланд,
выражая идею о том, что истинные произведения искусства всегда находят выражение.

Психологический эффект рекурсивности тем Мастера – Маргариты и Иешуа – Пилата
усиливается некоторыми стилистическими приемами. Например, тема Пилата заканчива�
ется фразой: "...жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат". На этой за�
ключительной фразе акцентируется внимание читателя. Она заранее сообщается Масте�
ром: "Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: "Пятый
прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат". Роман "Мастер и Маргарита" заканчивается
слегка измененной фразой: "...жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский
Пилат".

Вызов процесса Иешуа – Пилат всегда сопровождается измененным повтором заклю�
чительной фразы, относящейся к вызывающей теме. В большинстве своем (кроме 16�й
главы) закрытие вызова сопровождается таким же повтором.

Измененные повторы фраз подчеркивают эффект рекурсивного повторения события.
Такое оформление вызовов алгоритмического процесса программист назвал бы хорошо

структурированным.
Возможно, что, прочитав изложенное, программисту захочется записать алгоритмичес�

кое строение романа "Мастер и Маргарита" в виде более строгих формальных процедур.
Это уже нетрудно сделать. Можно даже запрограммировать траекторию движения тем, их
переключение и рекурсивные вызовы. Возможно, кто�то даже захочет написать роман,
имеющий то же алгоритмическое строение, что и роман Булгакова. Быть может, кто�то по�
пытается увеличить или уменьшить количество циклов взаимодействия, увеличить глуби�
ну рекурсии. Путь для вариаций открыт. По крайней мере, даже если попытка и не удаст�
ся, это уже будет маленький шаг вперед по пути создания систем искусственного интел�
лекта.
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Хоча наукові досягнення ос�
таннього часу здійснили вплив на
всі сфери життя людини, сама на�
ука залишається елементом куль�
тури дуже невеликої частини су�
часного суспільства. Гірше того,
успіхи техніки несподівано при�
зводять до негативних наслідків:
спустошення життєвого просто�
ру, сліпоти  до прекрасного, де�
градації почуттів і навіть генетич�
ної деградації, до чого привертає
увагу етолог Конрад Лоренц у
відомій праці "Вісім смертних
гріхів цивілізованого людства"
[10, с.3�7].

Отже, перед нашими сучасни�
ками постає завдання "навчитись
врівноважувати матеріальні дива
технології духовними запитами
нашої людської природи" [Nais�
bitt, цит. за 19, с.67]. Очевидно,
що досягти цього можна лише за
умови створення в уяві кожного
цілісного, гармонійного образу
світу. "Але як узгодити обмежені
можливості пізнання конкретної
людини з космологічною орієнто�
ваністю картини світу як ядра
світогляду?" – запитує доктор
психологічних наук Е. Носенко і
сама ж відповідає: забезпечуючи
"рівновагу усіх сфер життєдіяль�
ності людини", а саме: релігійної,
філософської, наукової, худож�
ньої [12, с.22�23].

У наш час потік нових знань
перетворився на таку зливу, що
іноді навіть вчені, які працюють у
різних галузях, не завжди ро�
зуміють одне одного, а що казати
про здатність митців та науковців
оцінити внесок іншого до загаль�
ної скрині цивілізації! Академік
М.М.Моісєєв вважає, що ланцю�
гом, який може поєднати масу ек�
лектичного матеріалу в цілісну
картину світу, є "вчення про ноо�
сферу, котре почало формуватися
В.І.Вернадським "на початку ХХ ст.
[11, с.20�21]. Проте не можна по�
годитися з ним в тому, що між
світом раціональних схем та
Всесвітом духовного світу люди�
ни – "провалля, а мостів, що
об'єднують науку й мистецтво,
поки що немає" [там же, с.348].
Ще в 1886 році В.І.Вернадський
писав: "Мені уявляються розум і
почуття тісно�тісно переплете�

ним клубком: одна нитка – розум,
а інша – почуття, і всюди вони
одне одного торкаються і якщо ...
в цьому клубкові поруч мертве і
живе, – хіба може бути сила, хіба
може бути яка�небудь робота за
допомогою такого змертвілого,
ледь не зогнилого клубка?" [цит.
за 2, с. 117]. Як відомо,"ще фрей�
дизм обрав мистецтво для
об'єктивації психопатологічних
проекцій" [17, с.105], а сучасна
психологічна наука інтенсивно
розробляє різноманітні проблеми
творення й сприйняття художніх
творів, впливу мистецтва на
свідомість. Отже, "провалля", ко�
тре виникло протягом останніх
століть, не таке вже й глибоке.

Міфологічне мислення
первісної людини відрізнялося
нерозчленованою цілісністю. У
світогляді стародавніх греків не
існувало роз'єднання людей та
богів. Наука, релігія, мистецтво
закономірно розійшлися в на�
ступні віки.

У наш час все настійнішою
потребою стає міждисциплінар�
ний підхід до розв'язання най�
різноманітніших проблем. Послу�
хаємо математика: "Графічне по�
яснення нескіченності аж ніяк не
зачіпає інтелектуальний розви�
ток суспільства, < ... > тут не
обійтись без поезії та мистецтва"
[6, с.64]. П'єр Тейяр де Шарден
категорично наголошує, що зро�
зуміти універсум можливо тільки
потрактувавши разом матерію і
дух: "Істинна фізика та, яка коли�
небудь зуміє включити всебічну
людину в цілісне уявлення про
світ" [18, с.40]. Таким чином, по�
вернення свідомості до синкре�
тичного розуміння світу уяв�
ляється як новий щабель її роз�
витку на більш високому витку
спіралі пізнання.

І на цьому шляху ми маємо
вже давно і плідно існуючу мо�
дель гармонізації наукової й мис�
тецької картини світу, якою є на�
укова фантастика. "Симбіоз ху�
дожнього і наукового мислення –
визначальна риса наукової фан�
тастики наших днів" [3, с.155], –
ось кредо майже всіх письмен�
ників цього жанру.

НАУКОВА ФАНТАСТИКА 

ЯК МОДЕЛЬ СИМБІОЗУ НАУКОВОГО 

ТА ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ 

Н.П.Лапіна



Під науковою фантастикою (НФ, англо�
мовний аналог SF) ми розуміємо основну ча�
стину різножанрової фантастичної літерату�
ри, еквівалентними назвами якої є sciens fic�
ton, sciens fantasy, fantasciens.

Сучасна НФ вже далеко відійшла від го�
ловного завдання, яке стояло перед нею у 20�
50 рр. ХХ ст., а саме: пропаганди науки і
техніки серед молоді (т.зв."фантастика ближ�
нього прицілу"), тепер її цінність убачають:

· у прагненні готувати свідомість читача
до змін, які відбуваються на очах одного
покоління, чого не знали наші предки в
жоден період розвитку суспільства;
· у пробудженні цікавості до віддалених
перспектив розвитку цивілізації;
· у спробах створення моделей вірогідно�
го майбутнього, у привертанні уваги до
соціальних, моральних та психологічних
наслідків НТР.
Під час створення науково�фантастичних

творів письменники розраховують на певну
обізнаність своїх читачів з описуваними ни�
ми науковими реаліями. Тому в сприйманні
НФ велике значення мають фонові знання,
тобто взаємне знання автором і читачами ре�
алій, на тлі яких розгортається сюжет. Люби�
телі справжньої фантастики зазвичай є та�
кож активними читачами науково�популяр�
ної літератури. Помічаючи цю зако�
номірність, кращі часописи цього напряму
("Наука и жизнь", "Знание – сила", "Знання
та праця", "Техника – молодежи", "Химия и
жизнь" та інші) обов'язково мали рубрику,
де друкувалися фантастичні твори, а суто
фантастичні видання також часто�густо до�
дають до творів  коментарі вчених або статті,
що доповнюють зміст оповідань та романів з
наукової точки зору ("Если", "Наука – фантас�
тика", альманахи "НФ" тощо). Більше за те,
велика частина НФ�творів не може бути адек�
ватно сприйнятою, якщо читач не володіє пев�
ним мінімумом наукової термінології (парсек,
гравітація, чорна діра, генетична програма,
сканування, клонування і под.)

Частиною фонових знань, котрі виника�
ють у процесі читання класики НФ�літера�
тури, є поняття, що їх вигадали фантасти по�
передніх поколінь. Наприклад, для адекват�
ного сприйняття цілої низки творів про ро�
ботів, потрібно знати хоча б загальновизнані
"Три закони робототехніки", сформульовані
американцем А.Азімовим у збірці оповідань
"Я, робот" [1]. Також поширеними в сучасній
фантастиці є такі реалії майбутнього, як бла�
стер, стрибки через надпростір, кредити у
якості міжпланетної валюти тощо.

Наявність певних фонових знань є не�
обхідною умовою для повного розуміння
будь�якого твору мистецтва, але жоден із
жанрів не потребує їх такою мірою, як науко�
ва фантастика.

Вигадка також притаманна і "найправ�
дивішій" художній літературі, адже предме�
ти, про котрі читаємо в реалістичних творах,
поза текстом не існують. Фантастика
відрізняється головним чином максималь�
ною акумуляцією творчої фантазії автора й

читача, і в цьому сенсі є літературою, яка
прагне осмислити динамізм та драма�
тичність сучасності, що не вдається зробити
в тісних рамках реалістичного мистецтва.
Для фантаста не існує жодних обмежень,
кількість ступенів свободи може зростати до
нескінченності. (Модний зараз напрям фен�
тезі (fantasy) є більш канонізований, залеж�
ний від усталених законів жанру).

Фактично фантастичні твори переносять
нас у світ, де діють інші закони буття,  вони
формують психологічну готовність до дива,
до надзвичайного і незвичайного. Відомий
російський фантаст Дм.Білєнкін обгрунту�
вав важливість цього фактора так: "Сьо�
годнішні школярі, як відомо, наприкінці
своєї трудової діяльності матимуть справу з
технікою й технологією, що базуватимуться
в основному на ще не зроблених відкриттях"
[ 5 ,
с. 154�155]. Якими мають бути ці відкриття,
можна спробувати уявити хоча б на основі
висловлювання фізика Нільса Бора: "Перед
нами – божевільна теорія. Питання полягає
в тому, чи є вона достатньо божевільною,
щоб бути правильною" [цит. за 15, с. 3 ].

Найкращі твори НФ в цьому розумінні
завжди є "достатньо божевільними", бо
"фантастичне починається на межі законів
природи" [5, с.132 ].

Наука все далі відходить від звичайного
досвіду (геометрія Лобачевського, теорія
відносності Ейнштейна), і лише фантастика
з її виходом у паралельні світи, де діють інші
закони, може унаочнити абстрактні побудо�
ви, поєднуючи глибину думки з легкістю
сприйняття, "читабельністю". Але потрібно
підкреслити, що легкість ця є досить віднос�
ною, навіть пересічні читачі погоджуються,
що фантастичні твори не можна читати
тільки один раз, щоб зрозуміти їх достатньо
повно. Зате якою прекрасною ілюстрацією
теорії Ейнштейна є роман Станіслава Лема
"Повернення з зірок" [9] – залежність плин�
ності часу від швидкості космічного корабля
змальовано яскраво, сюжет будується на
"ефекті близнюків" та наслідках появи кос�
монавта у світі його нащадків.

Літературознавцями доведено, що "ос�
новні образи наукової фантастики  (міжпла�
нетний корабель, робот�гуманоїд, місто май�
бутнього)... містять у собі зустріч відомого й
невідомого, людського й механічного, обжи�
того й чужого" [5, с.131]. Завдяки такому
поєднанню, "найбожевільніші" ідеї сприйма�
ються як звичайні правила гри. Наприклад,
вчення Демокріта про безперервність світу, у
якому тотожними є мислення і буття (все,
про що подумали, вже існує, маючи рівні
права на існування) [див. 8, с.29�32], знайш�
ло яскраве втілення в серії романів Роджера
Желязни "Хроніки Амбера" [7]. Побудова
алогічного світу Амбер з існуванням його ге�
роїв у створених ними самими  нескінченних
реальностях – тінях�відлуннях – є цілком
зрозумілою. Романи мають неабияку попу�
лярність, метаморфози втілених вірогіднос�
тей природно сприймаються сотнями тисяч
людей, які засвоюють при цьому дивовижну
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контроль не лише у сфері впливів на приро�
ду чи соціальні стосунки, але й модифікація
певних психічних можливостей [див. 4,
с.131].

У непростому питанні про стратегії над�
бання нового погляду на світ, в аналізі пси�
хологічних механізмів та умов впливу на
формування такого погляду ніяк не можна
обминати увагою унікальні можливості ши�
роко популярної НФ�літератури в розши�
ренні палітри когнітивних процесів, гар�
монізації наукового та художнього підходів
до осягнення єдиного Всесвіту. Пізнавши
глибше ці можливості, ми матимемо знання
про ще один спосіб цілеспрямованого впли�
ву на формування творчої особистості, здат�
ної зрозуміти своє місце в невпинній транс�
формації на шляху у майбутнє.
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розкутість в абстрактних побудовах. А чи ба�
гато осіб читає, а тим більше розуміє Де�
мокріта?

Отже, фантастика готує вуха, щоб не про�
сто слухати, а почути, готує очі, щоб не про�
сто дивитися, а бачити, формує здатність до
гнучкого сприйняття щойно відкритих за�
конів світу, його неповторно�несподіваної
різноманітності. Недарма ж серед творців
НФ – величезний відсоток учених (іноді
навіть найвизначніших), серед яких – фізик
Лео Сциллард, біохімік Айзек Азімов, пале�
онтолог Іван Єфремов, психолог Джеймс
Макконелл і навіть сам фундатор кібернети�
ки Норберт Вінер. Істотно збагатили ук�
раїнську фантастику науковці Володимир
Савченко та Сергій Дяченко.

Як відомо, набутки цивілізації доходять
до окремої людини різними шляхами, іноді
несподіваними й непередбачуваними;
М.М.Моісєєв узагальнює їх у понятті "систе�
ма "Учитель": "Коли я пишу слово "Учитель"
з великої літери, то маю на увазі не людину,
яка навчає інших, а всю ту систему передачі
інформації наступним поколінням, яку скла�
дають суспільні інститути" [11, 
с. 126�127]. А А.Свідзинський зазначає:
"Проблема взаємодії ноосфери як цілісності
з свідомістю окремого індивіда, його мислен�
ням, світоглядом, способом життя є надзви�
чайно складною, а водночас і дуже важли�
вою, оскільки в кінцевому рахунку стан
культури визначається станом і рівнем її
конкретних носіїв" [16, с.61]. Більшість
знань, ідей, впливів доходить до нас через
дію іноді навіть не помічених посередників –
медіаторів, чільне місце серед яких можуть
посісти твори НФ як літератури масової, до�
ступної для розуміння і водночас глибинно
пов'язаної з передовим краєм сучасних наук.

Проте щось не чути про курс з вивчення
фантастики не лише в технічних чи природ�
ничих вищих навчальних закладах, а й у гу�
манітарних.

Звернімося до шкільних програм. Чи ви�
користовують вони можливості жанру? Ук�
раїнська література: у програмі Інституту пе�
дагогіки АПН України (1996 р.) не зга�
дується жоден твір, у програмі, розробленій
Інститутом українознавства Національного
університету ім. Т.Г.Шевченка (1998 р.), у 10
класі щодо роману Володимира Винниченка
"Сонячна машина" учні повинні знати "його
утопічний характер. Високу оцінку роману
М.Зеровим" [13, с. 81�82]. Зарубіжна літера�
тура: у 6 класі вивчається оповідання Рея
Бредбері "Посмішка" – з погляду "зневіри
автора в майбутньому технократичної
цивілізації" [14, с. 16]. Все. За бортом зали�
шено цілий пласт літератури, актуальність
його – "голос, що волає в пустелі".

Освіта нерозривно пов'язана з проблема�
ми сьогодення світу, який переживає ради�
кальні й швидкі зміни у всіх сферах.
Здатність людства взяти участь в управлінні
процесами трансформації, прийняти на себе
відповідальність за напрям їхніх змін знач�
ною мірою залежить від створення нових за�
собів, за допомогою яких стане можливим
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НАВЧАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МО�
ЛОДІ ТЕХНОЛОГІЙ ТВОРЧОГО 
МИСЛЕННЯ
На сучасному етапі широке впроваджен�

ня нових виробничих процесів потребує від
молодих  інженерів, техніків, робітників
найсучаснішої освіти, високого інтелекту�
ального розвитку, глибоких знань науково�
технічних, економічних основ виробництва,
свідомого творчого ставлення до праці. 

Сприяючи оволодінню знаннями, не�
обхідними учням для продовження навчан�
ня у ВНЗ, сучасна школа покликана
орієнтувати молодь і на працю в народному
господарстві. Трудове виховання розгля�
дається сьогодні не лише як один із  най�
важливіших факторів формування особис�
тості, а і як засіб задоволення потреби на�

родного господарства України в трудових
ресурсах. Важливе значення має безпосе�
редня участь усіх школярів у систематичній
виробничій праці.

У процесі шкільного виховання і навчан�
ня учні повинні одержати чітке  уявлення
про основи сучасного промислового та
сільськогосподарського виробництва, будів�
ництва, транспорту, сфери обслуговування.
При цьому в них формуються необхідні на�
вички й уміння, прищеплюється інтерес до
тієї чи іншої професії. Завдання сучасної си�
стеми трудового виховання, навчання та
профорієнтації полягає в тому, щоб підвес�
ти учнів на момент закінчення неповної се�
редньої школи до обдуманого вибору про�
фесії та відповідного навчального закладу
для продовження навчання.
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Ідея важливості "сродної праці", як життєвий принцип обстоювана колись 
Г.Сковородою, із століття в століття виринала у працях багатьох педагогів, 
модифікувалася, обростала новими смислами, але в основі своїй залишилася незмінною: на$
вчання має допомогти дитині максимально розкрити свої творчі можливості, зробити
справжнім спеціалістом у галузі, котра найбільше відповідатиме її інтересам і здібностям.
Від досить категоричного "Проекту робочих шкіл" Дж. Локка й дещо утопічного плану за$
снування робочого коледжу для всіх корисних ремесел Дж. Белерса, від ідей реформування
освіти й облаштування майстерень, у яких би учні працювали за інтересами, М.Остро$
градського й І.Блума – до організованої Б. Всесвятським першої станції юних натуралістів,
до колонії  А.Макаренка, де трудова діяльність стала основним цементуючим фактором у
розвитку дитячого колективу... Це було лише початком. Перелік можна продовжувати. У
XXI століття педагогіка входить із досить об'ємним багажем різноманітних теорій і
"практик". Наскільки вони втілилися в життя і які мають перспективи?
У статті А.Г. Драчинського розповідається про один із можливих варіантів вирішення про$
блеми сродної праці: діючі під координацією ОЦНТТУМу гуртки (радіоелектроніки,
технічного моделювання, "Умілі руки", авіа$ та судномодельні тощо) дають змогу дітям
реалізувати свої творчі можливості, займаючися улюбленою справою, а педагогам – вихо$
вувати предметом (як радив К.Д.Ушинський) і готувати залюблених у свою справу
спеціалістів (про що писав колись М.В.Остроградський – див. "ПМ", №2 (12), 1996).
Це дуже важливо, оскільки за існування СРСР більшість гуртків (і особливо станції юних
техніків), підпавши під вплив загальної мілітаризації суспільства, були лише продовженням
військово$промислового комплексу і займалися розробками, далекими від проблем побуту.
Сьогодні завдання дитячої технічної творчості значно модифікуються. Поряд із констру$

юванням макетів космічних ракет гуртківці все частіше переходять до дизайну і виготов$
лення речей практичних і потрібних.
І в цьому є раціональне зерно. Можливо, українським школярам потрібні не лише конкурси

знавців рідної мови і конкурси з написання різних есе, а й знання більш практичні, вміння, що
знадобляться їм у реальному житті, допоможуть зробити його хоч трохи легшим?

ДО 75�РІЧЧЯ РУХУ ЮНИХ ТЕХНІКІВ УКРАЇНИ

СУЧАСНА ТЕХНІЧНА ОСВІТА МОЛОДІ

А.Г.Драчинський



лознавства,  креслення. Поглиблена тех�
нічна підготовка допоможе дітям одержати
систематичне уявлення про головні галузі
народного господарства.

Усе це створює передумови для вдоско�
налення змісту технічної творчості учнів
підліткового віку, їх інтенсивного ознайом�
лення з виробничою тематикою відповідно
до профілю трудового навчання, що, у свою
чергу, особливо важливо для закріплення і
поглиблення технічних знань школярів,
удосконалення їхніх умінь та навичок. 

ОБ'ЄКТИ ТВОРЧОСТІ
Об'єктами творчості, залежно від віку,

рівня теоретичної і практичної підготовки
учнів як міських, так і сільських шкіл мо�
жуть бути (орієнтовно):

– моделі�копії серійних машин та ме�
ханізмів, що виконують роль навчально�на�
очного приладдя (репродуктивне моделю�
вання у спрощених варіантах доступне й уч�
ням початкових класів);

– моделі�тренажери;
– оригінальні ручні механічні  знаряддя,

пристрої, інструменти;
– ручні пристрої з  малопотужними дви�

гунами для виконання виробничих техно�
логічних операцій;

– пристрої контролю за технологічними
процесами, режимом роботи машин, якістю
продукції, параметрами середовища тощо;

– експериментальні моделі та дослідні
зразки реальних пристроїв, виконані за про�
ектом (кресленнями) винахідників і раціо�
налізаторів виробництва, науково�ви�
нахідницьких та інших організацій, за�
кладів;

– розробка оригінальних проектів тех�
ніки майбутнього шляхом її моделювання,
що спирається переважно на фантазію і тео�
ретичний розрахунок (продуктивне моде�
лювання);

– моторизовані пристрої виробничого
призначення підвищеної складності для ви�
конання технологічних операцій, транс�
портних та інших цілей  (верстати, мікроре�
актори, сільгоспагрегати тощо).

Працювати в цьому напрямі дуже непро�
сто, тому бажано, щоб юні техніки одержали
можливість продовжувати займатися
технічною творчістю і після закінчення 9�го
класу, навчаючися у 10�му класі чи ПТУ,
технікумі або коледжі.

ПОШУКОВО�КОНСТРУК�
ТОРСЬКА 
І ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основним змістом технічної творчості

учнів 10�12�х класів повинна бути пошуко�

Велика роль у розв'язанні цього завдан�
ня відводиться позакласній технічній твор�
чості школярів. Першорядним є питання
про зміст  та спрямованість цієї діяльності,
її організаційні форми і методи. Щоб визна�
чити шляхи вдосконалення і подальшого
розвитку основних компонентів  системи
технічної  творчості школярів, слід підбити
підсумки зробленого, визначити головні
тенденції її розвитку.

Система позакласної технічної діяль�
ності дітей та підлітків, що сформувалася в
Україні, є активною складовою суспільно�
державної системи виховання, освіти та
професійної орієнтації підростаючого по�
коління. Проте необхідні нові зусилля, щоб
технічна творчість школярів стала ще
дієвішим засобом у розв'язанні завдань
освіти сучасної молоді.

НА ПОРОЗІ НОВОГО ЕТАПУ
ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ
За нинішніх шкільних реформ важко пе�

редбачити цей розвиток у деталях, сказати
напевне, яким він буде за змістом, формами,
характером тощо. Але потрібно сприяти
формуванню, удосконаленню, реалізації
ідей та планів реформ. Виходячи із цього
спробуємо, базуючися на головних напря�
мах реформ, визначених на їх основі завдан�
нях і вже накопиченому досвіді, накреслити
можливі шляхи розвитку системи технічної
творчості дітей та підлітків у нових умовах.

Ці умови визначаються, передусім,
змістом освіти залежно від віку школярів.
Так, наприклад, потрібно домогтися, щоб
уже у 1�4�х класах діти оволодівали не�
обхідними в житті елементарними прийо�
мами ручної роботи з різними матеріалами,
вміли виготовляти корисні речі, іграшки,
ремонтувати їх. Але навіть прості самороб�
ки не обов'язково виконувати за зразком чи
трафаретом. З першого року перебування в
школі дитину слід навчати вносити у працю
елементи творчості, виявляти фантазію. А
корисним додатком до таких уроків праці є
позакласні заняття з технічного конструю�
вання, у тому числі з використанням гото�
вих наборів; побудова найпростіших, але
діючих моделей�копій та моделей�фантазій
різних транспортних,  промислових,
будівельних, сільськогосподарських машин
і механізмів. Подібні заняття, як засвідчує
практика, сприяють розвитку в дітей
кмітливості й інтересу до техніки, прищеп�
люють трудові навички, розширюють
технічний кругозір. Учням 1�9�х класів
потрібна більш грунтовна технічна підго�
товка, що забезпечить їм знання і практичні
вміння щодо обробки металів і дерева, оз�
найомить з основами електротехніки,  мета�
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во�конструкторська та дослідницька діяль�
ність, спрямована на удосконалення техніки
і технології виробництва, надання допомоги
науковим закладам, тобто праця раціо�
налізаторського і винахідницького характе�
ру. Вона буде більш ефективною, якщо
здійснюватиметься безпосередньо у ви�
нахідницьких чи близьких до них умовах з
урахуванням потреб промисловості, сіль�
ського господарства і науки, з участю
раціоналізаторів�винахідників, інженерно�
технічних працівників, наукових кадрів
підприємств і організацій.

Технічна творчість учнів середньої і не�
повної середньої школи може отримати бла�
годатний  грунт у невиробничій сфері (по�
слуги, охорона здоров'я, природи тощо).
Школярі можуть з успіхом створювати
технічні засоби, що сприятимуть полегшен�
ню трудового процесу, підвищенню його
ефективності.

Сьогодні школа розглядається як основ�
ний організатор виховної роботи у мікро�
районі, і створені на її базі технічні гуртки
повинні стати наймасовішою ланкою в сис�
темі технічної творчості учнів.

Найбільш стабільною та розгалуженою
частиною системи технічної творчості
учнів, як відомо, є:

– позашкільні заклади народної освіти;
– центри науково�технічної творчості;
– палаци юних техніків;
– станції юних техніків.
Важливим є питання щодо надання без�

перервного характеру процесові розвитку
технічної творчості дітей та підлітків. Зро�
бити творчу технічну діяльність дітей
цілорічною, підсиливши цим її виховне й
освітнє значення, можна шляхом організації
технічних гуртків у літніх таборах юних
техніків (із відповідно підготовленою ма�
теріально�технічною базою та добором
керівників). Як доводить практика, літній
період є особливо сприятливим для викори�
стання технічної самодіяльності школярів
для суспільно�корисних цілей, виготовлен�
ня стендів, обладнання лабораторій, майсте�
рень, полігонів, виставок тощо.

Подальше удосконалення та розвиток
системи технічної творчості школярів
відповідно до завдань реформування школи
дасть змогу створити кращі умови для вихо�
вання та навчання дітей, підлітків і молоді,
підготувати їх до праці, активної громадсь�
кої діяльності. 

ТЕХНІЧНА ОСВІТА 
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
У нашій області діє розгалужена мережа

позашкільних закладів найрізноманітнішо�
го профілю, що допомагають молоді цілес�
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прямовано формувати здібності майже в
усіх сферах людської діяльності. Під керів�
ництвом досвідчених фахівців і педагогів,
які із задоволенням передають знання уч�
ням, розправляють крила своїх мрій хлопці
та дівчата – майбутні конструктори й інже�
нери, доводячи, що здатні ще в юному віці
виготовляти речі, потрібні для народного
господарства.

Минулої осені виповнилося 65 років ру�
хові юних техніків Полтавської області. В
Україні перші станції юних техніків були
відкриті в Києві 1927 року, через рік у Хар�
кові відкрилися дитяча технічна і сільсько�
господарська станції. Такі заклади стали
першими у мережі подібних позашкільних
установ – станцій юних натуралістів, ту�
ристів, краєзнавців тощо.

У нашому краї перші гуртки виникли ще
1923 року (зокрема, гурток безмоторної
авіації в обласному центрі). А у вересні 1935
року було створено обласну станцію юних
техніків і сільськогосподарського
дослідництва (нині це обласний Центр на�
уково�технічної творчості учнівської мо�
лоді). Майже одночасно почала діяти СЮТ
у Кременчуці, 1956 року відкрилася СЮТ в
Лубнах, пізніше подібні заклади з'явилися в
Гадячі, Миргороді, Зінькові, інших містах і
районах області.

Нині на Полтавщині під координацією
обласного Центру науково�технічної твор�
чості учнівської молоді (ОЦНТТУМу) пра�
цюють для школярів гуртки найрізно�
манітніших напрямів. Наприклад, гурток
автотрасового і космічного моделювання
(Жовтнева, 40). Нині у ньому в чотирьох
групах по 20 чоловік навчається 80
гуртківців. Тут справжнє "царство" юних
техніків, а приймають сюди дітей з 10 років.
Юнаки, які виросли в гуртку, закінчили
школу, часто приходять, щоб поділитися
своїми вміннями з молодшими. У цих
хлопців, захоплених автомобілями, тут свій
маленький світ. Двері зачинені, щоб ніхто
сторонній не заходив і не заважав. Кому
треба, натискає кнопку дзвоника, і йому
відчиняють. У розпорядженні гуртківців є
роздягальня, господарський куточок. Біля
журнального столика можна відпочити, пе�
реглянути літературу на автомобільну тема�
тику.

Наступна кімната – це простора лабора�
торія, де учні виготовляють креслення для
деталей машин. Тут є і кульман, і спеціальні
робочі місця для праці над деталями, а та�
кож стенди із зразками готових моделей,
спеціальні шаблони, стенди для малих кон�
структорських випробувань, а ще – багато
різноманітних інструментів. У лабораторії



районів області. А оскільки згадана траса –
найбільша на Полтавщині, тут проводяться
і обласні змагання. 

Із яких матеріалів виготовляють учні  мо�
делі старовинних, спортивних та інших ав�
томобілів? Деталі, колеса, вузли, механізми,
кузови, навіть двигуни – усе зроблене (у
мініатюрі) згідно з кресленнями справжніх
машин. За правилами змагань усі деталі
майбутньої моделі повинні бути зроблені
власноруч, не можна використовувати фаб�
ричні і заводські деталі чи елементи іграш�
кових машин. В ужиток іде будь�що: дріт,
шматки заліза, гуми, старий алюмінієвий по�
суд, консервні бляшанки, відходи заводсько�
го виробництва, військових частин, пласти�
кові коробки, пляшки. Цей, здавалося б,
мотлох завдяки вправним рукам хлопців пе�
ретворюється на симпатичні авто. 

Хіба не диво, коли маленька людина, ще
вчора безпомічна, запрошує тата чи маму в
гурток, щоб показати самостійно зроблену
із старих каструль, капців, коробок диво�ма�
шину, яка сама рухається і слухається керу�
вання? Хіба не диво, що замість вештання
базаром чи відвідання сумнівних компаній
підліток має захоплення, яке, можливо, ста�
не справою його життя? Диво, коли малень�
ка модель оживає, приносячи радість тим,
хто своєю майстерністю і фантазією творив
її.

Гуртківці завжди раді гостям – своїм ро�
весникам із шкіл міста й області, запрошу�
ють до себе учасників злетів юних техніків,
різних конкурсів, змагань. І самі беруть у
них участь. Кращі вихованці працюють у
гуртку інструкторами, допомагаючи учням
виготовляти креслення, деталі. Серед них –
студент І курсу технічного університету
Ігор Гармаш, студент ІІ курсу ПДТУ,
відмінник навчання Андрій Ерлі, учень ІІІ
курсу СПТУ� 4 Олексій Раімов та інші.

Гуртківці не лише разом працюють, а і
відпочивають, розважаються. Запросивши

також складають моделі за допомогою кле�
пання, паяння, різьбового з'єднання.

Далі знаходиться простора майстерня, де
гуртківці працюють за фрезерними, точиль�
ними, свердлувальними, токарними верста�
тами. Зрозуміло, до складних робіт вони до�
пускаються лише після підготовки й ознай�
омлення з технікою безпеки. Старші учні із
цими верстатами ознайомлювалися в школі
на уроках праці. А хто ще не встиг, тим
потім буде легше опанувати їх у майбутньо�
му. Вмикати прилади чи верстати без дозво�
лу не можна. Старші учні допомагають і
контролюють молодших – якщо треба,
підкажуть, що і як робити. І новенькі швид�
ко привчаються до дисципліни і порядку,
оскільки не хочуть втрачати авторитет чле�
на гуртка.

Найцікавіше приміщення гуртка –
кімната�клуб. Саме тут – усі вікна у квітах,
багато різноманітних виставок космічної
техніки, літаків, моделей за кресленнями Ю.
Кондратюка, є його місячна траса, а також
електрифіковані стенди, мікрополігони,
полігон з рельєфом космічних планет,
мікротраси для автомобілів, макет сучасно�
го міста з великою залізницею і, звичайно,
автотрасою, якими в різних напрямах руха�
ються потяги та автомобілі. Є тут й інтелек�

туальні ігри: "Поле чудес", "Щасливий ви�
падок", "Що? Де? Коли?", виготовлені
гуртківцями. Але головне в цій кімнаті – ве�
лика автотраса, єдина у Полтаві. Елект�
рифікована, освітлена, обладнана цифровим
електронним табло, мікрофоном для комен�
татора, світлофорами, електронним секун�
доміром, механізмом для автоматичного
підйому державного прапора, пристроєм,
який керує автоматичним і ручним режима�
ми траси. Випробувати свої моделі, позмага�
тися із суперниками сюди приїздять не ли�
ше полтавські школярі, а й учні з багатьох
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Єдина у Полтаві автотраса для
випробувань моделей автомобілів і

проведення змагань 

Інтелектуальна гра "Що? Де? Коли?" 
в гуртку 
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NASA СТАЛО
СПОНСОРОМ

НАЦІОНАЛЬНОГО
ШКІЛЬНОГО
КОНКУРСУ З

РОБОТОБУДУВАНН
Я

5 січня 2002року в
США розпочалися
чергові щорічні зма$
гання між школами з
роботобудування.
Фінал цих змагань
має відбутися у
квітні в центрі Dis$
ney World  в Орлан$
до, штат Флорида,
але спочатку відбу$
дуться регіональні
конкурси. Космічне
агентство NASA
вирішило взяти
участь у цих змаган$
нях в ролі спонсора
двохсот шкільних ко$
манд. Із цією метою
виділено $1,5млн.
Кожна підтримува$
на NASA  шкільна
команда отримала
$5000  на реєстра$
ційний внесок і
близько $1000 на по$
дорож на церемонію
відкриття конкурсу.  

Згідно з його умова$
ми, всі команди$
учасниці отримують
один і той же набір
деталей. Із них тре$
ба протягом 6
тижнів зібрати дис$
танційно керованого
робота, який зможе
виконувати певні за$
вдання. Щоправда,
школярам не все
треба робити са$
мостійно – до складу
кожної команди
включено про$
фесійних інженерів із
NASA, університетів
та приватних ком$
паній. 

ElVisti analitic group
<elinfo@ic.visti.net>  

батьків, сестричок, бра�
тиків, бабусь з дідусями,
беруть участь у цікавих
іграх "Поле чудес", "Що?
Де? Коли?", які прово�
дяться не тільки в гурт�
ку, а й у бібліотеках
міста: обласній юнацькій 
ім. О.Гончара, дитячій
обласній ім. Панаса
Мирного, дитячій
міській №9 де, до речі,
постійно діють виставки
гуртківців – "Моделі
планетоходів", "Космічні
моделі" за кресленнями
Ю.Кондратюка, "Авто�
мобілі України" та інші.
Гурток підтримує контакти з адміністрацією Полтавської галереї
мистецтв; у 2000р. вихованці підготували три виставки у цій галереї,
на яких представили різноманітні моделі – потяги, космічні апарати,
малюнки на тему "Космічні фантазії" із зображенням космічної
техніки та інопланетян. У суботні та недільні дні під час цих виста�
вок вихованці демонстрували свої моделі в дії на спеціальних по�

лігонах, трасах та
рельєфах. Ці видовища
користувалися величез�
ною популярністю у
відвідувачів – пол�
тавських дітлахів та
їхніх батьків.  

Влітку щороку на
базі гуртка діє табір
"Юний технік", де май�
же повним складом
відпочивають учні.
2001 року обласне уп�
равління освіти і науки
виділило кошти, й діти
ласували смачними обі�
дами, відвідували кіно�
театри, екскурсії, інте�

лектуальні ігри. Було багато призів, різних розваг, а ще – творчої
праці: на канікулах учні цілих 2 місяці працювали над своїми моде�
лями. А в серпні  бажаючі відпочивали у таборі "Горизонт", путівки у
який надала обласна станція юних туристів. 

Уже 10 років  поспіль вихованці гуртка беруть участь у конкурсі
"Мирний космос", організатором якого є Українське молодіжне аеро�
космічне об'єднання (УМАКО)  "Сузір'я" (м. Дніпропетровськ). У
2001 році вихованець гуртка, одинадцятикласник Сергій Яблоновсь�
кий посів перше місце в секції "Космічна техніка", а дев'ятикласник
Дмитро Шрамко виборов ІІІ місце у секції "Історія космосу". Обидва
нагороджені путівками в табір "Артек". У вересні 2001 р. вихованці 
С.Яблоновський, Д.Шрамко, О.Кондуфоров і В.Савісько завоювали І
командне місце на Всеукраїнському колоквіумі в Ужгороді "Космос.
Людина. Духовність". Вони побували на 2�денній екскурсії в Угор�
щині. Наприкінці 2001 р. всі  юні конструктори Полтавського гуртка
автотрасового і космічного моделювання  взяли участь у святкуванні
10�річчя УМАКО "Сузір'я" у Палаці "Україна " в Києві.               

Засідання конструкторського бюро гуртка
автотрасового і космічного моделювання.
Третій зліва – генеральний конструктор

гуртка Ігор Гармаш, студент І курсу ПДТУ 

Вихованці А.Г.Драчинського випробовують
на полігоні з рельєфом Марса зроблені

власноруч 

За матеріалами 
INTERNET



організують процес навчання у цьому за�
кладі. За чотири роки навчання в ліцеї (8�11
класи) учні оволодівають трьома іноземними
мовами (англійська, французька, німецька),
вивчають деякі предмети іноземними мова�
ми, алгебру та геометрію – за системою
В.Ф.Шаталова. Першим же етапом навчання
є інтенсивне вивчення рідної мови.

Головна функція рідної мови полягає в
тому, що вона є засобом спілкування,
пізнання нагромаджених людством куль�
турних цінностей, а також засобом самови�
раження особистості. Отже, метою першого
етапу інтенсивного вивчення української
мови є навчання усного мовлення. Програ�
ма і навчальні посібники, розроблені вчите�
лями ліцею Г.П.Ямбих, В.І.Митченок,
Т.І.Балагурою, І.М.Гринь, базуються на
чинній Програмі з рідної мови для загаль�
ноосвітніх закладів, згідно з якою одним із
головних завдань навчання української мо�
ви є вироблення у школярів умінь і навичок
комунікативно виправдано користуватися
засобами мови в різних життєвих ситуаціях
під час сприймання, відтворення і створен�
ня висловлювань із дотриманням ук�
раїнського мовленнєвого етикету. За мето�
дикою інтесивного вивчення рідної мови
робота в ліцеї проводиться шостий рік.

За останні роки отримано багатообіця�
ючі результати у пошуках ефективних
прийомів навчання. Одна із цілей, яку ста�
вить педагогіка, – інтенсифікація навчаль�
ного процесу. У пошуках методів, способів і
прийомів навчання об'єдналися педагогіка,
психологія, медицина. Особистість учня із
об'єкта навчання перетворюється на фігуру
цього процесу. Ефективну сугестопедичну
систему реалізації цієї проблеми розробив
лікар�психотерапевт, доктор медичних на�
ук, болгарський учений Г.Лозанов.
Об'єктом його вивчення були резервні мож�
ливості людини, закладені в неусвідомленій
психічній сфері. Ця система спрямована на
комплексний розвиток особистості учня:
розкриття резервів пам'яті, інтелектуальних
можливостей, творчого потенціалу. Із мето�
дикою Г.Лозанова стикається у багатьох мо�
ментах система навчання В.Ф.Шаталова,
що досягла величезного успіху. Багаторазо�
ве повторення матеріалу в найрізно�
манітніших формах, групування і подача на�
вчального матеріалу у вигляді блоків дове�
ли, що немає слабких учнів, цариця наук –
математика – стала доступною для всіх.
Грунтуючися на цих методиках навчання,
адаптуючи їх до досягнень технічного про�
гресу (використання комп'ютерної, аудіо� і
відеотехніки), педагоги Полтавського
міського ліцею № 1 ім. І.П.Котляревського
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У програмі "Рідна мова" (К., "Шкільний світ", 2001 р.) виокремлюються 4 змістові лінії.
Серед них – комунікативна, що передбачає розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності,
аудіювання, говоріння, читання і письмо.
Для активізації мовленнєвої діяльності школярів слід надавати перевагу таким формам
роботи, які були б тісно пов'язані з життєвим досвідом учнів, зацікавлювали б їх, викли-
кали інтерес, прагнення поділитися думками, зближували реальну і навчальну мовленнєву
діяльність.
Підходи до розв'язання цих проблем є різні. Учителі-словесники області упроваджують у
навчальний процес нові педагогічні технології, використовують інтерактивні методи.
Упродовж 7 років учителі української мови та літератури Полтавського міського ліцею
№ 1 користуються методикою інтенсивного вивчення рідної мови. Про 
її ефективність свідчать успіхи ліцеїстів на міських, обласних мовно-літературних кон-
курсах, змаганнях, результати вступних іспитів до вищих навчальних 
закладів.
Носіями і практиками цієї методики є вчителі ліцею Ямбих Галина Петрівна, Гринь Іри-
на Михайлівна, Митченок Віра Іванівна, Балагура Тетяна Іванівна.
Для глибшого ознайомлення з методикою інтенсивного вивчення рідної мови пропонуємо
матеріали з досвіду роботи учителів української філології Полтавського міського ліцею №
1 ім. І.П.Котляревського.

ІНТЕНСИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ

МОВИ У ПОЛТАВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЛІЦЕЇ № 1

ІМ.І.П.КОТЛЯРЕВСЬКОГО

І.М.Гринь



На вивчення української мови у 8 класі
відводиться 136 навчальних годин. Курс
умовно можна розбити на два етапи:

· навчання усного мовлення;
· засвоєння базових орфоепічних, грама�
тичних, правописних, стилістичних
умінь і навичок.
Загальновідомо, що навчити учнів добре

володіти мовою можна лише у процесі мов�
лення. Спілкування відіграє значну роль у
становленні й розвитку особистості. Тому
переваги інтенсивного навчання мов поля�
гають у тому, що учень "розкривається", по�
чувається розкуто, проявляє творчість; у
пізнавальний процес, що протікає індивіду�
ально, залучена і та інформація, яку учень
отримує від партнера у спілкуванні. Для ор�
ганізації більш ефективного навчання�
спілкування у групі може бути не більше 15
чоловік, уроки проводяться у спеціально об�
ладнаних аудиторіях: крісла стоять півко�
лом, учні сидять обличчям один до одного, у
центрі – стіл учителя; у кабіне�
тах є відеомагнітофон, те�
левізор. Головна умова ефек�
тивності навчання – створення
особливого психологічного
мікроклімату, оптимальна ре�
алізація можливостей кожної
дитини, доброзичливі взаємос�
тосунки, підтримка один одно�
го, віра в успіх кожного.

Перші три тижні учні мають
до 16�20 годин української мо�
ви на тиждень, далі кількість
уроків зменшується.

Навчання відбувається за
посібником, що складається з
10 уроків�полілогів і додатко�
вого матеріалу у вигляді
текстів пізнавального характе�
ру, тематичних словників,
норм етикету, прислів'їв та
приказок, віршів, пісень. До кожної теми є
магнітозаписи, дібрана повільна інструмен�
тальна мелодія, відеофільми, тексти із ху�
дожньої та науково�популярної літератури,
картки�завдання, ілюстративний матеріал
(малюнки, фотокартки, репродукції картин,
слайди), ігри. Усі 10 полілогів об'єднані од�
ним сюжетом: група відпочиваючих із
різних міст приїжджає на базу відпочинку.
Працюючи з текстами, учні поповнюють
свій активний словник характерними для
української мови словами (особлива увага
акцентується на лексемах, що з різних при�
чин випали або рідко вживаються у мов�
ленні: осоння, брость, зичити, віншувати то�
що), опановуюють лексику, пов'язану з на�
родними традиціями, звичаями, побутом,
споконвічною духовною культурою; вивча�
ють норми етикету в різних життєвих ситу�
аціях.

Отже, розпочинаючи роботу за полілога�
ми, учитель вводить ліцеїстів у мовленнєву

ситуацію: за вікном сонце, спека, хочеться
відпочити в затінку, біля річки, хочеться
гарно провести час, знайти нових друзів; із
цією метою ми їдемо на базу відпочинку...
Усі учні мають свою роль і водночас висту�
пають режисерами дійства. Кожне заняття –
етап життя на базі відпочинку.

Так, під час вивчення інтенсиву розгля�
даються теми: "Знайомство", "На базі відпо�
чинку", "Їдальня", "Лікарня", "На пошті, у
магазині" та ін.

Лексика підтем: зовнішність людини, по�
ведінка, риси характеру, норми етикету в
різних життєвих ситуаціях, прекрасне і по�
творне в житті, життєвий вибір, непо�
вторність людської індивідуальності.

Кожен, отримуючи роль, перевтілюється
у дійову особу навчального процесу�гри. Це
сприяє широкому розкриттю творчості
учнів, свободи фантазії, розвитку таких рис
особистості, як доброта, ввічливість, греч�
ність.

Ситуації дібрані таким чи�
ном, щоб, моделюючи мов�
леннєву поведінку кожного,
об'єднати всю групу єдиною
діяльністю мовленнєвого
спілкування. Поведінка учнів
задана у полілогах посібника,
але у кожну роль дитина вно�
сить щось своє. Рольові ігри
підвищують емоційний тонус
уроків.

Кожний полілог має до 250
нових лексичних одиниць. Вра�
ховуючи те, що учні далі будуть
працювати з додатковими текс�
тами, кількість лексем кожної
теми значно збільшується. Ус�
ний курс подається наступни�
ми етапами:
· активізація уваги учнів, пояс�
нення ситуації, опис місця та

учасників подій, учитель з учнями згаду�
ють, що з ними відбулося нещодавно;
· репрезентація тексту: учитель зачитує
український варіант, широко використо�
вуючи засоби невербальної комунікації;
· лексико�граматичний коментар: пояс�
нення значень лексичних одиниць, добір
синонімів, особливості акцентуації, пра�
вильне вживання відмінків, приймен�
ників тощо;
· "активний сеанс": учні озвучують свої
ролі, обігрують ситуації полілогу;
· "музичний сеанс": після установки на
розслаблення, на фоні спеціально дібра�
них музичних творів учитель востаннє
зачитує текст уроку. 
На подальших уроках відбувається ак�

тивізація навчального матеріалу: спочатку
ставляться завдання у рамках полілогу,
обігруються подібні ситуації, шляхом ре�
продуктивної бесіди перевіряється знання
тексту. На наступних уроках завдання ус�
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графії застосовуються елементи системи
В.Ф.Шаталова. Матеріал групується у бло�
ки, виділяються головні моменти, визначен�
ня, правила. Практичне застосування вивче�
ної теми можливе за умови бездоганного
знання теорії, тому спочатку учні засвою�
ють теоретичний матеріал.

Пропонуємо таку форму подачі нового
матеріалу: на дошці й у кожного учня на
парті у вигляді схеми поданий новий ма�
теріал. Спочатку вчитель мотивує навчаль�
ну діяльність, потім пояснює весь теоретич�
ний матеріал, не звертаючися до схеми,
після чого тлумачить умовні позначення,
повторює матеріал за схемою; пояснюються
і вивчаються визначення. Розбиваючи ма�
теріал на блоки, викладач пропонує відтво�
рити певний етап; шляхом опитування вчи�
тель з'ясовує рівень засвоюваності ма�
теріалу, потім відбувається взаєморозповідь
нової теми (учні по черзі промовляють один
одному теорію); наступний етап – усна ро�

бота з картками�завданнями
(пояснити правопис, знайти
зайве слово, доповнити
ряд). Для відпочинку
обов'язково пропонується
граматична гра, виконання
бадьорої, життєрадісної
пісні. Останній етап уроку –
повне відтворення учнями
нового матеріалу.

Домашнє завдання – вив�
чити теоретичний матеріал.
Можна запропонувати твор�
че завдання: намалювати

ілюстрацію до правил, написати казку "У
світі простого речення" тощо.

Після контрольного опитування на по�
дальших уроках подається велика кількість
різноманітних завдань (від найелемен�
тарніших, однотипних, до складних). Бага�
торазове повторення теорії та відпрацюван�
ня її на практичному матеріалі дає високі
результати.

Під час вивчення орфографії використо�
вуються можливості комп'ютерної техніки.
Створені відеофільми: динамічні правила в
кольорі з озвучуванням через ревербератор
і без нього (сприйняття тексту з екрану на
фоні тихої, приємної мелодії). У дітей одно�
часно спрацьовує зорова, слухова, асо�
ціативна пам'ять.

Вивчення української мови за цією мето�
дикою пройшло апробацію і довело свої пе�
реваги порівняно зі стандартними методами
навчання. Учні не тільки засвоюють на�
вчальний матеріал на високому рівні, знач�
но збільшують активний словниковий за�
пас, вони розкриваються як особистості,
проявляють свою творчість, фантазію, у них
поліпшується пам'ять.  

кладнюється, пропонується нова ситуація
спілкування, яку моделюють самі учні (ба�
зовою є вивчена лексика).

Наприклад: тема "Знайомство".
Завдання: Ігор повинен познайомитися

із кожним учасником нашої групи. 
Ігор на танцях, збирається познайомити�

ся із дівчиною. 
Ігор уперше на роботі: відрекомендувати�

ся, познайомитися із співробітниками, з'ясу�
вати деякі моменти щодо нової посади. 

Форми роботи забезпечують постійну
можливість залучення всіх і кожного в єди�
ну діяльність. Головні форми роботи такі:

· робота у парах, складання та обігруван�
ня діалогів;
· робота у малій групі (3�4 чоловіки);
· вирішення комунікативної задачі всім
колективом (висловлювання кожного
щодо певного питання);
· змагання між командами;
· питання�відповідь учнів один до одного;
· переказ прочитаних чи
почутих текстів;
· уведення певних лексем
в усний текст�монолог;
· переклад текстів з
російської мови;
· складання міні�реклам;
· вивчення напам'ять
віршів, невеличких
текстів пізнавального ха�
рактеру;
· добір епітетів до слів;
· складання розповідей,
творів на основі
асоціацій;
· вивчення пісень;
· інсценізація уривків із художніх творів;
· обігрування усмішок, комічних ситу�
ацій;
· різноманітні лексичні й граматичні ігри
(складання нових слів із букв поданого,
гра за алфавітом, відгадування слова за
підказкою тощо).
Кожний урок проходить у високому

темпі, в атмосфері доброзичливості,
життєрадісності.

Контроль знань відбувається за 20�баль�
ною системою, на початковій стадії вивчення
матеріалу оцінок немає. Учитель на третьому�
четвертому уроках після глибокого засвоєння
даного матеріалу може дати поточну письмо�
ву контрольну роботу з метою перевірки вив�
чених лексем. Закінчивши усний курс, учні
самостійно складають сценарій на тему, яка
повинна максимально об'єднати вивчену лек�
сику, й обігрують його. 

Із другої половини усного курсу вчитель
вводить граматику. На вивчення програмо�
вого матеріалу, передбачуваного Міністер�
ством освіти і науки, відводиться значно
менша кількість годин (за рахунок подачі
матеріалу укрупненим структуруванням).
Під час вивчення як синтаксису, так і орфо�
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У даній статті
розглядається
економічний зміст
похідної,
пропонуються
можливі підходи до
її застосування у
процесі викладання
математики.

This article deals with
the economic meaning
of the derivative and
also offers possible
approaches to includ�
ing economic meaning
in the process of
teaching Mathematics.

INDOCTI DISCUNT ET AMENT MEMINISSE PERTITI
Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз…

Розширення сфер застосування математики вимагає корегування
та вдосконалення шкільного курсу математики. Учні ХХІ століття
повинні мати не тільки глибокі математичні знання, а й володіти ал�
горитмічною культурою, вміти аналізувати масиви даних та прийма�
ти оптимальні рішення в умовах, де переважає фактор невизначе�
ності. 

Інноваційні підходи до визначення змісту математичної освіти
вимагають освоєння нових понять і методів, посилення прикладної
спрямованості курсу шляхом уведення, наприклад, елементів теорії
ймовірності та статистики тощо, і, хоч і нагадують рух в різних на�
прямах горизонтальною площиною пізнання, у розумних межах
цілком виправдані. 

Але за такого підходу залишається нереалізованою можливість
рухатися сходинками пізнання і по вертикальній площині, тобто
більш ефективно використовувати можливості традиційного змісту
математичної освіти.

Для цього доцільно:
– сформувати базову систему математичних понять, що розвиває
здатність до швидкого відтворення розумових операцій і прак�
тичної їх реалізації під час розв'язання різноманітних ситу�
аційних задач;
– створити умови для закріплення внутрішньої і зовнішньої мо�
тивацій школярів, що базуються на бажанні навчитися якісно й
оперативно розв'язувати різноманітні навчальні проблеми,
пов'язані з реальним життям;
– підсилити інтерес школярів, індиферентних до математичних
знань, уведенням особистісно орієнтованих та диференційованих
рівнів навчання математичних дисциплін; 
– приділити особливу увагу ознайомленню школярів з основами
математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретич�
них і практичних задач з економіки;
– виробити навички математичного дослідження прикладних за�
дач тощо.
Як приклад математичного дослідження розглянемо економічний

зміст похідної.
У процесі вивчення похідної функції в шкільному курсі матема�

тики традиційно акцентується увага на її механічному та геометрич�
ному змісті і в цьому контексті розглядається її застосування. При
цьому поза увагою залишаються інші її можливості, наприклад, еко�
номічні.

Витрати виробництва С однорідної продукції є функція кількості
одиниць х виробленої продукції і тому можна записати:

С = С(х).
Якщо підприємство збільшує випуск продукції на одиниць,

то обсягу продукції ( ) відповідають витрати виробництва
продукції С( ), тобто функція

одержить приріст
.

Відношення приросту функції С(х) до характеризує приріст
функції на одиницю приросту продукції, а границя цього
відношення при стає маргінальною (граничною).0→x∆

x∆
)()( xCxxCC −∆+=∆

xx ∆+
xx ∆+
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Приклад 2. Знайти маргінальний доход
підприємства, якщо кількість виготовлених
та реалізованих одиниць продукції та
роздрібна вартість одиниці продукції p
зв'язані рівністю х=4000–2р. Розв'язати
задачу за умови, що х =100.

Розв'язування: Визначимо роздрібну
вартість р одиниці продукції як функцію
кількості х виготовлених та реалізованих
одиниць продукції.

За умовою х=4000–2р, тоді 
.

При цьому функція доходу буде
.

Знайдемо маргінальний дохід для довіль�
ного х: .

Тому для х = 100 маємо
(грн.).

Приклад 3. Для функції витрат підпри�
ємства С(х) = 2500 + 10х (у гривнях).

Знайти маргінальний прибуток як фун�
кцію х та обчислити його значення, якщо
виготовлено та реалізовано 200 та 400
виробів за роздрібною ціною р, причому р =
140 – 0,2х.

Розв'язування: Згідно з економічним зм�
істом таких понять, як витрати, дохід, при�
буток вони пов'язані рівністю

. (4)
Визначимо функцію доходу 

.
Відповідно до рівності (4) прибуток від ви�

готовлення та реалізації х виробів становитиме
P(x)=140x–0,2x2–(2500+10x)=130x–0,2x2.

Знайдемо маргінальний прибуток для
довільного х: P`(x)=(130x�0,2x2�2500)’=130�
0,4x.

Тому для х = 200 та х = 400 одержуємо:
Р1(200) = 130–0,4* 200 = 50;
Р1(400) = 130–0,4*400= – 30.
Отже, підприємство буде мати збитки

обсягом 30 гривень за кожний виріб, що
буде виготовлений та реалізований при
збільшенні обсягу продукції до 400 одиниць.

За допомогою похідної можна обчислити
приріст залежної змінної, що відповідає
приросту незалежної змінної. У багатьох
практичних задачах необхідно визначити
відносний приріст залежної змінної, що
відповідає відносному приросту незалежної
змінної.

Такий підхід приводить до поняття елас�
тичної функції, яку іноді називають віднос�
ною похідною.

Нехай дано функцію y=f(x). Якщо

незалежна змінна х одержить приріст , т�

о відносний приріст незалежної змінної х

x∆
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Отже, маргінальна вартість визначається
похідною витрат і дорівнює 

.(1)

Аналогічно, якщо ми позначимо через
та дохід та прибуток від реалі�

зації вироблених та проданих х одиниць
продукції, то маргінальний дохід
визначається як

,(2)

а маргінальний прибуток як

.(3)

Отже, економічний зміст похідної поля�
гає в тому, що похідні відповідно дорів�
нюють маргінальній вартості, маргінальн�
ому доходу та маргінальному прибутку.

Розглянемо деякі типові приклади засто�
сування похідної в економічній діяльності.

Приклад 1. Для функції витрат підпри�
ємства (у гривнях) 

:

1) знайти маргінальну вартість як фун�
кцію х та обчислити її значення, коли обсяг
виробництва становить х1 = 5 та х2 = 10 оди�
ниць продукції;

2) знайти середню вартість виробництва
одного виробу підприємства.

Розв'язування:
1) Для визначення функції маргінальної

вартості знаходимо похідну функції витрат,
тобто .

Отже, коли приріст продукції х зростає
на достатньо малу величину, то одержана
функція С(х) і буде функцією маргінальної
вартості для довільної кількості х вироб�
лених одиниць продукції.

При х1 = 5 маємо .
При х2 = 10

одержимо 
.

Це означає, що коли обсяг виробництва
складає 5 одиниць продукції, вартість ви�
готовлення наступної (шостої) одиниці
продукції підприємства буде 97,5 грн.; коли
обсяг виробництва становить 10 одиниць –
вартість 11�ої складатиме лише 90 грн.

2) Середня вартість виготовлення оди�
ниці продукції становитиме 

.

Доцільно звернути увагу учнів на те, що
величини маргінальної та середньої варто�
сті виготовлення одиниці продукції зовсім
різні.
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дорівнює . Відповідний приріст

залежної змінної , а

відносний приріст функції .

Відношення відносного приросту фун�
кції (залежної змінної) до відносного при�
росту незалежної змінної становить:

. (5)

Співвідношення (5) показує, у скільки
разів відносний приріст функції більший за
відносний приріст аргументу і може бути
представлене як

. (6)

Якщо існує похідна функція y=f(x), то

.(7)

Границя (7) відношення між відносним
приростом функції та відносним прирос�
том незалежної змінної, коли ,
називається еластичною функцією y=f(x)
відносно змінної х і позначається символом
Ex(y). 

Отже, . (8)

Еластичність відносно х трактується як
наближений відносний приріст функції
(підвищення або зниження), що відповідає
приросту незалежної змінної на 1%.

Приклад 4. Розрахувати еластичність
функції y=3x2–6x.

Відповідно до визначення еластичності
маємо

Якщо, наприклад, х = 10, то еластичність
функції .

Це означає, що коли х зросте на 1%, то у
зросте на . 

У багатьох економічних задачах необхід�
но визначити не величину попиту на той чи
той товар, а динаміку його зміни,
обумовлену тією чи іншою зміною вартості
одиниці товару, тобто необхідно проа�
налізувати еластичність попиту відносно
вартості.

Нехай попит q на даний товар
залежить від вартості р одиниці товару,
тобто q=f(p). (9)

Якщо – приріст вартості, а – пр�

иріст попиту, то відносний приріст
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вартості , а відносний приріст попиту ,

тоді частка 

виражає відносний приріст попиту, якщо

його вартість зросла на 1%.
Еластичністю попиту відносно вартості

називають границю  Ep(q) = En = 

=
.(9)

Отже, . (10)

Е л а с т и ч н і с т ь
попиту у відносно вартості наближено
визначає, як зміниться попит на даний товар,
якщо його вартість зросте на 1%.

Приклад 5. Якщо функція попиту задана
функцією q=10–p, то еластичність попиту
дорівнює:

.

При р = 2,  .

Це означає, що при вартості 2 грн.
підвищення вартості на 1% сприятиме зни�
женню попиту на %.

Реалізація таких підходів у процесі
вивчення шкільного курсу математики
сприяє:

– адаптації математичних абстракцій
до розв'язання практичних задач ек�
ономічного змісту;
– створенню соціально необхідного
термінологічного словникового мінімуму
економічних понять та категорій як ос�
нови формування сучасного економічного
мислення і поведінки майбутнього
спеціаліста;
– формуванню системи практичних на�
вичок аналізу й оцінки типових еко�
номічних ситуацій засобами математи�
ки;
– активізації пізнавальної діяльності учнів
шляхом переходу на різні рівні застосуван�
ня усвідомлених понять, тобто руху від
абстрактного мислення до конкретних
дій.
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Чому у Швеції існує принцип 
громадського доступу?
Те, що державна влада виконує свої

обов'язки відкрито для громадського ока, по�
яснюється багатьма причинами. Одна з голо�
вних полягає в тому, що ця діяльність скла�
дає суспільний інтерес – справи, що торка�
ються всіх і за фінансування яких ми всі не�
семо спільну відповідальність своєю плато�
спроможністю як платники податків. Завдя�
ки праву громадського нагляду ми маємо
можливість впливати на ці загальносуспільні
проблеми. Окрім того, ми маємо можливість
стежити за тим, щоб усе чинилося належно.
Принцип громадського доступу, отже, важ�
ливий і з демократичних міркувань.

Інша причина полягає в рівності всіх пе�
ред законом. Усі, хто залежать від діяльності
державних установ чи державної влади, по�
винні мати можливість цілковитого доступу,
аби проконтролювати спосіб, у який
вирішується їхня справа, оскільки в іншому
разі буде мало користі від гарантованих їм
прав. Важливо також, щоб і всі інші мали до�
ступ і можливість нагляду. Окрема особа,
яка зазнала утисків з боку владної державної
установи, навряд чи буде спроможною на�
лежно протистояти такому ставленню. Якщо
ж усе відбуватиметься під цілковитим гро�
мадським наглядом, то сили зрівняються, а
отже, зменшиться ризик перевищення і зло�
вживання владою.

Так як наші державні органи змушені
діяти відкрито, від них якнайполегливіше
вимагають ефективної праці. Зайва забюро�
кратизованість стає очевидною і піддається
критиці. Через брак громадського доступу
методи роботи легко зводяться до шаблону і
виникає спокуса уникати будь�яких змін.
Принцип громадського доступу часом

Принцип громадського доступу
У Швеції вся діяльність центрального і

місцевих урядів мусить відбуватися за цілко�
витого громадського нагляду. Цей принцип,
що має довгу історію, вперше з'явився в кон�
ституційному законодавстві країни ще у
XVIII ст. Правила, що визначають принцип
громадського доступу, досі входять до скла�
ду конституції, точніше Закону про свободу
преси. Принцип громадського доступу по�
кликаний гарантувати цілковиту громадську
гласність.

Згідно із цим принципом, вся докумен�
тація та інформація, зібрана у будь�якому
органі державної влади чи установі, а також
магнітофонні записи та цифрові дані є до�
ступними широкому загалу. Громадський
доступ є загальним правилом, таємність –
винятком. Це означає, що той чи той орган
державної влади може відмовити в доступі
до документації чи інформації лише за умо�
ви обов'язкового надання попереднього
правового обгґрунтування.

Принцип громадського доступу застосо�
вується також до судів та вибраних законо�
давчих органів, таких як Ріксдаг (Шведсь�
кий парламент) і муніципальні ради, прото�
коли яких відкриті для громадськості.

Оскільки принцип громадського доступу
внесено до конституції, то він є природним
підґгрунтям для інших законів і дій окре�
мих державних службовців. А з огляду на те,
що цей принцип є складовою конституції
Швеції, то його проголошено також елемен�
том шведського права відносно права Євро�
пейської Спільноти та Європейського Союзу
(членом якого Швеція стала з 1 січня 1995
року).
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У №3(35) за 2001 рік "Постметодика" відкрила рубрику "Шведський Інститут", у якій
розповіла читачам про систему парламентських омбудсменів у Швеції. Нагадаємо, що ом%
будсмен призначений захищати права шведських громадян, забезпечувати  суворе дотри%
мання суддями, державними і військовими службовцями законів і встановлених правил. 
У цьому випуску рубрики представляємо матеріал доктора права і ад'юнкт%професора
кримінального права  Стокгольмського університету, колишнього омбудсмена з питань пре%
си Швеції, автора кількох книжок про свободу преси й журналістську етику Ганса%Гуннара
Аксбергера. У його статті, яку "ПМ" подає за інформаційним  бюлетенем Шведського
Інституту "Швеція сьогодні", йдеться про важливу ознаку, яка  відрізняє державну
адміністрацію у Швеції від урядів більшості інших країн – право доступу до інформації та
документів державної влади.   
Це право гарантоване конституцією, і багато шведських громадян вважають його
невід'ємною частиною демократичного процесу. Але як насправді діє це право громадського
доступу? І яке його майбутнє, зважаючи на те, що Швеція приєдналася до ЄС, де право
громадського доступу не є такою усталеною рисою суспільного життя?

ГРОМАДСЬКИЙ ДОСТУП ДО ОФІЦІЙНИХ

ДОКУМЕНТІВ

Г.�Ґ.Аксбергер 



справді означає зайву роботу для державно�
го органу чи установи, коли, скажімо, служ�
бовець має відкласти інші справи, щоб допо�
могти якомусь запитувачу відшукати не�
обхідний документ. Одначе в довгостроковій
перспективі право доступу сприяє ефек�
тивнішій діяльності державних служб.

Законодавство
Багато положень, записаних у законі,

спрямовано на посилення принципу гро�
мадського доступу, полегшення і забезпечен�
ня відкритої доступності. Так, приміром, усі
державні органи й установи зобов'язані вес�
ти реєстр усієї документації для полегшення
громадського доступу. До цього реєстру ма�
ють вноситися також матеріали, на які по�
ширюються правила про конфіденційність,
оскільки такі матеріали теж існують у
Швеції. Можна, таким чином, ознайомитися
з предметом таємного документа, але в
рідких випадках – із його змістом. Іншим
правилом, що підтримує принцип громадсь�
кого доступу, є право на апеляцію. Якщо дер�
жавний орган чи установа відмовляють у на�
данні того чи того документа, можна апелю�
вати до суду. І у багатьох випадках суди
вирішували справу на користь позивача.

Якщо ж той чи той службовець, держав�
ний орган чи установа не задовольнили на�
лежно вимогу, зволікаючи, скажімо, з
відповіддю, про це може бути повідомлено
парламентському омбудсмену і як наслідок
вжито відповідні санкції. Подібні деталізо�
вані випадки, зібрані, скажімо, в офіційних
доповідях парламентського обмудсмена, виз�
начають спосіб, у який мають діяти державні
органи та установи, щоб гарантувати як�
найбільший ступінь громадського доступу.

Не все, напевно, може бути відкри�
тим для громадськості?
Ні, не все відкрито. У Швеції, безперечно,

існують правила щодо конфіденційності. А
також є обмеження сфери дії принципу гро�
мадського доступу.

Наприклад, особисті документи, такі як
суто приватні листи, не відкриті для гро�
мадськості. Найважливіші винятки склада�
ють справи, що перебувають у процесі роз�
гляду. Не можна порушити "законну робочу
процедуру", вимагаючи у службовця надати
ще не завершені документи. Адже було б не�
розумно, якби суддя, працюючи над вине�
сенням вироку, був зобов'язаний дозволити
громадськості "зазирати йому через плече" й
стежити за ходом його думок.

Закон про державні таємниці
Як ми бачили, основний принцип полягає

в тому, що всі органи влади мають бути
відкритими й доступними. Будь�який виня�
ток із цього принципу вимагає ясного право�
вого обгрунтування. Існує, по суті, один
спеціальний закон щодо цього – Закон про
державні таємниці. Секретність регулюється
багатьма різноманітними правилами. Може
йтися про національну безпеку, урядові фон�
ди, запобігання і розслідування злочину, або,

серед іншого, про захист інформації, пов'яза�
ної з приватними особами чи компаніями.
Різниця між Швецією та країнами, де немає
принципу громадського доступу, полягає не
в тому, що у Швеції обмаль правил, які сто�
суються таємності, а в тому, що дотримання
цих правил суворо контролюється, згідно з
основним принципом про те, що відкритий
громадський доступ є головним правилом і
найважливішою метою.

Те, що справа чи документ є "конфі�
денційними" чи "вимагають таємності", озна�
чає, що законом обумовлено, аби ця інфор�
мація не була розголошена поза межами
відповідного державного органу чи установи.
Порушення конфіденційності може статися
або за надання документа, що містить таємну
інформацію, або за розголошення інформації.

Цим законом визначається, яка частина
інформації є конфіденційною. Не можна на�
кладати конфіденційність на ту чи ту справу
шляхом рішення про збереження її в
таємниці. Іншими словами,
конфіденційність не встановлюється накла�
данням штампу "таємно". Штамп або
помітка на документі про "секретність" є
просто попередженням, сигналом для осіб,
які працюють з документом, про те, що вони
мусять бути обережними в розголошенні йо�
го змісту.

Правила про конфіденційність не можуть
бути безумовними. У законі вказано, що ок�
рема інформація може бути таємною лише за
певних умов. Головний принцип полягає в
тому, що метою таємності є захист окремих
осіб чи держави від можливого завдан�ня
шкоди. Таємність, отже, не може бути накла�
деною, якщо надання тієї чи тієї інформації
не загрожує завдати такої шкоди. Підґрун�
тям такого підходу є, безперечно, основний
принцип громадського доступу, що запере�
чує зайву секретність.

Вимоги, що накладає принцип гро�
мадського доступу 
на державні органи
Державні органи й установи зобов'язані

швидко опрацьовувати запити громадськості
щодо доступу до документів та інформації.
Державний орган зобов'язаний організувати
свою діяльність таким чином, щоб якнайна�
лежніше задовольнити бажання громадсь�
кості. Ось кілька прикладів того, що передба�
чає принцип громадського доступу: 

Бажання ознайомитися з державним до%
кументом має бути розглянуто відразу, щой%
но воно надійшло до службовців державного
органу чи установи.

Хай навіть особа, яка бажає отримати до�
ступ до певного документа, звертається не у
"приймальні години". Справи, що стосують�
ся принципу громадського доступу, мають
бути розглянутими за будь�яких обставин.

На запити про державну інформацію
завжди має бути дано точну відповідь.

Якщо службовець, який отримав запит, не
певен, чи можна представити на ознайомлен�
ня окремий до кумент чи якусь інформацію,
він мусить відразу це з'ясувати й дати пра�
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інстанції державний орган чи установа мають
скласти письмове рішення з інформацією про
те, як воно може бути оскарженим.

Свобода слова і свобода 
інформування
Правила шведського принципу громадсь�

кого доступу викладені в Законі про свободу
преси, адже відкритість і вільний доступ у
сфері державних справ є важливою переду�
мовою для вільної та життєдіяльної преси. У
Законі про свободу преси сказано: "З метою
сприяння вільному обміну думок і загальній
просвіченості кожному шведському грома�
дянинові повинно гарантуватися право на
ознайомлення з державними документами".
Це підкреслює взаємозв'язок між свободою
слова і громадським доступом.

Але правом на свободу слова користують�
ся не лише люди, які наглядають за
діяльністю державних органів та установ. Та
сама свобода поширюється великою мірою
власне на службовців державних органів чи
установ. Кожен службовець користується
свободою слова. Ця особлива свобода слова
часто тлумачиться як свобода інформування
("свобода зв'язку"). Свобода інформування
означає, що у Швеції державні службовці
мають постійне право висловлювати свої
думки репортерам, писати листи до ре�
дакторів, полемічні статті тощо, навіть якщо
там міститься критика на адресу їхніх ор�
ганів чи установ. По суті, службовці мусять
дотримуватися Державного закону про
таємниці, якщо йдеться про його дію, але
свобода інформування означає право роз�
кривати професійні таємниці в разі не�
обхідності.

Будь�яка особа, яка бажає висловити свої
думки представникові засобів масової інфор�
мації, залишаючися неназваною, корис�
тується правом збереження анонімності. Це
право також визначене конституцією і має
дуже міцну правову підтримку.

Як зазначалося вище, до права інформу�
вання входить також право будь�якої люди�
ни, обмеженої зобов'язанням не розголошу�
вати професійні таємниці, порушити це зо�
бов'язання до певної межі. Це право викори�
стовується тоді, коли йдеться про повідо�
млення даних засобам масової інформації чи
окремому автору з метою публікації або ви�
користання наданих відомостей в інших
публіцистичних цілях.

Таке наголошення на "праві на витік
інформації" пояснюється переконаністю в
тому, що правила таємності мають бути
гнучкими. Завдяки наданню кожному служ�
бовцю державного органу чи установи досту�
пу до інформації, що там нагромаджується, з
певною свободою у вирішенні, що можна
розголошувати, зокрема, у засобах масової
інформації, таємність поступово послаб�
люється, передбачаючи, що справи, які
дійсно потребують громадського обговорен�
ня, не залишаться таємними.

Свобода інформування не поширюється
на всі типи секретності. Насамперед, це пра�
во поширюється тільки на усне повідомлен�
ня, а не на документи. По�друге, це не поши�

вильну відповідь. Службовець не може про�
сто відповісти: "Не знаю, чи вдасться вам от�
римати цей документ. У мене зараз нема ча�
су, щоб дати вам відповідь. Приходьте на�
ступного тижня". Прохач доступу до доку�
мента має отримати відповідь протягом 24
годин. Це – чудове практичне правило, у ба�
гатьох випадках підтримане рішеннями
парламентського омбудсмсна.

Будь%який запит щодо доступу до доку%
мента має бути ретельно зваженим.

Навіть якщо документ напевно буде озна�
чений як "таємний" чи "конфіденційний", або
раніше вже був віднесений до цієї категорії,
саме службовець державного органу чи уста�
нови має вирішувати в кожному окремому
випадку, чи можна надати той документ для
ознайомлення. Можливо, його можна надати
за певних умов, або вилучивши окремі особ�
ливо секретні фрагменти. Можливо, штамп
про таємність було поставлено механічно.
Дуже важливо, щоб кожний окремий випа�
док було ретельно розглянуто.

Громадяни мають право ознайомлювати%
ся з документами на місці.

Це означає, що державний орган чи уста�
нова мусять забезпечити місце для тих, хто
бажає сісти й спокійно, на самоті вивчити за�
мовлений документ.

Державний орган чи установа зобов'язані
надавати інформацію усно, скажімо, по теле%
фону.

На телефонні запити щодо змісту держав�
них документів має даватися відповідь так
само, як і за особистої присутності запитува�
ча, тобто без зволікання.

Державний орган чи установа зобов'язані
надавати копії державних документів.

Громадянам не дозволено забирати додо�
му оригінали документів, але вони мають
право одержати копію. Це також має бути
зроблено безпосередньо на місці. Державний
орган чи установа можуть стягувати плату,
якщо йдеться про понад дев'ять копій.

Державний орган чи установа зобов'язані
надсилати документи поштою чи передава%
ти по факсу.

Письмовий запит чи запит по телефону
або факсу з проханням надіслати копії дер�
жавних документів має розглядатися в той
самий спосіб, що й запит за особистого
відвідання. Іншими словами, без зволікання.

Запит щодо надання документації має бути
сформульований таким чином, щоб державний
орган чи установа могли ідентифікувати не%
обхідні документи чи документ.

Якщо запит складено достатньою мірою
точно, то хоч на розшуки необхідного ма�
теріалу й потрібно витратити додатковий
час, документ має бути надано без зволікань.
Брати плату за розшуки документації забо�
ронено.

Якщо запит громадян, що спирається на
принцип громадського доступу, відхилено, то
має бути повідомлено, як можна оскаржити
таке рішення.

Якщо запрошувані документ чи інфор�
мація не можуть бути наданими, то запитувач
повинен бути повідомленим про те, які про�
цедури має виконати, аби домогтися ре�
тельнішого розгляду справи. В останній
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рюється на обумовлену таємність. Кажучи
дуже приблизно, обумовлена таємність за�
стосовується якнайчастіше для захисту при�
ватних інтересів, у цьому випадку свобода
інформування не діє. З іншого боку, свобода
інформування часто прикладається до сек�
ретності, покликаної захистити державні
інтереси. Одначе це лише первинне розме�
жування; різниця між обумовленою таєм�
ністю і таємністю, яка може відкрити дорогу
свободі інформування, визначається Зако�
ном про державні таємниці.

Свобода інформування сприймається як
запобіжний клапан. Рішення про те, чи мож�
на розголошувати інформацію в рамках сво�
боди інформування, залишається на розсуд
кожного окремого службовця. Ніхто не зо�
бов'язаний використовувати свободу інфор�
мування; вона й визначена як свобода інфор�
мування, а не зобов'язання до інформування.

На практиці свобода інформування може
бути використана з будь�якою метою. Не
обов'язково керуватися "добрими намірами".
Закон захищає службовців, які беруть плату
за розголошення інформації, рівною мірою
як і тих, хто здійснює "витік" інформації у
власних інтересах, навіть із розрахунком за�
вдати шкоди органу чи установі, у якій пра�
цюють. Державний орган чи установа не в
силі завадити такому використанню свободи
інформування.

Особи, які використовують свою свободу
інформування, не можуть бути встановлени�
ми органом чи установою, інтереси яких за�
торкнуто. Дослідження таких джерел забо�
ронено. Тільки в разі підозри в скоєнні зло�
чину, тобто порушення визначених обме�
жень свободи інформування, може проводи�
тися розслідування. А проте, постраждалі ор�
ган чи установа не можуть це робити са�
мостійно, а мусять діяти через Генеральну
прокуратуру, єдиного звинувача, якому доз�
волено розслідувати порушення свободи
інформування.

Майбутнє шведського принципу
громадського доступу
Витоки принципу громадського доступу

так само давні, як витоки свободи преси у
Швеції. Вони сягають корінням нашого пер�
шого закону про свободу преси 1766 року. Те
право було визнано як найдемократичніше в
тогочасній Європі, хоча й не унікальне. Бри�
танський закон про свободу преси було
прийнято на п'ятдесят років раніше, але він
був менш радикальним. А за двадцять п'ять
років після Швеції свободу преси ухвалили
й Сполучені Штати у формі "першої поправ�
ки" до конституції.

Звичайно, наш сьогоднішній принцип гро�
мадського доступу набагато визначеніший та
ефективніший, ніж первинна версія, прийнята
понад два століття тому. У своїй практиці
шведський суд і, зокрема, інститут парламент�
ського омбудсмена розвинули правила гро�
мадського доступу в систему, яку слід з юри�
дичного погляду визнати дуже передовою.

Ця система не надто до вподоби шведсь�
ким властям і державним службовцям, тобто
геть не подобається насправді. Всі великі ор�

ганізації, включаючи державні органи й уста�
нови, намагаються зімкнути лави проти
зовнішнього світу, і окремі службовці часом
вважають, що інтересам громадськості й засо�
бам масової інформації надається надто вели�
ка увага. Те, що принцип громадського досту�
пу зберігся й розвинувся, пояснюється
підтримкою його сильним законодавством і
судочинством, які сприяють цій системі. Ра�
зом з тим, важливо зрозуміти, що навіть у
Швеції принцип громадського доступу не
всіма сприймається схвально. Є багато людей,
які з тієї чи тієї причини вважають цей прин�
цип зайвим і дратівливим.

Під час осіннього, 1994 року, референдуму
у Швеції щодо її вступу до Європейського
Союзу майбутнє принципу громадського до�
ступу було одним із головних питань. Так як
у більшості країн�членів ЄС подібної право�
вої традиції немає, багато громадян вислови�
ли побоювання, що приєднання до європейсь�
кої правової спільноти може покласти край
принципу громадського доступу у Швеції.
Інші зауважили, що розвиток ЄС так чи так
веде до більшого громадського доступу.

У шведській угоді про вступ є спеціальна
заява про принцип громадського доступу. Там
наголошується, що положення про принцип
громадського доступу є базовими для
"шведської конституційної, політичної та
культурної традиції". Європейський Союз ви�
ступив у відповідь із власною заявою, у якій
брався до відома шведський підхід, але вис�
ловлювалося припущення, що Швеція як
член Союзу керуватиметься правовими поло�
женнями спільноти. З юридичного погляду,
остаточний наслідок суперечності позицій,
висловлених у двох заявах, наперед не перед�
бачено. Якщо рух до більшої відкритості в ЄС
насправді прискориться, то таке протиріччя,
напевно, зникне.

Питання про роль, яку відіграватиме
принцип громадського доступу в ЄС, активно
порушується у Швеції, зокрема, Спілкою
журналістів. Журналісти звертаються із запи�
тами до судових органів ЄС. Слід, одначе, ро�
зуміти, що принцип громадського доступу є
не лише інструментом журналістської діяль�
ності. Так само як свобода преси, принцип
громадського доступу є свободою для всіх, а
не тільки для засобів масової інформації.

Іноземці, почувши про шведський прин�
цип громадського доступу, звичайно, можуть
поцікавитися, чи не надто все добре, щоб бути
правдою – чи може така відкритість насправді
діяти?

Про це мене часто запитують за межами
Швеції. Так, вона діє і діє успішно. Природно,
як я вище вказував, державні органи та їхні
службовці часом неохоче визнають вимоги
щодо відкритості, накладені на них законом.
Одначе правила такою мірою ясні, контроль з
боку парламентського омбудсмена такий су�
ворий, а традиція така довга, що будь�яка опо�
зиція мусить відступити, коли доходить до
справи. Так само багато шведів пишаються
своїм правом громадського доступу, яке вва�
жають одним із найважливіших наріжних ка�
менів демократії.
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14�15 березня 2002р. у Полтавському обласному інституті після�
дипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, 18�19 берез�
ня у с. Михайликах Шишацького району на базі приватного
підприємства "Агроекологія" шведський методист Стаффан Сван�
берг та віце�президент Українського ботанічного товариства Сергій
Мосякін провели для полтавських учителів семінари "Еко�Логіка" –

Екологічна освіта – методи та
приклади". Був представле�
ний досвід роботи над еко�
логічними проблемами в шко�
лах Швеції; методи еко�
логічної освіти, зокрема сис�
тема персонального оціню�
вання екологічних проблем;
система природоохоронної
роботи в НУО Швеції та
підручник з екоосвіти "Еко�
логіка", написаний Стаффа�

ном Сванбергом у співав�
торстві з його колегою по фун�
дації "Bosmina" Ульфом Піле�
ротом. 

Семінари відбулися за
ініціативи Посольства Швеції в Україні та підтримки Шведського
Інституту – неурядової
агенції Швеції, що займається
поширенням досвіду та кон�
тактами з іншими країнами. 

16 березня у ПОІППО
відбулася зустріч С.Сванберга
з полтавськими науковцями,
викладачами, бізнесменами,
працівниками музеїв, студент�
ством, ЗМІ. Зустріч засвідчи�
ла великий інтерес полтавців
до Швеції. 

На зібранні йшла мова про
певну асиметрію, яка є у ба�
ченні Швеції в Україні і Ук�
раїни у Швеції. Полтавці доб�
ре знають про Швецію як про одну з найрозвиненіших країн світу.

Однак мало або дуже мало – про її
освіту, культуру, історію, гуманітарні
технології. Ці знання маємо неодмінно
поглиблювати, бо наші дві країни
поєднує спільна історія. Певна асиметрія
є і в стосунках між Полтавою та
Швецією. Переважно вони бізнесові: у
Полтаві діють два спільні українсько�
шведські підприємства – "УМАК" та
"Полтаваавтомаш"; полтавський міський
голова А. Кукоба неодноразово
зустрічався із представниками шведсь�
ких ділових кіл, обраний почесним чле�
ном створеного у Швеції товариства
"Швеція�Полтава". Втім, освітня компо�
нента зв'язків між Полтавою та Швецією
недостатня. 

ЗУСТРІЧ ПОЛТАВЦІВ ІЗ  ШВЕДСЬКИМ

МЕТОДИСТОМ СТАФФАНОМ

СВАНБЕРГОМ

Усі учасники семінару отримали 
у подарунок від С.Сванберга 

(у центрі) посібники "Природоохоронна
освіта" – видання українською мовою,

здійснене 
Фондом “За чисту Швецію”

На прикладі кількох інтерактивних
вправ С.Сванберг та С.Мосякін

продемонстрували особливості шведської
педагогічної методики

Оцінка семінару
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Ярослава Вовка йшлося про
те, що між шведським та ук�
раїнським народом існує ду�
же тонкий зв'язок на рівні
підсвідомості, менталітету.
Це добре простежується
навіть на рівні символіки,
адже у державних прапорах
і Швеції, і України поєднані
однакові кольори – жовтий
та блакитний. Як серед на�
уковців, так і серед студент�
ства, запевнив п. Вовк, існує
значний інтерес до вивчення
шведської мови. Розпочавши
вивчати її самотужки, його
студенти зіткнулися із про�
блемою відсутності необхідних джерел – словників, посібників,
аудіоматеріалів, навчальних курсів. Тому було б добре, висловив
сподівання п. Ярослав, заручитися у цьому питанні підтримкою
Шведського Інституту. І якщо розвиток співпраці піде успішно, у
полтавських школах могли б читатися спецкурси зі шведського
досвіду – чи то культури, чи то екології, оскільки освітяни Полтав�
щини не замикаються на своїх теренах, а прагнуть до нового. 

Готовність зав'язати і підтримувати контакти зі шведськими ко�
легами щодо вивчення їхніх навчальних методик засвідчила від
імені колективу приватної школи "Чарівний світ" її директор, док�
тор педагогічних наук Марія Лещенко. Представник видавництва
"Шкільний світ" Світлана Стадник відзначила важливість не тільки
офіційної співпраці, а й успішних і тісних зв'язків на персональному,
людському рівні. Ця зустріч стане плідною для полтавського журна�
лу "Історична пам'ять", у якому завдяки контактам зі С. Сванбергом
з'являться нові публікації про Швецію, про наші спільні історичні
корені та минуле. Від студентського загалу ПДПУ слово мали Ро�
ман Смолянський та Олександр Козлов. На зустрічі також були
присутні і виступили заступник директора "Приватбанку" Микола
Лях та Володимир Голуб (СДПУ(о)). 

С.Сванберг відповів на численні запитання полтавців, висловив
своє враження від семінару, а також бачення перспектив відносин
між Полтавською освітянською громадою та Швецією. На його дум�
ку, це має бути не тільки співпраця на рівні окремих акцій,
зустрічей, – радше мережа громадської систематизованої співпраці.
У зв'язку із цим у ПОІППО заплановано створити громадську
структуру – кафедру Шведського Інституту. Її мета – встановити
взаємокорисні і міцні партнерські зв'язки зі Шведським Інститутом
та Посольством Королівства Швеція, вивчати й поширювати на
Полтавщині досвід цієї країни в різних галузях сучасного життя, за�
безпечувати реалізацію інтересу до Швеції, допомагати зацікавле�
ним у встановленні контактів із шведськими друзями, надавати
інформаційні матеріали. Корисним інформаційним підгрунтям для
багатьох цікавих і плідних дискусій, досліджень та обговорень є кни�
ги, подаровані С.Сванбергом майбутній кафедрі Шведського Інсти�
туту ПОІППО: "Коротка історія Швеції" Й.Вейбулля, "Україна і
Швеція в історичній перспективі" К.Гернера та К.�Є.Карлсона,
"Травнева жердина, раки й Люсія. Святкові традиції Швеції" 
Я.�Е.Свана. Популяризацію перспективних надбань скандинавських
колег в освіті, культурі, науці, бізнесі, менеджменті, економіці розпо�
чав науково�методичний журнал "Постметодика"(http://
www.ipe.poltava.ua/pm/postmetod.html), який у числі 3(35) за 2001р.
відкрив рубрику "Шведський Інститут" і планує й надалі регулярно
публікувати матеріали, що надходитимуть у редакцію зі Шведського
Інституту. 

Олена Стоцька, 
керівник прес*центру ПОІППО

Зустріч С.Сванберга 16 березня 
2002 року із полтавцями стала своєрідним

тестом на інтерес Полтави до Швеції.
Зліва направо: полтавські науковці Я.Вовк,

С.Клепко та С.Сванберг і  С.Мосякін

В.Бруннер, Е.Горнінг,
Б.Єнссон, К.Мальмберг,
А.Ульссон, Є.Скуг�
лунд, С.Стремберг,
Й.Сведбум. "Еко�
Логіка! Природоохо�
ронна освіта", 2000.

Ті вимоги, що їх вису*
ває екологічна освіта
на сьогоднішній день
і на  найближче май*
бутнє, – мабуть,
найважче завдання
для шкіл. Його мета
– зробити учнів еко*
логічно свідомими,
обізнаними й актив*
ними членами
суспільства. А це
ставить значні ви*
моги до кожного вчи*
теля. 
Щоб задовольнити
ці різноманітні ви*
моги, вчитель пови*
нен мати під рукою
ефективний на*
вчальний матеріал.
Ця книжка методич*
них і практичних
зразків допоможе
вчителеві побудува*
ти змістовний курс
екологічного навчан*
ня і, спираючись на
принципи сучасної
науки про поведінку,
розвинути в учнів
уміння мислити,
формувати погляди і
діяти у питаннях,
пов'язаних з охоро*
ною довкілля. 
Ця книжка є
своєрідним дайджес*
том широкого маси*
ву навчальних ма*
теріалів, які підго*
тував Фонд "За чис*
ту Швецію". 
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У Шведській
Книгарні ви
знайдете видані
різними мовами
книжки, брошури,
інформаційні
бюлетені, чудово
ілюстровані
подарункові
видання про
Швецію, широкий
вибір літературних
творів і книжок для
дітей, а також
шведські музичні
твори, слайди,
відеокасети й
підручники зі
шведської мови. 

Відвідайте
Шведську
Книгарню 

в Стокгольмі за
адресою: 

Sverigehuset
(Шведський Дім)

Hamngatan/Kung*
stradgarden

Звертайтеся
до сторінки
Шведського

Інституту в
Інтернеті:

http://www.si.se 

Телефонуйте
до відділу

обслуговування:
+46*8*789 20 00

Пишіть: 
SVENSKA 

INSTITUTET
Box 7434, SE*103
91 Stockholm, Swe*

den 
Fax: +46*8*20 72 48
E*mail: order@si.se

Крістіан Гернер, Клас�Єран Карлсон.
"УКРАЇНА І ШВЕЦІЯ в історичній
перспективі" (Стокгольм, 1996) – перше
видання, здійснене Шведським Інститутом
українською мовою. Два шведських автори
ставили перед собою за мету, окрім іншого,
закласти основу для цікавих семінарів і
обговорень та пробудити інтерес до наших
спільних історичних коренів і минулого як серед
науковців та студентів, так  й усіх, хто
цікавиться історією наших країн. У зміст цієї
книжки включено розділи: "Державний і
культурний націоналізм", "Перша зустріч із
Київською Руссю… і її суперечливі питання",

"Зв'язки в новітні часи", "Швеція і Мазепа…", "…І шведський образ
України", "Шведське уявлення про Україну за радянських часів".

Йорген Вейбулль. "Коротка історія Швеції"
(Стокгольм, 1998). Темою цієї книжки є історія
Швеції від доісторичної доби до сьогодення. Автор,
професор Йорген Вейбулль, малює яскраву
картину історичних подій, знайомить із
результатами новітніх наукових досліджень і
показує, як вони вплинули на шведську історію. 

До цього другого, переглянутого видання
додано новий розділ, у якому автор підсумовує
етапи тривалого історичного розвитку – від
створення єдиного шведського королівства в
ХІІІст., запровадження централізованої
адміністрації за правління Густава Васи в XVIст.,

перетворення країни в національну державу протягом ХІХ і ХХст. і аж
до сьогоднішніх днів, коли Швеція стала членом Європейського Союзу  і
вже наднаціональні органи почали сильно впливати на її розвиток. 

Екс*директор Шведського Інституту д*р Пер Сербум відзначив у
передмові, що "Історія Швеції" "…цікаво й легко написана, добре
виважена. Сподіваємося, що видання "Короткої історії Швеції"
українською мовою зміцнюватиме вже й так добрі стосунки між
Швецією та Україною, стосунки, які спостережливий читач зуміє
простежити в тисячолітній історії". 

Книжка складається із розділів: "Доісторична доба", "Доба
середньовіччя", "Династія Густава Васи та доба шведської
великодержавності (1521*1718)", "Доба свобод і густавіанський
абсолютизм (1719*1809)", "Швеція в ХІХ столітті", "Сучасна Швеція",
"Проблеми й тенденції", "Політичні партії" та ін.

У ШВЕДСЬКІЙ
КНИГАРНІ

Ян�Ейвінд Сван, "Травнева жердина, раки й
Люсія"(Стокгольм, 1998). Ця яскраво
ілюстрована книжка відомого шведського
етнолога, професора фольклористики презентує
святкові традиції Швеції. Із її сторінок можна
дізнатися про традиції, що супроводжують
життєвий шлях шведа від народження до смерті,
про особливості шведського застілля та кулінарні
рецепти, про святкування Великодня, Адвенту,
Люсії, Різдва…



Радикальна економічна реформа, ак�
тивна соціальна політика, всебічна де�
мократизація суспільства вимагають по�
силення роботи з кадрами, особливо
керівними, нових підходів, а саме:

– використання результатів соціаль�
но�економічних та психолого�педа�
гогічних досліджень у практиці кад�
рової роботи;
– створення оптимального механізму
управління персоналом в усіх сферах
і напрямах людської діяльності.
– розроблення наукових методів діаг�
ностування професійно важливих
якостей особистості керівника;
– підвищення рівня професійно�
кваліфікаційної культури управлін�
ських кадрів;
– створення системи безперервної
освіти керівників усіх рангів, у тому
числі й резервного складу майбутніх
керівників.
Реалізувати вищезгадані підходи про�

блематично, бо в економіці маємо кри�
зову ситуацію, що гальмує розвиток
освіти, реформування загальноосвітньої
школи негативно позначається на ста�
новленні особистості керівників школи.
У результаті цього:

– не забезпечується вчасна та якісна
підготовка резерву керівних кадрів;
– погіршується якісний склад дирек�
торського корпусу;
– порушується періодичність підви�
щення кваліфікації керівників шкіл
на курсах, обласних проблемних
семінарах, у період між курсами.
Також обмежуються можливості про�

фесійного спілкування керівників шкіл,
організації творчих поїздок із метою
обміну передовим педагогічним дос�
відом.

У школах і рай(міськ)методкабінетах
бракує спеціальної літератури з проблем
педагогічного менеджменту, потрібних
періодичних видань, що призвело до
зниження ефективності самоосвітньої
роботи керівних кадрів. Мало при�
діляється уваги вивченню та аналізу
ефективності управлінської діяльності
керівників шкіл, результативності
підвищення кваліфікації.

На нашу думку, мета полягає у науко�
во�практичному спрямуванні само�
освітньої роботи керівників, а не у на�
данні їм "знань про все".

Шляхи виходу зі становища ми вба�
чаємо:

– у впровадженні освітнього менедж�
менту;
– застосуванні актуальних педа�
гогічних технологій;
– запровадженні педагогічного
моніторингу (тобто форми ор�
ганізації, збирання, збереження, об�
робки та поширення інформації про
діяльність педагогічної системи, яка
передбачає безперервне спостережен�
ня за її станом і прогнозування роз�
витку);
– вдосконаленні управління методич�
ною роботою. 
Як один із факторів розвитку вказа�

них вище положень пропонуємо відно�
вити роботу з резервом керівних кадрів.

Резерв керівних кадрів – це спеціаль�
но сформована група працівників, котрі
пройшли атестаційний відбір, спеціаль�
ну управлінську підготовку і досягли
позитивних результатів у виробничій
педагогічній діяльності.

Загальними принципами роботи з ре�
зервом керівних кадрів є такі:

– підбір кандидатів до складу резерву
здійснюється за їхніми морально�
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Той, хто "дихає в спину" – ваш потенційний наступник ("резерв кадрів"), якого сприйма�
ти важко. Проте той, хто у першу чергу дбає про престиж та блискучі перспективи ор�
ганізації, має навчати своїх наступників, свій стретегічний резерв. Про роботу з резер�
вом управлінських кадрів як засіб відтворення кадрового потенціалу освіти – у цій
статті.

ДБАЙМО ПРО ТИХ, ХТО "ДИХАЄ В СПИНУ”

П.П.Протас, В.І.Ткаченко



ОРІЄНТОВНА СИСТЕМА 
ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВНОГО СКЛАДУ

Одним із важливих напрямів у роботі
з резервом керівних кадрів освіти є ор�
ганізація їх підготовки. Вибір форми на�
вчання резерву залежить від рівня
спеціальної освіти кандидатів, стажу ро�
боти, проходження ними кваліфі�
каційного навчання, а також від можли�
востей навчально�матеріальної бази.

Для підготовки резерву керівних
кадрів, крім установлених видів навчан�
ня, можуть використовуватися і додат�
кові форми: організація теоретичних
семінарів з обміну і поширення передо�
вого досвіду керівників; залучення
працівників, зарахованих у резерв, до
викладацької роботи в системі підви�
щення кваліфікації тощо.

Із метою вдосконалення управління
процесом становлення керівників на�
вчальних закладів, підготовки резервно�
го складу в Лубенському міському
відділі освіти Полтавської області за�
тверджений відповідний план цієї важ�
ливої роботи, визначені головні аспекти
його реалізації.

Упродовж останніх чотирьох років
проводиться планова робота з підготов�
ки гідної заміни керівного складу. Вра�
ховуючи специфіку роботи, школа ре�
зервного складу налічує 3 навчальних
групи:

а) група підготовки директорів шкіл;
б) група підготовки завідуючих дитя�

чими садками;
в) група підготовки заступників ди�

ректорів шкіл.
Комплектування навчальних груп

школи резерву на основі диференціації,
на наш погляд, забезпечує:

– істотне поглиблення специфічних
для конкретної групи слухачів знань

психологічними і діловими якостями
з метою розв'язання завдань
постійного поліпшення якісного
складу керівників;
– дотримання вікового та освітнього
цензів кандидатів на висування. Вра�
ховуючи, що підготовка професійного
керівника на базі вищої школи зай�
має 5�8 років, а розквіт творчої діяль�
ності людини наступає в 35�40 років,
вік кандидатів у резерв керівників се�
реднього рівня не повинен перевищу�
вати 30 років. Освіта кандидатів має
бути вищою і відповідати профілю
майбутньої керівної діяльності;
– раціональне визначення оптималь�
ної структури й складу резерву з ура�
хуванням того, що на кожну керівну
посаду необхідно мати не менше двох
кандидатів;
– здійснення регулярного і система�
тичного пошуку кандидатів у резерв
керівного складу на основі широкої
гласності в організації роботи з резер�
вом для висування.
Під час прийняття рішення про зара�

хування кандидата в склад резерву ма�
ють ураховуватися:

1) результати педагогічної діяльності
та висновки останньої атестації;
2) результати вивчення працівника
шляхом особистого спілкування, а та�
кож відгуки про нього колег, учнів,
батьків;
3) висновки дослідження суспільної
думки про кандидатів у керівники;
4) результати вивчення особової
справи, психологічного тестування й
інших матеріалів, що характеризують
ділові та особисті якості працівника.
Доцільно застосовувати також і прак�

тичні методи: призначення кандидата
керівником колективу для виконання
тимчасового завдання; заміщення
відсутнього керівника на час його відря�
дження, хвороби, відпустки тощо.

Які ж існують джерела поповнення
резерву керівних кадрів? На нашу дум�
ку, до резерву можуть входити:

– працівники, які пройшли атестацію
і рекомендовані на висування;
– молоді спеціалісти, які виявили се�
бе у практичній роботі;
– заступники керівників різного ран�
гу та інші.
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з актуальних проблем педагогіки,
психології, права, економіки, педа�
гогічного менеджменту;
– оволодіння новими ідеями і техно�
логіями;
– ознайомлення з перспективним

досвідом управління;
– самоаналіз та переосмислення кож�
ним слухачем власної практики уп�
равлінської діяльності;
– поглиблене використання творчості
в управлінні розвитком закладу.
Кандидатури в школу резервного

складу погоджуються з керівниками на�
вчальних закладів, обговорюються на
засіданнях педагогічних рад.

Усі слухачі подають заяву на ім'я
завідуючого міськвно про свою згоду
ввійти в резерв керівного складу. Тема�
тика занять чітко спланована і погодже�
на на засіданні ради. Під час складання
програми та плану занять ураховуються
пропозиції слухачів.

До проведення занять залучаються
провідні спеціалісти міськво, міської ра�
ди, досвідчені керівники навчальних за�
кладів.

Характерними особливостями занять
у школі резерву є:

– ознайомлення слухачів з "азбукою
управління" (принципами,
функціями, методами, змістом і фор�
мами управлінської діяльності, пси�
хологією педагогічного менеджменту
тощо);
– проведення комплексу практичних
занять, ділових ігор, які забезпечують
вироблення найважливіших уп�
равлінських умінь та навичок;
– освоєння педагогічних ідей і
досвіду управлінської діяльності
В.Сухомлинського; С.Просвєтова
(гімназія № 31 м.Полтави), Б.Бутко
(гімназія смт. Шишаки), В.Ф.Дзюби 
(ЗОШ № 1, м. Лубни);
– проведення творчих зустрічей із
керівниками – ветеранами педа�
гогічної праці.
Із цією метою раціонально викорис�

товуються методи інтерактивного на�
вчання, спрямовані на колективне
спілкування: семінарські заняття, дис�
кусії, проблемні діалоги, ділові ігри, мо�
делювання тощо. Застосування цих ме�
тодів дає змогу залучати майбутніх
керівників шкіл та дошкільних закладів
до активного процесу набуття й осмис�
лення знань, удосконалювати навички
управлінської комунікації, майстерності
творчого співробітництва.

Виправдовує себе практика створен�
ня і функціонування в школі резерву
творчих мікрогруп, які досліджують ак�
туальні проблеми управління, займа�
ються пошуком оптимальних уп�
равлінських рішень під час розв'язання
запропонованих нестандартних педа�
гогічних ситуацій, моделюють структу�
ру внутрішньошкільної (дитсадкової)
методичної роботи, конструюють адек�
ватні вимогам сьогодення виховні систе�
ми, презентують перспективний досвід
тощо.

У процесі відвідування занять слу�
хачі усвідомлюють практичні стратегії
сучасного керівництва. Майбутнім
керівникам належить знати, що:

– співробітники та організації зміц�
нюються лише тоді, коли змінюється
філософія і стиль керівництва;
– для виживання в сучасних умовах
потрібно використовувати знання та
вміння, розробляти унікальні рішен�
ня для розв'язання не менш унікаль�
них проблем;
– важливо "розуміти" співробітників;
– той, хто експериментує й іде на "ро�
зумний ризик", досягає успіху.
Підбиваючи підсумки, зазначимо, що

школи резерву управлінських кадрів є
важливим ланцюгом у підготовці май�
бутніх керівників на рівні підприємств,
організацій, закладів тощо. Досвід пока�
зує, що кращих результатів досягають ті
господарські, та й інші соціальні систе�
ми, на чолі яких стоять енергійні,
ініціативні, ділові керівники. А для того,
щоб на кожній ділянці економіки мати
таких працівників, необхідно перебуду�
вати роботу з кадрами, активніше вияв�
ляти перспективних, талановитих
працівників, які б повністю відповідали
потребам сьогодення.

У наших вищих навчальних закладах,
на жаль, підготовці майбутніх ке�
рівників приділяють зовсім мало уваги.
На це не націлені й існуючі навчальні
плани і програми. Тому цю прогалину
треба ліквідувати на місцях.

Ефективність підготовки резерву
кадрів багато в чому залежить від пра�
вильної організації навчання, від
відповідності визначених критеріїв
відбору резерву сучасним вимогам, від
виявлення джерел поповнення резерву
тощо.

Потрібно докласти ще немало зусиль,
щоб робота з резервом управлінських
кадрів велася на належному рівні, адже
цього вимагає сучасне життя.  
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У  № 4(36), 2001
"Постметодика" 
дала читачам  
загальне розуміння
бізнес�освіти й про�
блем її впровадження
в Україні  (див.
статтю Н.Борецької
"Бізнес�освіта в Ук�
раїні у контексті
міжнародного
досвіду").

Стаття ректора
Полтавського інсти�
туту  економіки та
менеджменту
"Світоч", кандидата
економічних наук
В.Гетала  конкрети�
зує бачення бізнес�
освіти школярів у
Полтавській 
області. Увага авто�
ра сконцентрована 
довкола завдань, 
методичного
підгрунтя й резуль�
татів роботи облас�
ної Школи бізнесу
учнівської молоді, що
діє у Полтаві на базі
"Світоча" із 2000
року.

В успішній роботі
Школи бізнесу на
Полтавщині вбача�
ють запоруку 
розвитку економіки в
області, участі 
молоді у малому
бізнесі, досягнення
належного рівня
підприємницьких
ініціатив. Саме 
тому гадаємо, що
досвід роботи 
Школи буде цікавим
для читачів. 

Відомо, що освітянська галузь в Україні фінансується
державою  за залишковими принципами. Усі новаторські ідеї
досить часто поглинаються суворою дійсністю через відсутність
фінансової підтримки і отримують розвиток лише 5"10 ідей із ста.

Можна, звичайно, очікувати підйому у промисловості та
наповнення бюджету до рівня, що забезпечуватиме відповідне
існування освіти. Але все ж таки головним чинником є наша
активність, створення такого прошарку молодого покоління, що
зможе власними силами наповнити не лише бюджет, а і заклади
освіти новими джерелами  надходження коштів та матеріальних
ресурсів.

До таких нових джерел в усьому світі належать результати
бізнесової діяльності, зокрема представників малого бізнесу.

Україна, на жаль, не претендує на роль лідера ні за кількістю,
ні за якістю підприємств малого бізнесу. Так, якщо  в США на
кожну тисячу населення працює близько 60 підприємств малого
бізнесу, то в Україні – близько 10. Якщо ж врахувати, що малий
бізнес щорічно наповнює бюджет США на суму до 1 трлн.
доларів, то подальші коментарі зайві.

Великою мірою розвиток малого бізнесу залежить від
державної політики, насамперед кредитно"фінансової,
податкової, регуляторної тощо. 

Але не слід забувати, що наявність об'єктивних факторів, що
сприяють розвитку цієї важливої частини економічної системи,
не може гарантувати  позитивного результату без суб'єктивних
чинників – зокрема достатнього обсягу знань теоретичних та
практичних основ успішної підприємницької діяльності. 

Для розв'язання цього
суттєвого завдання Пол"
тавський інститут економіки і
менеджменту "Світоч" за
підтримки обласної Ради та
державної адміністрації Пол"
тавської області, за безпо"
середньою участю інституту
післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В. Остроградського
започаткував у 2000 році
програму підготовки учнів 9"11
класів в обласній Школі бізнесу
учнівської молоді.

Методично робота школи
поділяється на кілька етапів – за рівнем складності завдань.

Процес навчання розрахований за повною програмою на два
роки. Періодичність  проведення занять протягом року – під час
канікул для сільських школярів та у вечірній час із жовтня по
квітень – для жителів м. Полтави.

Робота Школи бізнесу побудована таким чином, що
найважливіша інформація подається з обов'язковим обго"
воренням на "круглих столах" у другій половині дня. Якщо мова

БІЗНЕС�ОСВІТА ЯК ДЖЕРЕЛО

ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

РЕГІОНУ

В.П.Гетало

Відкриття Школи бізнесу (9 січня
2001 р.). Голова обласної ради

Олександр Полієвець (у центрі) та
директор інституту “Світоч”

Володимир Гетало (праворуч) серед
учасників першого семінару
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йде про перший рівень складності, то розділи програми включають в себе такі курси,
як:

– економічна абетка;
– комп'ютерна справа;
– вступ до менеджменту;
– вступ до маркетингу;
– вступ до обліку та фінансів;
– вступ до основ бізнесу.
Слід відзначити, що цей рівень може завершуватися поглибленим вивченням

комп'ютерної  справи та ознайомленням з Інтернет"технологіями.
Другий рівень будується на базових знаннях з економіки, отриманих у перший рік

навчання в Школі бізнесу або у школах з грунтовним вивченням економіки як
предмета самостійного вибору навчального плану.

До речі, Інститут "Світоч" уже має  приклади участі шкільної молоді в роботі одразу
другого рівня Школи бізнесу. Так, на весняних канікулах 2000"2001 н.р. до участі у
бізнес"тренінгові й програмі, а це найголовніша частина навчальної програми, були
допущені як школярі Лохвицького району, які вже пройшли І рівень на зимових
канікулах, так і новоприбулі – учні м. Лубен та м. Полтави із серйозним  базовим
рівнем економічних знань.

Прикметно, що учні Лубенської гімназії під  керівництвом учителя економіки
Н.М.Ворожбит не просто успішно пройшли бізнес"тренінг "Відкрий свою справу", а і
виявили неабиякий талант при підготовці до конкурсного захисту створеної під час
тренінгу фірми.

Аналіз результативності проведених семінарів Школи бізнесу засвідчив, що учні
справді мають приховані позитивні якості щодо  розгортання по закінченні школи
серйозної власної справи. Школа бізнесу Інституту  "Світоч" не просто розкриває ці
якості, а допомагає молоді визначитися в житті, зрозуміти, що немає таких перешкод,
які б не можна було б здолати.

До речі, більшість із тих п'ятдесяти молодих людей, які отримали можливість
оволодіти основами бізнесової діяльності, дійсно рано чи пізно завдяки своїй
наполегливості досягнуть того рівня розвитку свого бізнесу, що відповідає
найжорсткішим умовам світової конкурентної боротьби.

Колектив Інституту "Світоч" сподівається, що завдяки спільним зусиллям учителів
шкіл та керівників можна буде сформувати в кожному районі Полтавської області
професійні осередки економічної освіти, які згодом дадуть і соціальний, і економічний
ефект.

9�11 січня 2001 р.  на базі коледжу "Світоч" у Полтаві відбувся перший  триденний семінар
обласної Школи бізнесу учнівської молоді. У ньому взяли участь учні 
6�11 класів НВК № 1 м.Гадяча,  Решетилівської ЗОШ та 20 школярів Вирішальненської
ЗОШ Лохвицького району  (загалом 50 дітей).  Вони слухали лекції провідних спеціалістів з
питань економіки, спілкувалися з людьми, які займаються бізнесом на серйозній основі,
обговорили почуте під час "круглих столів". У процесі навчання вони отримали знання з основ
бізнесу, менеджменту та підприємництва, вивчали комп'ютерні програми для малого бізнесу.

Наступний семінар було проведено на весняних канікулах. Загалом у 2001 році відбулося 3
семінари.

У 2002 році серію семінарських занять у Школі бізнесу було розпочато 8�11 січня. На
другий у 2001�2002 н.р. семінар з'їхалися учні з Решетилівського, Чутівського,
Пирятинського районів, м.Полтави.  Школа отримала фінансову підтримку від
облдержадміністрації, котра профінансувала харчування учасників. 

Із 25 по 29 березня 2002 р. відбувся третій, заключний у 2001�2002 н.р. семінар у Школі
бізнесу. На основі знань, отриманих на заняттях протягом навчального року, учні успішно
захистили свої проекти під час ділової гри “Створи своє підприємство”, що стала своєрідним
підсумком їхньої роботи. Усі учасники отримали сертифікати про участь у Школі бізнесу, що
даватимуть право вступу  у ПІЕМ “Світоч” без іспитів.

Семінари обласної Школи бізнесу. 
Тільки факти 
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В Главе 2 демонстрируется важность при�
нятия различных стилей обучения и разра�
ботки процесса обучения, удовлетворяющего
текущие и будущие потребности. Ашридж�
ский колледж менеджмента, совместно с дру�
гими европейскими школами, провел иссле�
дование рынка, нацеленное на изучение тен�
денций в предпочтениях в учебной сфере при
подготовке высшего звена руководителей, ко�
торое подтвердило все больший отход от
структурированных экспертных программ,
преподаваемых "гуру" в области менеджмен�
та большим и разнообразным аудиториям, и
переход к программам, приспособленным как
к индивидуальным, так и к организационным
образовательным приоритетам (см. Рис. 4.5).

Если любой элемент в постоянно расши�
ряющемся арсенале подходов к обучению
пользуется определенной поддержкой, замет�
ное предпочтение отдается индивидуализи�
рованному процессу, который сочетает в себе
начальный диагноз потребностей с гибкой ор�
ганизацией учебного процесса в небольших
группах и, после этого, пристальным контро�
лем за его реализацией. Отправной точкой
является, чаще всего, оценка индивидуаль�
ных результатов и поведения, в сочетании с
анализом культуры организации. Желаемым
итогом является, обычно, непрерывное совер�
шенствование, подкрепленное планировани�
ем действий и мероприятиями, продолжаю�
щими предпринятую инициативу.

Проблема школ бизнеса заключается в том,
что они более тесно связаны с моделью обуче�
ния менеджменту академической ориентации,
чем с подходом "центра обучения", в фокусе
внимания которого находится учащийся. Для
школ вопросы превращения в "центры обуче�
ния будущего" более подробно обсуждаются в
следующем разделе этой главы.

Опасность, угрожающая как школам, так и
их клиентам, встающим на этот путь, заклю�
чается в том, что их отвлекают последние
"новшества" в области менеджмента, препод�
носимые светилами и консультантами. В сво�

ей книге "Искупление менеджмента: развен�
чание чудачеств, подрывающих наши корпо�
рации" Хилмер и Дональдсон доказывают,
что такие модные новинки уводят менедже�
ров на "ложные рельсы", где их полезность
считается сама собой разумеющейся, реализа�
ция их потенциала изначально видится как
нехитрое и быстро приносящее плоды заня�
тие, а их привлекательность идет во вред ра�
циональному мышлению.2 Авторы называют
это управлением по принципу "быстрораство�
римого кофе" и настаивают на необходимости
отказаться от такой погони за новшествами и
стать "думающей организацией", осознаю�
щей, что преимущество в конкурентной борь�
бе опирается на развитие у всех руководящих
кадров критических навыков мышления.
Совсем свежим примером того, как методы
управления могут применяться с почти рели�
гиозным рвением является распространение
в широких масштабах методов реорганизации
процесса ведения дел посредством реструкту�
ризации и удаления "лишних" слоев в орга�
низации.

Преобразование процесса обучения с по�
мощью новаторских технологических реше�
ний  является на сегодняшний день задачей
многих поставщиков образования для управ�
ленческих кадров, задавшихся целью расши�
рить доступ к образованию и улучшить его
качество, при этом сократив свои расходы.
Сочетание нарождающихся сетевых техноло�
гий, средств мультимедиа и мобильности дает
возможность выйти на любого менеджера в
любой точке мира и в любой момент времени.
Таким образом, организаторы обучения в со�
стоянии обслуживать более широкое и неод�
нородное сообщество учащихся, уменьшая за�
висимость от традиционного контингента
преподавателей и учебных средств. Некото�
рые комментаторы даже высказывают пред�
положение, что проблемы двадцать первого
столетия обусловят необходимость "вирту�
альной школы бизнеса", которая в состоянии
предлагать "локальное обучение" на мировом

ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

(§ 4.6 из главы «От школ бизнеса к центрам обучения»)

Продовжуємо публікацію доповіді Туринської групи "Переосмислення розвитку сфери управління
у Новій Європі". Нагадуємо, що складалася ця доповідь за ініціативи та при сприянні Європейсь*
кого фонду навчання (ЄФО) як спроба аналізу стану справ у розвитку європейського менедж*
менту, вивчення основних тенденцій і проблем та віднайдення реальних шляхів для покращення
його якості і впливу. З цією метою ЄФО було зібрано групу авторів (Туринську групу), здат*
них реально відобразити погляди і досвід як користувачів, так і організацій, що пропонують по*
слуги у підготовці менеджерів у Європі.

Оскільки доповідь розраховувалася перш за все на менеджерів, спеціалістів з розвитку уп*
равління, викладачів та наукових працівників (тобто людей, відповідальних за вироблення
політики і прийняття рішень і здатних просувати та удосконалювати розвиток управління),
матеріали, подані в ній, становлять цілком практичний інтерес для тих наших читачів, котрі
мають бажання і здатність втілювати новаторські рішення та задуми в життя сучасної ук*
раїнської школи, виробляти стратегічні цілі та удосконалювати методи власної діяльності. То*
му "ПМ" намагалася друкувати найбільш цікаві й корисні для освітян із практичної точки зору
розділи  (див.:  "ПМ", №№ 1(27), 2(28), 2000 р., №№ 2(34), 3(35), 4(36), 2001 р.).
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Источник: Обзор по исследованию рынка Ашриджского колледжа, 1993 г. 140 европейских
организаций

рынке. Эта концепция школы будущего в зна�
чительной мере опирается на комбинацию
технологии мультимедиа и всемирную систе�
му телекоммуникаций, обеспечивая непре�
рывный доступ к учебным ресурсам разбро�
санным по всему земному шару участникам;

она также поднимает важные вопросы о по�
требности в материальной инфраструктуре,
постоянном профессорско�преподаватель�
ском составе и о самом количестве школ, су�
ществующих на сегодняшний день.

РАЗЛИЧНЫЕ ПУТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

(§ 5.2 из главы «Технология на службе образования»)

Вследствие того, что высшие учебные заведе�
ния вступают в новый информационный век, ис�
пользуя многообразные пути, нам нужен какой�
то метод для сравнения. Изучая технологическое
развитие ряда университетов в Европе, Северной
Америке и Японии, мы обнаружили, что описание
путей их развития возможно с точки зрения их
продвижения в трех сферах: инфраструктура, ме�
тодика преподавания и интеграция (см. рис. 5.1).

Мы определяем эти сферы следующим образом:
1. Инфраструктура: наличие компьютеров, се�

тей и программного обеспечения для пользова�
ния профессорско�преподавательского состава,
студентов и персонала.

2. Методика преподавания: применение но�
вых моделей методов преподавания и изучения
предмета.

3. Интеграция:  внедрение телематики в про�
цесс обучения.

Если мы определим типичный метод обуче�
ния, основанный на чтении лекций в аудитории,
как пересечение трех центральных осей, то смо�
жем затем сравнить различные подходы к приме�
нению технологий. Обычный современный пре�
подаватель высшего учебного заведения уже в ка�

кой�то степени применяет технологию на своих
занятиях. Это могут быть демонстрации с помо�
щью компьютеров, диапроекторов или показ ви�
деофильмов. В ходе их применения преподава�
тель, по всей видимости, внес какие�то изменения
в свою методику обучения. Таким образом, совре�
менная типичная форма обучения в аудитории
продвигается вперед по пути развития как техно�
логии, так и методов преподавания, но в области
развития инфраструктуры изменений практичес�
ки не происходит.

Типичные европейские заочные университе�
ты, проводящие заочное обучение на основе тек�
стовых материалов (ОТЦ), сосредоточили вни�
мание на разработке новых методов преподава�
ния, позволяющих студентам учиться за преде�
лами аудитории. Эта методика преподавания
развивается в совокупности со сложной систе�
мой издательского дела и разработкой содержа�
ния обучения, распространением материалов, со�
зданием учебных центров и методов оценки.
Курсы обычно составляются и "конструируют�
ся" коллективами, в которые входят специалис�
ты�предметники и специалисты по составлению

Рисунок 4.5
Тенденции в развитии предпочтений в области обучения
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учебных курсов. Однако, большая часть этих
программ имеет низкий уровень технологичес�
кой насыщенности. Хотя университеты заочного
обучения создали разветвленную инфраструкту�
ру для проведения своих программ, эта инфраст�
руктура не имеет технологической базы4. Перед
заочными университетами, использующими тек�
стовой метод обучения, сейчас стоит проблема
создания технологической инфраструктуры и
внедрения технологий в свою педагогическую
систему. В некоторых заочных университетах со�
зданы отделы педагогических технологий, отве�
чающие самым современным требованиям, кото�
рые неустанно работают над тем, чтобы внедрить
технические средства обучения в основную часть
предлагаемых университетом программ. Другие
отделения также осваивают новые направления
деятельности. В качестве примера можно приве�
сти европейскую программу МВА, которая не�
давно была разработана Открытым университе�
том Нидерландов совместно с четырьмя партне�
рами. Занимающиеся по этой программе студен�
ты могут учиться и пользоваться справочными
материалами в диалоговом режиме, участвуют в
коллективной работе посредством компьютеров,
время от времени посещают "классные" недели
занятий и занимаются, используя традиционные
текстовые методы обучения.

Самый крупный в Европе университет заоч�
ного обучения – Открытый университет в Вели�
кобритании – создал инфраструктуру в помощь
процессу обучения. Открытый университет дав�
но использовал традиционное телевидение и ви�
деопрограммы в качестве дополняющих основ�
ной курс материалов, но в последнее время начал
также применять телеконференции, сеть Интер�
нет и другие технические средства, призванные
помочь в проведении курсов, контроле за обуче�
нием студентов, выполнении совместной работы
и консультировании. Эти средства обучения бы�
ли включены в методологическую структуру
многих курсов. Таким образом, видно, что Бри�
танский Открытый университет продвигается
вперед по всем трем направлениям, показанным
на рисунке.

Многие инициативы по развитию инфраст�
руктуры информационных технологий в тради�
ционных европейских университетах были нача�
ты в результате специальных политических мер
правительства (как на уровне ЕС, так и на нацио�
нальном уровне), нацеленных на создание ин�
формационного общества. Эти инициативы так�

же предусматривали выделение средств и созда�
ние проектов, направленных на поощрение ис�
пользования технологий преподавательским со�
ставом, персоналом и студентами. Сейчас, на по�
роге двадцать первого века, эти университеты за�
няты поиском путей интеграции информацион�
ных технологий в процесс обучения и определя�
ют политику в поддержку развития этого направ�
ления. Среди преподавателей ведутся разговоры
о новой методике обучения и проводятся экспе�
рименты с целью изменить подходы к обучению.
В результате этого появляются самые разнооб�
разные подходы.

На протяжении ряда лет в отделении эконо�
мики и бизнеса Маастрихтского университета в
Нидерландах используется "проблемный подход
к обучению", в соответствии с которым студенты
под руководством профессора сами определяют
цели обучения, готовят групповые проекты и
участвуют в совместных дискуссиях, которые ве�
дут сами студенты, профессора же выступают в
роли наставников и инструкторов. Одновремен�
но с совершенствованием методов преподавания
университет приступил к созданию инфраструк�
туры информационных технологий. Сейчас про�
водится ряд проектов и экспериментов, направ�
ленных на интеграцию информационных техно�
логий в методику преподавания. Несколько уни�
верситетов в Нидерландах рассматривают во�
прос о возможности использования опыта Маас�
трихта в их условиях, и почти во всех колледжах
и университетах страны установлены компьюте�
ры, компьютерные сети и имеется выход на Ин�
тернет. Эксперименты в области методов препо�
давания в этих университетах часто проводятся
под руководством специальных отделов, органи�
зованных для оказания помощи в построении
обучения и предоставлении средств обучения.
Проекты, обычно контролируемые академичес�
кими отделениями, часто финансируются из го�
сударственных источников или Европейской Ко�
миссией. Ряд координирующих организаций
проводит форумы, позволяющие руководителям
проектов сравнить достигнутые результаты и
приобретенный опыт.

Большинство, если не все, крупные школы
бизнеса в Европе экспериментируют с техничес�
кими средствами обучения. Неофициальные оп�
росы свидетельствуют о том, что школы бизнеса
под влиянием студентов и компаний становятся
примером для других отделений университетов в
применении новых методов. В отличие от опи�

Рисунок 5.1
Образец трехмерного сравнения



санного выше сценария развития событий, Лей�
денский университет в Нидерландах принял ре�
шение не внедрять технические средства в обуче�
ние. Вместо этого, там решили сосредоточить
внимание на качестве, поднять уровень вступи�
тельных требований и придерживаться традици�
онной лекционной формы обучения. Хотя уни�
верситет и располагает достаточно современной
компьютерной сетью, преподаватели решили не
прибегать к использованию электронной почты
для общения со студентами, так как это будет от�
нимать у них слишком много времени.

Национальный технологический университет
(НТУ) в Соединенных Штатах придерживается
другого подхода.5 Университет создал обширную
инфраструктуру для интерактивного телевиде�
ния и транслирует традиционные лекционные
занятия студентам, отдаленным от университета,
используя для обратной связи электронную поч�
ту или телефонную связь после просмотра пере�
дачи студентами. Продолжительность трансля�
ций НТУ достигает более 20 000 часов в год. Ос�
новным нововведением является не спутниковое
телевидение, а созданная университетом широ�
кая система обслуживания, аккредитации и
партнерских отношений с другими организация�
ми. Конечно, технология является неотъемлемой
частью этой программы обучения и организации
лекций, поэтому мы высоко оцениваем НТУ с
точки зрения внедрения технических средств.
Однако, в традиционную педагогику универси�
тет внес незначительные изменения.

НТУ выбрал спутниковое телевидение как
основное средство организации лекций и затем
создал систему поддержки вокруг этого техниче�
ского средства. Другие виртуальные университе�
ты, особенно в США, идут аналогичным путем:
они выбирают техническое средство обучения, а
затем создают для него вспомогательную систе�
му. Например, несколько университетов выбра�
ли сеть Интернет и строят свое будущее с расче�
том на это средство. Многие из традиционных
университетов, в частности в США, занялись ус�
тановкой компьютеров и сетей, особо не задумы�
ваясь о том, как эти средства будут использовать�
ся в их образовательном процессе. Они исходили
из убеждения, что другие причины были доста�
точно вескими, чтобы оправдать продвижение
вперед.

Широкое распространение информационных
технологий в системе высшего образования на�
чалось примерно пять  лет назад и достигло пика
во второй половине 90�ых годов. Использование
информационных технологий преподавателями
и студентами является сейчас широко распрост�
раненным явлением почти во всех американских
колледжах и университетах, и практически каж�
дый из них пытается найти посредством экспе�
римента особый путь интегрирования ИТ в про�
цесс обучения. В Америке отдельные преподава�
тели экспериментируют и разрабатывают свои
собственные подходы к интеграции ИТ; и, хотя
во многих университетах образованы вспомога�
тельные подразделения, огромная часть работы
ложится на плечи преподавателей. Совершенно
по другому обстоит дело в Европе, где планиро�
вание экспериментов и руководство ими часто
осуществляются по принципу сверху вниз, а реа�
лизация проводится группами специалистов.
Так, типичный американский университет сна�
чала создает инфраструктуру компьютерной се�

ти, находит способ интегрировать ее в существу�
ющую практику преподавания, а затем, со време�
нем, разрабатывает новую методику преподава�
ния. В такой системе построение процесса обуче�
ния отходит на второй план по отношению к зна�
ниям по предмету.

Эти наблюдения указывают на существова�
ние различных путей использования ИТ в выс�
шем образовании. Различные модели примене�
ния технологий находятся в непрерывном разви�
тии. Согласно общепринятой практике планиро�
вания, учреждения заранее должны знать, какого
рода организациями они хотят стать, а затем раз�
рабатывать план достижения своих целей, но
данные проектов компьютеризации университе�
тов свидетельствуют, что из числа опрошенных
всего лишь 43,3% американских университетов
имели стратегические планы: вместо этого, они
просто "экспериментировали".

Несмотря на множество представлений о на�
правлении развития университетов, их реаль�
ность еще предстоит показать на практике. Выс�
шее образование переживает период стреми�
тельных перемен. Администрация университе�
тов должна решить, хотят ли они быть участни�
ками или наблюдателями в быстро изменяю�
щейся сфере высшего образования.

2. Frederick G. Hilmer and Lex Donaldson, Management
Redeemed: Debunking the Fads that Undermine our Cor�
porations, New York: The Free Press, 1996.
4. Термин "открытая и заочная форма обучения" часто
используется для описания подхода, разработанного
открытыми университетами. Строго говоря, этот
термин означает, что программы обучения открыты
для всех, кто удовлетворяет минимальным вступи�
тельным требованиям, а также, что обучающиеся
находятся физически на расстоянии от источника
распространения учебных материалов. В других мес�
тах эти понятия стали использовать для обозначе�
ния комплекса систем, методов и приемов, разрабо�
танных открытыми университетами в Великобри�
тании и других странах. Следует, однако, провести
одно различие: открытая и заочная форма обучения
может включать и не включать применение ИТ в ад�
министративной работе, распространении материа�
лов и учебном процессе. Открытое и заочное обучение
может проводиться без применения компьютеров.
Аналогичным образом, существует много форм при�
менения ИТ в университетах, в системах которых
содержится очень мало общего (или они вообще не по�
хожи) с открытой и заочной формой обучения. На�
пример, один университет в Нидерландах недавно за�
явил, что они не намерены снижать свои вступитель�
ные требования, предоставив возможность учиться
на их курсах всем желающим. Они намерены приме�
нять ИТ для повышения качества обучения своих
традиционных клиентов. Хотелось бы здесь отме�
тить, что расширение границ и доступности образо�
вания � это лишь одна из нескольких причин использо�
вания технических средств. Термин "открытая и за�
очная форма обучения" часто используется для опи�
сания применения телематики в образовании. Одна�
ко, многие учебные заведения, которые не применяют
в своей работе ни "открытую"(доступно всем жела�
ющим), ни "заочную" (когда обучающимся присылают
учебные материалы) форму обучения, активно ис�
пользуют в своей практике технические средства.
5. http:// web�server.NTU.edu/2/bulletin/page1.htm     
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Постметодика, №1 (39), 2002

35 См.: Liegle L., Konrad
F.�M. Reformpаdagogik in
Palаstina. Dokumente und
Darstellungen zu den Ver�
suchen einer "neuen
Erziehung" im judischen
Gemeinwesen Palastinas
(1918�1948). – Frank�
furt/M.. 1989 (ссылки
как на: Liegle/Konrad). –
С.225. 
36 Цит. по: Liegle. – С.41.
37 См.: Buchsweiler M. Die
Ubersetzung des "Pada�
gogischen Poems" ins
Hebraische – geistiger
Hintergrund // Hillig G.,
Weitz S. (Hrsg.). Stand
und Perspektiven der
Makarenko�Forschung.
Materialien des 6. Interna�
tionalen Symposions (28.
April – 2. Mai 1989). –
Munchen. 1994. – C.280�
288 (здесь – С.280).
38 См.: Konrad F.�M. Paths
in Utopia. Kibbutz Educa�
tion and International Pro�
gressive Education at the
Beginning of the 20th
Century // Folling W.,
Folling�Albers, M. (Ed.).
The Transformation of
Collective Education in the
Kibbutz. The End of
Utopia? – Frankfurt/M.,
1999. – С.81�95 (здесь –
C.91�92).

IV. Духовные отцы кибуцного воспитания

После “прагматического начала” (Л.Лигле), без какой�нибудь
программы, общинное воспитание в кибуцах, начиная с 30�х годов,
получило теоретическое обоснование благодаря психоанализу, основ�
ные выводы которого были использованы при решении практичес�
ких задач. Подход являлся избирательным, в определенной мере
специфически кибуцным; во внимание принимались лишь такие
элементы, которые подходили к собственной концепции. Если бур�
жуазная малая семья, согласно Фрейду, с присущей ей спецификой
отношений между матерью и ребенком и между братом и сестрой
(Эдипов комплекс, зависть по поводу пениса, соперничество между
детьми) ответственна за типические неврозы у взрослых, то – таков
вывод его понятливых учеников в далекой Палестине – радикальное
изменение условий подрастания путем отмены традиционной фор�
мы семьи создаст наилучшую предпосылку развития психически
здоровой личности [10, S.98].

Шмуэль Голан (1901�1960), пожалуй, самый известный теоретик
кибуцного воспитания – в 1920 году он, будучи членом социалисти�
ческой сионистской молодежной организации “Хашомер хацаир”
(Юный страж), приехал из Галиции в Палестину, где в конце 20�х и
затем с середины 30�х годов преподавал в школах левого объедине�
ния “Кибуц арци”, а с середины 40�х годов там руководил воспита�
тельной частью. С 1929 по 1933 гг. Голлан прошел подготовку пси�
хоаналитика в Берлинском психоаналитическом институте.35

О первом опыте учителя в кибуце Голан позже говорил как 
“о своей “Педагогической поэме”36 , имея в виду Макаренко и его ос�
новное произведение, весьма рано переведенное на иврит и изданное
в 1941 году в издательстве “Кибуц арции” – “Сифриат поалим” (Ра�
бочая библиотека). При этом имелось в виду первое полное издание
всех трех частей данной книги вне СССР, которое появилось к тому
же как и у Макаренко под названием “Педагогическая поэма” (Хапо�
эмат хапедагогит). При жизни педагога�писателя за рубежом была
издана лишь первая часть “Поэмы”, названная по известному совет�
скому кинофильму “Путевкой в жизнь”, вышедшая на английском
языке (в 1936 г. в Лондоне – “Road to Life”), на голландском (в 1938
г. в Амстердаме – “De weg naar het leven”) и французском (в 1939 г. в
Париже – “Le chemin de la vie”). Как установил израильский историк
Меир Буксвайлер, в Палестине и затем в Израиле до 1953 года были
выпущены в свет четыре издания “Педагогической поэмы” на иври�
те общим тиражом около 5 тыс. экземпляров, являющимся довольно
большим относительно численности еврейского населения страны
того времени. Позднее различными израильскими издательствами
были опубликованы и все другие выдающиеся труды советского пе�
дагога.37

Педагоги из кибуцев иногда отзывались о Макаренко как об од�
ном из “отцов” их воспитательной системы,38 а в беседе с автором
статьи учителя из объединения “Кибуц арци” (1993 г.) назвали “Пе�
дагогическую поэму” даже “нашей библией”. Однако о конкретном
влиянии макаренковской концепции коллективного воспитания на
общинное воспитание в кибуцах до сих пор ничего определенного не
написано. То, что в исследовательской литературе о кибуцах имя
Макаренко уже почти не упоминается, объясняется, вероятно, боль�

ВОСПИТАНИЕ В КИБУЦЕ

Малоизвестный опыт формирования 
«нового человека»

Гетц Хиллиг

Ізраїльські кібуци –
модифікований варі!
ант дитбудинків чи
унікальна методика
виховання дитини
громадою? Невідомі
раніше факти, роз!
криття явних та
прихованих механізмів
впливу на "кібуцну"
дитину, ідеалізація і
психологічні травми,
стикання точок зору
й аргументів прихиль!
ників та опонентів
кібуцного виховання,
деталі й фрагменти з
життя "вихованців"
– про все це ви
дізнаєтеся із цього
матеріалу – чергової
частини доповіді
відомого макаренко!
знавця, керівника
лабораторії Марбур!
зького університету
"Макаренко!реферат",
президента
Міжнародної макарен!
ківської асоціації
Гьотца Хілліга,
публікацію котрої 
ми розпочали у попе!
редніх номерах "ПМ"
(див.: "ПМ", №3 (35),
№4 (3), 2001 р.).
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39 См.: Liban. – С.156.
40 См.: Near. – С.220.
41 См.: Liegle. – С.42;
Porat. – С.51.
42 См.: Liegle/Konrad. –
С.158.
43 См.: Melzer W. Die
Bedeutung von Utopien
fьr die Genese der Kib�
butzim und ihres
Erziehungsarrangements
// Melzer/ Neubauer. –
С.38�69 (здесь – С.68).

шой привязанностью “Кибуц арци”, начиная с 30�х годов, к СССР, в
котором, – в связи с приходом в Германии к власти Гитлера, – люди
видели “маяк антифашизма” и в целом союзника в деле построения
социализма. Как в странах “народной демократии” это слепое дове�
рие к “большому брату” соединялось также в Палестине и позже в
Израиле с ярко выраженным культом Сталина. 

О переживании кибуцников за судьбу советской страны и ее на�
рода свидетельствуют воспоминания Шауля Кнаса, опубликован�
ные в 1991 году. Во время II мировой войны “детей Сталина”, как
сейчас называют этих питомцев, в доме�интернате перед сном вы�
нуждали рассматривать альбомы с фотографиями защитников роди�
ны социализма. В их воображении возникали картины победы Крас�
ной Армии над “злыми немцами”. Снимки изображали ночную
Москву, небо, пронизанное лучами прожекторов, героических вои�
нов. “Кто же нас защищает ночью в доме�интернате? Не мужчины –
и не женщины�дежурные. Всех детей защищает Красная Армия”, –
вспоминал этот кибуцник свое детство.39

Духовное единство между кибуцным движением и страной Сове�
тов впервые дало трещину в связи с процессами против “космополи�
тов” в конце 40�х – начале 50�х годов в Москве, а также с так называ�
емым “делом Сланского” в Праге (1952 г.), в котором был замешан
также известный представитель “Кибуц арци” Мордехай Орен, арес�
тованный в Чехословакии по обвинению в “титоизме” (привержен�
ности к вождю Югославии) и в шпионаже в пользу Великобрита�
нии.40 Эти события, но прежде всего ХХ съезд КПСС (1956 г.) и за�
крытое выступление на нем Хрущева о преступлениях Сталина при�
вели к отмежеванию ведущего объединения кибуцев от КПСС и от
СССР вообще.

Как многие интеллигенты того времени, Голан и другие предста�
вители кибуцного воспитания уже с 20�х годов находились под вли�
янием зарубежной, прежде всего немецкой и американской рефор�
маторской педагогики, а также идей немецкого молодежного движе�
ния и представленной Густавом Винекеном (Германия) и Зигфри�
дом Бернфельдом (Австрия) идеей об “автономной молодежной
культуре”, свободной от влияния семьи.41

При этом нужно особо отметить влияние Бернфельда, о чем ста�
ло известно лишь в последние десятилетия. Венский психолог и пе�
дагог, основавший в 1919 году детский дом для еврейских сирот (Ба�
умгартен), опубликовал в том же году программный труд под назва�
нием “Das judische Volk und seine Jugend” (Еврейский народ и его
молодежь), в котором он сделал набросок модели кибуцного воспи�
тания в будущем. Эта публикация была замечена и в Палестине, хо�
тя ее суть была воспринята не совсем точно – возможно потому, как
считают М.Фллинг�Альберс и В.Фллинг, что автор в свое время вы�
ехал не туда, а в США. Во всяком случае Бернфельд оставался дол�
гое время вне поля зрения исследователей кибуцного движения. За�
слугой Вилли Хофера, одного из соратников и преемников Берн�
фельда в венском детдоме, является то, что в 1965 году он указал на
этого человека и его значение для становления кибуцного воспита�
ния,42 так что ныне Бернфельда совершенно справедливо считают
его истинным “духовным отцом”.43

В историко�педагогических исследованиях осталось до сих пор
совершенно не замеченным то, что не только Бернфельд, но и Мака�
ренко опирались на опыт Винекена в “Свободной школьной общи�
не” в Виккерсдорфе и сделанные им на этой основе выводы. Так, со�
ветский педагог, разделявший критику Винекена в адрес школы и
семьи, энергично отстаивал тезис последнего (не ссылаясь однако на
него) о том, что детство – это самостоятельная фаза жизни. В мака�
ренковской статье “Педагоги пожимают плечами” (1932 г.) можно
прочесть: “... наш детский коллектив решительно не хочет жить под�
готовительной жизнью к какой�то будущей жизни, он не хочет быть
явлением только педагогическим, он хочет быть полноправным яв�
лением общественной жизни, как и каждый другой коллектив”.44 И,
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что примерно, до 1927 года Макаренко использовал вместо совет�
ского термина “коллектив” понятие Винекена “община” (Gemeinde),
так что последнего можно считать в некотором роде “прародителем”
разрабатывавшейся тогда в Советской Украине (колония им.
М.Горького) и в Палестине (кибуцы) концепции общинного воспи�
тания.

Голан, написавший с середины 30�х годов свою концепцию ки�
буцного воспитания, использовал в публикациях на английском
языке термин “collective education”. Соответственно в немецкоязыч�
ной литературе о кибуцах говорится почти исключительно о коллек�
тивном воспитании вместо общинного воспитания (буквальный пе�
ревод с иврита “хинух мешутаф”), начиная с выпуска Людвигом
Лигле первого сборника источников “Коллективное воспитание в
кибуце” (1971 г.) и кончая новейшей монографией по данной теме
Марии Фёллинг�Альберс и Вернера Фёллинга “Кибуц и коллектив�
ное воспитание” (2000 г.).

V. Механизм воспитания в кибуце

В основу системы воспитания в кибуце была положена концеп�
ция двух эмоциональных центров, которые организовались раздель�
но не только по месту их нахождения, но и по воспитательным
функциям, в которых были заняты разные в эмоциональном отно�
шении люди.45

Первый центр – дом�интернат с метапелет, нейтральным в эмо�
циональном отношении доверенным лицом, и с “peer group” (груп�
пой одного возраста) должен был ориентироваться предпочтительно
на решение конкретных задач, выдвигая на передний план общие
интересы группы. При этом должны были прежде всего решаться та�
кие задачи социализации, которые в условиях традиционной семьи
отягощают взаимоотношения родителей и детей, особенно матери и
ребенка. Это воспитание чистоплотности, привитие культуры пове�
дения за столом, половое воспитание с учетом полового влечения де�
тей, формирование социальных норм поведения, таких как готов�
ность поделиться с другим, уступить ему что�либо и т.п.

Детей обоих полов с самого их рождения объединяли в возраст�
ные группы, в которых они совместно воспитывались до 18 лет, что
“в плане социализации далеко выходит за рамки возможностей сов�
местного воспитания мальчиков и девочек одной классной груп�
пы”.46 До 60�х годов члены одной “peer group” – вначале в поселени�
ях “Кибуц арци”, а затем и в других – спали в совместных спальных
помещениях, и мальчики и девочки вместе принимали душ. Чтобы
защитить “общественные душевые” (это практиковалось вплоть до
смерти Голана), были проведены педагогические совещания, а также
издан тематический сборник. Однако же “пережившие общинное
воспитание”47 остро критиковали такого рода опыты, они рассказы�
вали “о жгучем стыде, о невыносимом чувстве публичного принуж�
дения, о глубоких душевных ранах вследствии обнажения перед
другими”.48

То, что даже и Голан к концу своей жизни пришел к некоторым
сомнениям по поводу концепции воспитания, которую он настойчи�
во защищал, можно заключить из письма к его давнему соратнику
Менахему Герсону в 1951 году: “И в области воспитания есть много
такого, что может лишить человека покоя. Вещи развиваются и ме�
няются, они требуют ревизии и пересмотра определенных познаний.
Необходима серьезная интеллектуальная работа по интеграции
древних, устаревших картин мира и их приведение к соответствую�
щим современным реалиям. Нужно найти новый язык и новую тер�
минологию для многочисленных проблем, включая социологичес�
кую реализацию общинного воспитания”.49

Наиболее нашумевшим – и получившим в литературе противоре�
чивые отклики – результатом такого совместного воспитания было
“возникновение отношений по типу связей между братьями и сест�

44 Макаренко А.С. Пед.
соч.: В 8 т. Т.1. – М.
1983. – С.140.
45 См.: Melzer/Neubauer. –
С.98�99.
46 Folling�Albers/Folling.
– С.171.
47 См.: Liban. – С.119.
48 Цит. по: тот же. –
С.141.
49 Цит. по: тот же. –
С.168.
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рами, предполагающих исключение половых контактов и браков
между ними”.50 Исследование израильского социолога Иосифа Ше�
фера (1977 г.) о браках людей, выросших в кибуце, показало, что не
было ни одного бракосочетания двух людей из одной и той же “peer
group”. “Похоже, тесная связь в группе равных вызывает чувство за�
прета на кровосмешение ее членов”.51 С другой стороны, как показа�
ло одно из исследований 70�х годов, интимные отношения с лучшим
другом или с лучшей подругой в кибуце менее выражены по сравне�
нию с их городскими однолетками.52

Сверстники в кибуце были неким устойчивым фактором, обеспе�
чивающим постоянное нахождение в непосредственной близости
кого�то, с кем всегда можно было поиграть, так что ребенок практи�
чески никогда не оставался в одиночестве.53 Благодаря постоянному
совместному пребыванию в кругу сверстников с самого раннего дет�
ства возникали условия жизни такие, как у близнецов, и, таким об�
разом, “peer group” проявляли те же типические психологические
признаки, которые характерны для близнецовых пар. Сверстники
чувствовали сильную зависимость один от другого и во всех жиз�
ненных ситуациях полагались друг на друга. Кибуцный ребенок вы�
сказался однажды в беседе с одним из зарубежных гостей в том
смысле, что лишь сверстники из своей группы могут его “по�настоя�
щему понять”.54

Второй эмоциональный центр – семья, должен был обеспечить в
первую очередь удовлетворение потребности детей в родительской
ласке, их эмоциональное развитие. Исходным моментом при этом
была точка зрения, что после “распада авторитета отца”55 взаимоот�
ношения между родителями и детьми должны определяться, прежде
всего, положительными чувствами, не отягощенными конфликтны�
ми ситуациями. То, что родители и дети будут проводить вместе
лишь приятные часы, должно было позволить, как, очевидно, надея�
лись теоретики кибуцного воспитания, избежать характерного для
ситуации Эдипова комплекса проявления противоречивого чувства
любви�ненависти. 

Во время ежедневного совместного пребывания в кругу семьи
(“священные часы”) родители должны были обеспечивать здоровую
атмосферу общения, не балуя детей при этом. В квартире родителей
дети могли играть со своми собственными игрушками, что им не
разрешалось делать в интернате. Так часы, проведенные в семье, ста�
новились для детей действительно чем�то особенным. И так как ро�
дители из�за коллективно организованного обслуживания (прачеч�
ная, столовая и т.п.) почти не тратили времени на ведение собствен�
ного домашнего хозяйства, то в семейные часы они могли полностью
посвящать себя детям. Воспитательный эффект, связанный с общи�
ми занятиями на досуге, Л.Лигле описывает таким образом: “Ребен�
ку открывается мир, полный новых впечатлений, который он осваи�
вает со своими родителями; совместные переживания, т.е. не рас�
плывчатые отношения, как в доме�интернате, постоянное, незамени�
мое эмоциональное отношение содействует отождествлению и тес�
ной привязанности к родителям”.56

О роли семьи в кибуцном воспитании Голан пишет: “Проблема
была не в том, как ослабить узы (между родителями и ребенком. –
Г.Х.), но, наоборот, в том, как превратить их в более стабильный и
устойчивый источник защищенности, привеcти их в соответствие с
подготовкой к жизни в обществе”.57 В другом месте у Голана сказано:
“В ходе коллективного воспитания предполагается свести до мини�
мума отрицательное влияние родителей на ребенка, но дать детям
при этом возможность получить от родителей ту меру любви и учас�
тия, которая гарантирует чувство защищенности и нормальное раз�
витие, но сводит по возможности к минимуму влияние чрезмерной
опеки, с одной стороны, и возможность развития у детей чувства за�
брошенности и недостатка родительской любви, с другой стороны”.58

Голан увидел угрозу в том, что родители, не желая подвергать опас�
ности то время, которое они проводят с детьми, уступают им во всем,
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позволяя себя тиранить, отказываясь при этом от любого воспита�
тельного влияния в твердой уверенности, что детей воспитывают в
доме�интернате. Он объясняет это так: “Некоторые родители склон�
ны видеть в коллективном воспитании замену своим собственным
воспитательным действиям”. Поэтому он требует: “Ни в коем случае
нельзя освобождать родителей от воспитания их детей”.59

С начала 60�х годов произошли существенные изменения в со�
держании и организации воспитания детей. Двери интернатов от�
крылись для родителей, которые могли теперь практически в любое
время, когда позволяли условия работы, приходить к своим детям, а
также подкармливать самых маленьких. Теперь они, как правило, са�
ми укладывали детей спать, при этом метапелет всегда могла им по�
мочь. Одновременно все чаще ставилась под сомнение существовав�
шая десятилетиями практика организации ночного сна детей.

VI. За и против совместного сна

В дискуссии о “sleeping arrangement” приводились, как выяснили
немецкие специалисты по кибуцному воспитанию Вольфганг Мель�
цер и Георг Нойбауэр,60 аргументы как организационного, так и иде�
ологического характера. Сторонники сохранения коллективной
формы указывали прежде всего на то, что совместный ночной сон
детей – это неотъемлемая составная часть ценностной системы ки�
буца, основанной на принципе равенства и что он особенно важен
для поддержания традиционных ценностей. Кроме того, говорили
они, это дает возможность освободить женщину от повседневной ро�
ли матери и домашней хозяйки, создает условия для политической
активности обоих родителей и благодаря профессионализации вос�
питателей обеспечивает более квалифицированное педагогическое
руководство детьми.

Мало известен тот факт, что и будущий автор “Книги для родите�
лей” Макаренко до середины 30�х годов отдавал предпочтение вос�
питанию детей в детдомах силами профессиональных педагогов пе�
ред “неквалифицированным семейным воспитанием”. Так, в работе
“Беспризорность и борьба с ней” (1931 г.) можно прочесть: “Уже и
теперь очень активно перед всеми нами встал вопрос о новом быте, а
новый быт первым делом требует лишить семью права прибегать к
кустарному воспитанию ребенка”. “Никогда женщина не будет пол�
ностью свободна там, где семья подменяет педагогическое заведе�
ние”.61

Сторонники семейной формы сна детей в кибуце ссылались на
потребность маленького ребенка и молодой матери быть вместе всю
ночь, а особенно во время засыпания. Они указывали на грубые не�
достатки присмотра за детьми со стороны перегруженной работой
метапелет и еженедельно или даже ежедневно сменявших друг друга
ночных сторожей при совместном размещении детей – часто они бо�
ялись оставаться в темноте и отправлялись на поиски родителей.
Указывалось также на то, что родителям, имеющим троих�четверых
детей, тяжело постоянно приводить и уводить их. Вследствие отры�
ва детей от семьи нарушаются процессы накопления родительского
опыта, тесные отношения между родителями и детьми и прочность
семьи. Кроме того, система общинного воспитания слишком мало
учитывает индивидуальные возможности развития ребенка. Да и
склонность матерей к определенным педагогическим ошибкам (на�
пример, проявление робости) скорее еще больше усиливается из�за
продолжительной разлуки с детьми. По аргументации сторонников
ночного сна детей в семье, общинная практика воспитания оказыва�
ется прямо�таки вредной для детей: многие из них испытывали час�
то страхи, нервозность и страдали недостатком концентрации вни�
мания.

59 Цит. по: Liegle. – С.19.
60 См.: Melzer/Neubauer.
– С.29.
61 Макаренко А. Собр.
соч. Марбургское изд.
Т.1. – Равенсбург. 1976.
– С.123, 122; см. также:
Макаренко А.С. Пед.
соч.: В 8 т. Т.5. – М.
1985. – С.316, 315.
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Эти критики получили поддержку со стороны Анны Фрейд и До�

роти Барлингхэм в их книге о детях военного поколения в Велико�
британии, воспитанных в детских домах, – позже появилось ее изда�
ние на иврите (1949 г.), что побудило Голана выступить с возраже�
нием, в котором он указывал на различия между теми детскими до�
мами и домами�интернатами в кибуцах.62 В 1954 году Анна Фрейд
доложила на симпозиуме психоаналитиков в Нью�Йорке об особом
случае крайней эмоциальной запущенности кибуцного ребенка, вы�
росшего в доме�интернате и нуждавшегося в помощи психотерапев�
та: маленькая девочка, мать которой работала в коровнике, пыталась
завоевать внимание и любовь матери тем, что старалась уподобиться
животным, которых обслуживала ее мать, “она отказалась от своих
умений, человеческих интересов и образа поведения, и во всех ее
движениях, действиях и привычках стала коровой”, то есть передви�
галась на всех четырех конечностях, к тому же еще и мычала. Далее
в докладе Анны Фрейд говорилось: “Ее отношение к матери ухуд�
шилось и при этом усилось равнодушие к другим людям, и остава�
лось в этой абсолютно патологической форме ее идентифицирован�
ного подражания животным”.63

Слабым звеном общинного воспитания в кибуцах несомненно
была метапелет, функцию которой людям извне, включая посетите�
лей из�за рубежа, трудно было понять. М.Феллинг�Альберс и
В.Феллинг видят в ее “эмоциональном нейтралитете”, который, как
оказалось, почти невозможно было обеспечить, “скорее продукт ис�
следований мужской половины теоретиков воспитания”.64 Инфор�
матором в случае, описанном выше для Анны Фрейд, между прочим,
была эмигрировавшая из Вены в Палестину психоаналитик Алиса
Вайс�Штадтхаген, с которой она переписывалась. В 1947 году Алиса
сообщила своей лондонской коллеге о трех�четырехлетних кибуц�
ных детях, ее пациентах, которые уже “прошли через руки” 15 (!) ме�
тапелет.65 В то время метапелет еще не была профессией, по которой
нужно было получать специальную подготовку; на эту работу в ки�
буцах назначались женщины, по общему мнению наиболее пригод�
ные для нее (обычно матери – но в те группы, где не было их детей).
Лишь в 50�е годы метапелет стала получать соответствующую под�
готовку – вначале в течение двух�шести недель, позже – одного�двух
лет.66

Еще больший интерес, чем сообщения Анны Фрейд, вызвали в
кибуцах результаты исследований в области госпитализации детей
отдельно от матерей (Рене Спитц и др.), проводившиеся в начале 50�
х годов по заданию Международной организации здравоохранения
(МОЗ) и включавшие также кибуцы. Хотя при этом и не ставился
знак равенства между воспитанием в этих учреждениях и воспита�
нием в обычных детских домах, но определенные моменты поведе�
ния (проявления депривации), также как вспышки гнева, сосание
большого пальца, кусание ногтей и ночное недержание мочи, наблю�
давшиеся часто и у кибуцных детей, рассматривались как проблем�
ные и связывались с практикой общинного воспитания (недостаточ�
ный материнский уход).67

VII. Взгляд постороннего

Вышеупомянутые вопросы рассматривает также в своей широко
распространенной книге “The children of the dream” (Дети мечты,
1969) известный американский психиатр и педагог Бруно Бетель�
хейм, проведший семь недель в одном из кибуцев и побывавший
кроме того в некоторых других. Бетельхейм выступает за “тщатель�
ное и непредвзятое исследование практикуемых в кибуцах методов
воспитания с тем, чтобы узнать таким образом что�то новое о росте
ребенка и формировании личности”.68 Немецкоязычное издание
этой книги “Die Kinder der Zukunft” (Дети будущего, 1971), которое
имеет подзаголовок программного характера “Общинное воспита�
ние как путь новой педагогики”, всегда с большой охотой и с поль�

62 См.: Liban. – С.117�
118.
63 Die Schriften der Anna
Freud. Bd.V. 1954�1956.
Psychoanalyse und
andere Schriften. –
Frankfurt/M. 1987. –
С.1362.
64 Fцlling�Albers/Folling.
– С.119.
65 См.: Liban. – С.190.
66 См.: Folling�Albers/
Folling. – С.120.
67 См.: Melzer/Neubauer.
– С.88.
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зой для себя читают мои студенты. Этот труд содержит интересные
наблюдения и выводы.

Например: ссылаясь на две центральные категории у Фрейда, Бе�
тельхейм интерпретирует воздействие на ребенка характерных для
кибуца взаимоотношений между родителями, метапелет и детской
возрастной группой. При этом речь идет, с одной стороны, об Эди�
повом комплексе, конфликте, который возникает в результате вы�
теснения или недостаточного преодоления привязанности к родите�
лю противоположного пола, а с другой стороны, о сверх�Я, о той ин�
станции психического аппарата (наряду с Оно и Я), которая служит
регуляции психо�сексуального поведения путем запретов и требова�
ний. По этому поводу в книге Бетельхейма говорится следующее:
“Сильный и требовательный образ метапелет ослабляет Эдиповское
отношение ребенка с родителями, в то время, как любовь родителей
к нему препятствует тому, чтобы в отношении к личности метапелет
возникало нечто сравнимое с Эдиповым конфликтом. ..., однако при
этом следует также всегда иметь в виду, что “peer group” играет ис�
ключительно важную роль, благодаря чему происходит дальнейшее
ослабление Эдипова конфликта”. “В кибуце родители являются
всем чем угодно, только не олицетворением сверх�Я. Эта роль отво�
дится метапелет (и “peer group”). ... По Фрейду сверх�Я представля�
ет собой наследие разрешенного Эдипова конфликта, и это же отно�
сится к идентификации ребенка с родителем одного с ним пола. Но
в кибуце идентификация с родителем как таковым не приводит к
превращению в свое внутреннее сверх�Я. Она происходит только че�
рез идентификацию с замещающим объектом – ребенок отождеств�
ляет себя либо с метапелет, либо с “peer group”, либо с кибуцем в це�
лом”.69

Участники кибуцного движения, как показывает опубликованная
в Израиле подборка откликов, встретили книгу Бетельхейма очень
критически.70 Так, утверждение автора, что недостаточная, по его
мнению, координация влияний со стороны родителей и метапелет
приводит некоторых подростков к “душевному расстройству” (emo�
tional disturbance)71 в свое время вызвало бурю возмущения.72 Непри�
емлем также был и тезис Бетельхейма о том, что кибуцников из�за
недостаточной подготовки на роль колонизаторов заставили “со�
здать вновь закрытый мир местечка, хотя совершенно другим спосо�
бом, но на схожих основаниях: выжить в принципиально враждеб�
ном окружении”.73 Основатели кибуцев в этом тезисе видели прямое
нападение на их мечту о “новых евреях”.74 Поэтому и не нашелся ни
один издатель, который был бы готов опубликовать книгу Бетель�
хейма на иврите, хотя некоторые части перевода уже циркулировали
в кибуцах.75

В глаза бросается большой перерыв между поездкой ученого в
Израиль и появлением книги. Нина Сутон, французский биограф
Бетельхейма, используя некоторые цитаты из личных писем, адресо�
ванных редактору ученого в его американском издательстве (Рут
Марки), написала, что он был скорее разочарован своими впечатле�
ниями, полученными на месте. В письмах говорится, например, о
том, что Бетельхейм, хотя и познакомился со счастливыми людьми,
“воодушевленно рассказывавшими о своих курах, карпах, о послед�
нем урожае или о новой фабрике, которую они хотели построить”,
встретил и много таких, “кто угрюмо выглядели, ни с кем не разгова�
ривали, не хотели, чтобы им мешали и пытались поскорее сделать
свою работу. В больших городах они были бы балластом, если не ху�
же. Здесь же они полезные члены своей общины. Но, несмотря на
это, они все равно несчастны, хотя и в другом месте для них тоже бы
ничего не изменилось”. Бетельхейм приходит к выводу, что “кибуц
хорош для очень сильных людей, его ведущих и доминирующих, а
также для ослабленных, во всех отношениях защищенных и окру�
женных заботой общины. Но очень тяжело приходится тем многим
людям, составляющим серединное большинство, вынужденным вы�
держивать все это, без всякой возможности себе помочь, платя за это

69 Bettelheim. – С.183.
70 См.: Liban. – С.186.
71 См.: Bettelheim. –
С.187�192.
72 См.: Liban. – С.150.
73 Цит. по: Sutton N.
Bruno Bettelheim. The
Other Side of Madness. –
London. 1965 (ссылки
как на: Sutton). – С.366.
74 Sutton. – С.368.
75 См.: Sutton. – С.354,
368.
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истощением своих сил и разрушением личности, из�за того, что им
очень многое нужно было изжить из сознания”.76 Вспомним: в раз�
личного рода общностях страдают именно сильные, инициативные
люди, а “середняк”, “серость” процветает. В другом письме Бетель�
хейм, с почти непостижимой радикальностью, делает вывод из своих
впечатлений: “Кибуц, по�моему, это превосходный эксперимент (a
most noble experiment) – у него были свои вершинные моменты, но
теперь это анахронизм”.77 Тот факт, что кибуцы во время шестиднев�
ной войны (1967 г.) потеряли много людей, побудил Бетельхейма
передумать и скорректировать свою позицию. В предисловии к кни�
ге он пишет, что кибуцники составляли необычно высокую долю во�
еннослужащих, всегда сражавшихся на переднем фронте, а также
выполнявших особые спецзадания (25% всех павших израильтян
были кибуцники, но они составляли лишь 4% еврейского населения
страны). Несколько лет спустя Бетельхейм, закончив свою книгу,
несмотря на критику в деталях, довольно убедительно защитил вос�
питательную систему кибуцев.

Большое значение для признания наметившихся тогда измене�
ний в кибуцном воспитании имела проведенная его теоретиками
адаптация модели психосоциального развития индивидуальности,
разработанной американским психологом Эриком Эриксоном, в ко�
торой подчеркивается значение формирования изначального дове�
рия (basic trust) в первый период жизни ребенка.78 Связанная с этим
стабильность может быть обеспечена, по мнению Бетельхейма, не
только матерью, но и “peer group”.79

Несмотря на всякого рода сомнения, большинство кибуцев вна�
чале еще держались за “communal sleeping arrangement” – в поселе�
ниях объединения “Кибуц арци” (благодаря Голану и его сторонни�
кам) прежде всего из идеологических соображений, однако, и не в
последнюю очередь, из�за больших расходов, которые возникли бы
при реорганизации. Но в конце концов в некоторых кибуцах дело
дошло до “голосования ногами”, то есть часть родителей просто ста�
ла оставлять вечером детей дома.80 И, таким образом, совместный
ночной сон детей был постепенно отменен с конца 60�х годов, внача�
ле в результате вотума матерей, а затем и официально – в том числе
в поселениях “Кибуц арци”. Начиная с 90�х годов (повлиял также и
ракетный обстрел с территории Ирака во время войны в районе
Персидского залива) все дети живут и спят у родителей.81

В связи с этим следует упомянуть, что и гутеры в своем первом
прибежище в Моравии в XVI столетии практиковали вначале разме�
щать детей отдельно от родителей. От введенного в силу экономиче�
ской необходимости (вскоре однако получившего религиозное и пе�
дагогическое обоснование) интернатного воспитания они через пол�
века отказались, а именно, вследствие внешних обстоятельств (бег�
ство из Моравии с началом турецкой войны).

Все�таки в самом кибуцном движении был ряд педагогов и пси�
хоаналитиков, которые сомневались в правильности концепции сов�
местного ночлега детей, “но они хранили свое мнение при себе или в
лучшем случае высказывали его в узком кругу знакомых”, что они
“могли бы представить резкую критику по поводу общинного воспи�
тания”. Так, например, Луцы Розенберг, доцент педагогических се�
минаров “Кибуц арци” и “близкая сотрудница Голана”, откровенно
признавалась мужу, что “это глупость – отобрать ребенка от матери,
чье тепло ему необходимо, и доверять его под ответственность ка�
кой�то метапелет в доме�интернате”.82 Однако в многочисленных
публикациях Розенберг в кибуцной печати такие сомнения не вы�
сказывались.
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У серпні 2001 року на Полтавщині відбувся Собор болгар  України.
У цьому цікавому заході взяли участь не лише представники більш ніж
300!тисячної громади українських болгар, але й гості з інших країн – із
Болгарії, Молдови, Російської Федерації, Румунії. Організатори
Собору на чолі з народним депутатом України Миколою
Олександровичем Габером планували основну частину заходів
провести на Полтавщині – у Нових Санжарах та в селі Малій
Перещепині Новосанжарського району, на околиці якого 1912 року
випадково було знайдено знаменитий Перещепинський скарб –
найбагатший зі скарбів Східної Європи епохи Середньовіччя – вагою
75 кілограмів (25 кг  золотих речей, 75 кг срібних). Тільки на початку
80!х років ХХ ст. німецький учений Йоахім Вернер, а потім за ним
австрійський учений Вернер Зайбт та болгарські історики й археологи,
глибоко дослідивши експонати скарбу в Ермітажі, у Санкт!Петербурзі
(тоді Ленінград), прочитали написи давньогрецькою мовою на
перстенях!печатках із Перещепинського скарбу і встановили, що все те
багатство колись належало Кубрату, ханові, потім кагану (цареві,
імператору) величезного ранньофеодального державного об'єднання –
ранньофеодальної держави Великої Булгарії, до складу якої в VІІ ст.
нашої ери входила й територія сучасної України.

Кубрат був мудрим правителем, високоосвіченою людиною, бо після
загибелі 602 року свого батька – бека!князя причорноморського
Булгарського князівства Албурі Аскала, який служив Візантійській
імперії, хлопець із ранніх дитячих років виховувався в
Константинополі при дворі візантійського імператора. Візантійські,
арабські, давньобулгарські історичні джерела з любов'ю і повагою
розповідають про цього правителя, про прийняття ним 619 року в
Константинополі християнства та присвоєння йому високого
римського звання патриція, отримання ним тоді від імператора Іраклія
багатих дарів. Пізніше, у середині 20!х років VІІ ст. Кубрат надав
допомогу Іраклію своєю 40!тисячною кавалерією у війні з Персією.
Після великої перемоги над персами на Кавказі, коли було взято
численні трофеї, у тому числі золото та срібло Сасанідів – персидських
правителів, – Іраклій вручив Кубратові, як нагороду за ту перемогу,
коштовності Сасанідів і видав за нього заміж свою доньку Євдокію.

Давні булгари – праболгари, які ведуть свої історичні корені від гір
Паміру і Гіндукуша, високий рівень розвитку яких вчені відзначають
ще в середині першого тисячоліття до нашої ери і які  належали в
давнину до індоєвропейської сім'ї народів, а потім частина котрих,
асимілювавшися із тюрками і гуннами, вже стала відома як
тюркомовний народ. Булгари були одним із державотворчих етносів у
Тюркському та Хозарському каганатах, у  Волзькій Булгарії (на сході
називали їх булгарами, на заході болгарами, а самі вони говорили, як і
теперішні їхні нащадки, – "б'лгари"), у Київській Русі. На Балканах
вони заснували (681 року) Перше Болгарське царство, яке, завдяки
асиміляції з придунайськими балканськими слов'янами вже стало
слов'янською державою. Болгари були першим слов'янським народом,
який створив свій алфавіт, що протягом багатьох віків
використовується багатьма слов'янськими народами, у тому числі й
українцями. Історичні корені українців і болгар тісно переплітаються.
Особливо великий був вплив Болгарії – культурний, релігійний,
економічний – на українські землі з прийняттям Київською Руссю
християнства наприкінці Х ст. Не раз наші землі приймали з Болгарії і
втікачів!богомилів, і борців проти османського іга. Болгари України це
добре пам'ятають; українська земля стала їм другою матір'ю. Але вони
добре пам'ятають і свою давню історію, зберігають традиції, звичаї своїх
предків.

Однакові символи Болгарії й України – пшеничний колос, тризуб,
птах, що летить на свого ворога, – дійшли до нас із  сивої давнини. Вони
свідчать про нерозривність історії та близькість наших народів. Тож
українські болгари разом з українцями, росіянами, поляками, німцями,
угорцями,  іншими народами, які живуть в Українській державі,
прагнуть будувати нове щасливе життя в ній,  прагнуть зробити її

СОБОР БОЛГАР УКРАЇНИ 

НА ПОЛТАВЩИНІ 

В.Н.Жук

Програма заходів
Собору Болгар

України 
(15�19 серпня 2001 р.,

Полтава, 
Нові Санжари)



58

ДДООВВІІДДККИИ
сильною економічно, могутньою, заможною, багатою духовно. Цьому
мають слугувати і Собори болгар України, перший із яких відбувся в
серпні 2001 року.

Через те, що цей важливий захід збігся в часі з іншими важливими
подіями (проведення Сорочинського ярмарку та підготовка до
святкування 10!річчя Незалежності України), всі дійства  було
проведено у Нових Санжарах та Малій Перещепині.

Під час Собору болгар України новосанжарці стали глядачами
кінофестивалю болгарських фільмів, виступів фольклорних колективів
Болгарії та України, учасниками й глядачами інших культурно!масових
дійств. Тут були і  гала!концерт, і жива музика, і національна
болгарська боротьба, і жива дискотека для всіх учасників Собору.
Особливе значення мали урочисте відкриття Собору 18 серпня,
встановлення пам'ятного знаку на могилі царя Кубрата на кургані
Кубрата, на околиці села Мала Перещепина, та урочисте встановлення
Хреста і закладення символічних каменів та капсули на місці, де буде
споруджено храм святих Кирила і Мефодія неподалік від могили
володаря Великої Булгарії. Слід нагадати, що за нашими
дослідженнями (за даними давньобулгарських літописів) далекий
предок слов'янських першопросвітителів і проповідників християнства
братів Кирила і Мефодія, Кубратів дядько Органа, був похований на
Шар!горі у древній Говтві, що в давнину носила назву Кукаган –
"Камінь Кагана".

Під час Собору українські, болгарські та інші науковці працювали за
тематичними "круглими столами". Теми були досить цікаві: 

1. Мова болгар в Україні в усній і письмовій формах. 
2. Болгари в історії українських земель.
3. Україна – Болгарія: економічний, політичний, культурний діалог
слов'янських держав. 
4. Участь болгар України у будівництві незалежної Української
держави та інші. 
Була можливість подискутувати, обговорити актуальні питання

сьогодення. Планувалися і туристичні маршрути. Однак, з ряду причин
не все було здійснено.

Незважаючи на всі труднощі проведення такого заходу і деякі
прорахунки, Перший Собор болгар України відбувся. І вже в цьому
його велике значення.

Але на майбутнє нам слід враховувати, що такі заходи можуть багато
дати для Полтавщини, для розвитку економіки, культури нашого краю,
багатьох районів нашої області, для розвитку туризму, який може стати
вагомою статтею доходів обласного бюджету. Адже у Полтаві і на
Полтавщині є що показати гостям, треба тільки "окультурювати" наші
міста і села, більше дбати про їхній санітарно!екологічний стан,
піклуватися про пам'ятки історії та культури, про наші заповідні місця,
впорядковувати дороги, влаштовувати в тих чи інших місцях куточки
відпочинку гостей. І пора вже  робити це на належному рівні, щоб не
соромно було  перед  гостями за наші убогі хатини, поламані допотопні
огорожі, бур'яни на вулицях і подвір'ях замість квітів, якими здавна
славилися міста і села Полтавщини. Розвиток туризму створить
додаткові робочі місця, а  для селян – мешканців віддалених населених
пунктів – умови для  продажу гостям своєї екологічно чистої продукції.

І необхідно, щоб гості, туристи не тільки побачили все,  що маємо
кращого, але і повезли із собою якісь  сувеніри з Полтавщини, – наш
народ  здавна славився своєю майстерністю, своїми виробами. Чимало
опішнянських, решетилівських та інших виробів могли б повезти і
учасники Собору  болгар України, що відбувся. Шкода, що цього не
трапилося. Тож усі ці моменти варто враховувати, аби наступні Собори
болгар України Полтавщина зустріла гідно і щоб цікаві заходи під час їх
проведення відбулися на високому рівні і у Полтаві, і в Нових
Санжарах, і у  Малій Перещепині, і в Говтві чи Решетилівці. Таке
спілкування надзвичайно корисне для нас, тому не будемо про це
забувати. Тим більше, що нині на урядових рівнях вирішено питання
про відновлення дружніх зв'язків Полтавської області України і
Великотирновського округу Болгарії. 

Хрест на околиці 
с. Мала Перещепина, де
буде споруджено церкву

святих Кирила  і
Мефодія

На початку березня
2002 р. Полтаву відві�
дала українсько�
болгарська делегація, в
складі якої були мери
болгарських міст 
Балчик та Враца –
Красимир Михайлов і
Румен Стоманярськи,
архітектор Никола 
Тулешков, виконавчий
директор Національної
співдружності болгарсь�
ких общин Гинка Чавда�
рова, повноважний По�
сол Болгарії в Україні
Іван Паров, народний де�
путат України Микола
Габер. Під час цього
візиту обговорювалися
питання як про споруд�
ження храму святих Ки�
рила і Мефодія, готелю
та паркінгу поблизу мо�
гили Кубрата, на око�
лиці села Мала Переще�
пина Новосанжарського
району, так і про підго�
товку до проведення у
серпні 2002 р. на Пол�
тавщині Другого Собору
Болгар 
України.

Пам'ятник
Кубратові на місці

його поховання, 
де було знайдено
Перещепинський

скарб



тризуба I тисячоліття до нашої ери знайде�
но археологами на Керченському півос�
трові.

На території центральної України тризуб
набув поширення у період VI�VIII століть.
Підтвердженням цього є речі із знаменитого
Перещепинського скарбу, який було знай�
дено на Полтавщині на початку ХХ ст.

Слід відзначити, що у період родо�
племінного ладу для вирізнення роду на ук�
раїнських територіях використовувалися
зображення різних геометричних фігур чи
стилізовані зображення тварин, птахів, рос�
лин. Очевидно, що тризуб був символом
племені чи знаком влади, який поступово
набув загального значення. Уже на початку

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ
СИМВОЛІКИ
Українські національні символи мають

древню історію, відображаючи природні
особливості народу, його економічну діяль�
ність, історію.

Одним із найдревніших знаків, котрі
дійшли до наших днів, є тризуб. Деякі су�
часні вчені доводять, що цей символ
первісної релігії вшановується на теренах
України уже 12 тисячоліть як ознака
національної приналежності. Кам'яну
застібку із цим знаком часів Трипільської
культури (5�3 тис. років до н.е.) було знай�
дено біля одного з Дніпровських островів.
Досить багато предметів із зображенням
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Становлення України як незалежної суверенної держави поряд із створенням системи ор�
ганів влади, розв'язанням соціально�економічних, політичних та інших проблем поставило і
завдання впровадження власної національної символіки. Цей процес відбувався в напру�
женій боротьбі переважно з політичних причин. На заваді швидкому розв'язанню питання
було і досить поширене переконання, що 
український народ ніколи не мав державності, а значить, і своєї державної символіки, і те,
що зовсім у недавньому минулому використання синьо�жовтого прапора, тризуба чи гімну
"Ще не вмерла Україна" вважалося крамолою і каралося радянським репресивним апара�
том.
Ці та інші причини призвели до тривалого затягування парламентом розв'язання питання
про державну символіку України. Спочатку синьо�жовтий прапор почав використовувати�
ся під час державних церемоній і лише згодом був узаконений. У Конституції України
(ст.20) вже визначено символами держави синьо�жовтий прапор та Знак Княжої Держа�
ви Володимира Великого як малий Державний Герб України. Визначено також основні еле�
менти великого Державного Герба України та Національного гімну.
14 червня 2000 року на засіданні Кабінету Міністрів України нарешті було схвалено зако�
нопроекти про Державний Гімн України та про великий Державний Герб України. З прий�
няттям Верховною Радою України відповідних законів процес утвердження державної
символіки буде завершено.
Водночас у державі розгорнувся рух, спрямований на утвердження місцевої символіки –
гербів, гімнів, прапорів областей та міст. На Полтавщині він на обласному рівні вже завер�
шився, проте сьогодні триває уточнення місцевої символіки у містах і районах, приведення
її до відповідності традиціям, вимогам геральдики тощо.
Завдання цієї статті – дати читачам основну інформацію про державні символи України
та Полтавщини, коротко поінформувавши про їх історію та зміст; дати основи етикету
використання державної та місцевої символіки, оскільки вимоги до його дотримання до�
сить жорсткі, а його значення зростає з огляду на розширення як міжнародних, так і
внутрішніх зв'язків і набуває політичного значення.
Аналіз свідчить, що на сьогодні вже є досить багато досліджень із питань національної
символіки. Проте практично всі вони спрямовані на з'ясування її історичних коренів, дове�
дення тієї чи іншої точки зору. Майже немає літератури з етикету використання дер�
жавної символіки, хоча саме це практичне питання і потребує, на нашу думку, особливої
уваги.

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ТА ПОЛТАВСЬКА

ОБЛАСНА СИМВОЛІКА:

історія, сучасність, етикет застосування

М.І.Лахижа



Х ст. він утверджується як княжий знак Рю�
риковичів. Перше його зображення відоме з
печатки князя Святослава. А за часів князя
Володимира воно уже поміщається і на мо�
нетах. Цей знак княжої влади в тому чи
іншому виді зображувався на печатках, ста�
вився на майно, ним навіть маркувалася
цегла при будівництві церковних споруд.

Істориками нараховано понад 200 різно�
видів зображення тризуба, який використо�
вувався у багатьох князівствах Київської
Русі. Проте з поширенням християнства все
частіше використовуються релігійні симво�
ли. Тризуб як Гербова емблема Рюрико�
вичів витісняється також територіально�ро�
довими емблемами, що стало проявом фео�
дальної роздробленості. Так, уже з 
ХІІ ст. зустрічається зображення архангела
Михаїла. Сини Володимира Мономаха ви�
користовували його зображення на печат�
ках. У пізніші часи цей заступник воїнів
став на українських землях патроном за�
порізького козацтва, його зображення
постійно використовувалося на знаменах.

У середині ХІІІ ст. вперше згадується
про зображення золотого лева на синьому
тлі як герба міста Львова. Ця фігура
зустрічається і на печатках галицько�во�
линських князів. Золотий коронований лев
на синьому полі залишився відзнакою га�
лицьких земель і після захоплення їх поля�
ками.

У кінці ХVI�XVIII ст. значення герба на
українських землях набуває зображення ко�
зака з мушкетом на плечі. Він у той час на�
був ознаки загальнонаціонального символу
як зображення на військових прапорах та
гетьманських печатках, що використовува�
лося протягом тривалого часу.

У ХХ ст. відновилося використання три�
зуба як національного символу. Під час
Першої світової війни він був відзнакою ук�
раїнських січових стрільців, пізніше став
своєрідним орденом в Українській Га�
лицькій Армії.

З 1 березня 1918 року золотий тризуб на
синьому фоні став державним гербом Ук�
раїнської Народної Республіки. Право його
використання мали виключно державні ус�
танови. Цей символ став державним гербом
і після проголошення Акту Злуки 
22 січня 1919 року, хоча герб ЗУНР мав ви�
гляд золотого лева на синьому фоні.

У 20�40�х рр. зображення тризуба вико�
ристовувалося на терені Західної України
як символ боротьби за незалежність.

Герби Радянської України, прийняті в
різні роки, були далекими від національної
символіки і схожими на герби більшості
інших республік. 

Не менш різноманітним було в Україні і
прапорництво. У найдавніші часи викорис�
товувалися переважно трикутні полотнища,

пізніше з'явилися прямокутні, часто з кли�
новидними полотнищами на вільному кінці.
Найбільш використовуваними були черво�
ний, білий, блакитний та жовтий кольори.
На тлі прапора часто робилося вишите  зоб�
раження тризуба, релігійних символів, лева
чи інше зображення, що слугувало симво�
лом даної місцевості.

За литовсько�польської доби українські
землі  переважно зберегли свою символіку.
Розвивалося також багатоманітне міське
прапорництво, чому сприяло поширення
магдебурзького права. Прапор символізував
незалежність міста.

Козаками використовувалися клейноди,
як правило, даровані іноземними імперато�
рами чи королями. Під час національно�
визвольної війни середини ХVІІ ст. викори�
стовувалися прапори різного кольору із зоб�
раженням зірок, хреста, місяця, гетьмансь�
ких чи земельних гербів. Основними клей�
нодами до втрати під Берестечком були да�
ровані польським королем прапори: блакит�
ний із червоно�білим орлом та червоний із
білим орлом. Пізніше використовувалася
корогва із зображенням герба гетьмана
Хмельницького й архангела Михаїла та по�
даровані російським царем знамена із зобра�
женням святих.

Запорізькі козаки мали велику червону
корогву із зображенням з одного боку ар�
хангела Михаїла, а з іншого – білого грець�
кого хреста, оточеного золотими небесними
світилами: сонцем, півмісяцем та зірками.
Прапори куренів та паланок були переваж�
но малинові. Біла морська корогва була із
зображенням святого Миколая.

У ХVІІІ ст. поширення набувають і пра�
пори з поєднанням жовтого та блакитного
кольорів. Зокрема, полтавська коругва була
блакитна з жовтим хрестом. У Лубенському
полку на блакитному полі прапора було зо�
браження козака з мушкетом.

У ХІХ ст. з посиленням національного
українського руху, особливо на території
Австрійської імперії, все частіше як
національна символіка використовується
поєднання жовтої та блакитної або синьої
фарб. На початку ХХ ст. суперечка в
національних колах точилася лише віднос�
но поєднання цих кольорів. Центральна Ра�
да затвердила використання кількох пра�
порів. Державний Прапор Української На�
родної Республіки був жовто�блакитний, а
прапор військово�морського флоту – бла�
китно�білий із зображенням на блакитному
фоні золотого тризуба. За гетьмана П.Ско�
ропадського порядок кольорів було змінено
на блакитно�жовтий. Було розроблено
кілька варіантів прапорів.

У 1920�1939 рр. на Галичині використо�
вувався виключно жовто�блакитний пра�
пор. Суперечки еміграційних кіл після Дру�
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гої світової війни щодо поєднання кольорів
закінчилися у 1949 році прийняттям рішен�
ня про використання блакитно�жовтого
прапора аж до встановлення кольору прапо�
ра державною владою незалежної України.

У радянській Україні протягом тривалого
часу використовувався червоний прапор, і
лише на вимогу ООН 1949 року було запро�
ваджено прапор, який на 2/3 складався з
червоної та на третину з лазурової смуг. В
описі прапора спеціально не вживалося сло�
ва "блакитний" чи "синій" відносно кольору.

Використання національних символів в
Україні стало можливим лише на фоні де�
мократизації 80�х років. 31 грудня 1991 ро�
ку, коли Президент України Л.Кравчук
вітав український народ, вперше була дана
синьо�жовта заставка і прозвучав гімн Ук�
раїни. У січні 1992 року Верховна Рада Ук�
раїни затвердила синьо�жовтий державний
прапор та музичну редакцію державного
гімну України, а в лютому – тризуб як ма�
лий герб України та основний елемент ве�
ликого герба. 

Внаслідок тривалих дискусій під час
прийняття Конституції України в 1996  році
питання про великий Державний Герб Ук�
раїни та слова гімну держави було  виріше�
не лише в загальних рисах. Для завершення
роботи було залучено спеціалістів Інститу�
ту історії України НАНУ та Української
Академії мистецтв. Спеціальною держав�
ною комісією проведено конкурс, пере�
можці якого і стали авторами остаточного
варіанту великого герба України
(М.Дмитрієнко, О.Івахненко, В.Мітченко,
Ю.Савчук).

Відродження національної символіки та
затвердження її як державної свідчать про
прагнення українського народу підтримува�
ти національні традиції та вшановувати
історію.

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Державні символи України є офіційною
емблемою держави, даючи в умовних і сим�
волічних зображеннях уявлення про держа�
ву, її історію, особливості, суспільний і дер�
жавний лад.

Державним Прапором України затверд�
жено національний прапор, що являє собою
прямокутне полотнище, що складається з
двох однакових за шириною горизонтально
розташованих смуг: верхньої – синього ко�
льору, нижньої – жовтого кольору, із
співвідношенням ширини прапора до його
довжини 2:3.

Державний прапор символізує суве�
ренітет України. Поєднання синього і жов�
того кольорів має багато трактувань. Одні
пояснюють його як чисте небо над пшенич�
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ним полем – символ миру і достатку. Інші
дослідники вказують на поєднання золотого
сонця і синього космосу. Треті підкреслю�
ють, що поєднання синього та жовтого ко�
льорів передає єдність народу і держави.

Малий герб України у своїй основі має
зображення тризуба, розробленого свого ча�
су видатним українським художником
В.Кричевським на основі княжого знаку Во�
лодимира Великого. Він золотого кольору і
розміщений на синьому щиті. Слід наголо�
сити, що малим гербом є не окрема емблема
– тризуб (цей термін навіть не вживається в
Конституції України), а Знак Княжої Дер�
жави Володимира Великого, вписаний у
відповідної форми та кольору щит. Як і три�
зуб, щит є невід'ємним, сталим і визначеним
за формою зображенням, головною ознакою
геральдичної емблеми. По суті, саме щит пе�
ретворює зображення тризуба на герб.

Герб України символізує мир і творчу
працю, спорідненість поколінь, єдність
трьох основних стихій – землі, води,
повітря.

Великий або повний герб має завжди
складну форму і поєднує в собі національні
традиції та ті чи інші усталені елементи
згідно з вимогами геральдики, що врахува�
ли автори проекту.

Конституція України як головний еле�
мент великого герба визначає Знак Княжої
Держави Володимира Великого, тобто ма�
лий герб України. Він розміщений у центрі
великого герба.

Відповідно до геральдичних правил у
композиції великого герба почесну роль
щитотримачів відведено козакові з мушке�
том та золотистому левові як охоронцям та
спадкоємцям державного герба княжої доби.

Найавторитетніші вітчизняні вчені нада�
ють козакові з мушкетом першість поміж
історичних українських гербів, вбачаючи в
ньому оригінальний твір нашого народу.
Лев входить до геральдичних знаків бага�
тьох народів. Він традиційно був знаком Га�
лицької Русі та Львова і став символом Га�
лицько�Волинської держави, що успадкува�
ла державну традицію від Київської Русі.

Завершується великий герб українським
відповідником корони – вінцем, одним із
основних символів влади. Вінець княжої до�
би у поєднанні із знаком тризуба вказує на
Київську Русь як витік нашої державності.
Графічне відтворення вінця здійснене за ре�
зультатами досліджень фресок Софії
Київської.

Функції єднальної ланки між вінцем і
гербовим щитом виконує намет, який
стилізовано під українське бароко.

До великого герба входять також зобра�
ження кетяга калини з пшеничним колос�
сям, що створюють поетичний образ щед�



рості та багатства. Герб прикрашає стрічка
синьо�жовтого кольору.

Важливим символом України є гімн, як
засіб масової агітації, як сила, що мобілізує,
організує, підносить національний дух. Уже
в Конституції затверджено гімн на музику
М.Вербицького. У 2000 р. підготовлено за�
конопроект, згідно з яким пропонується за�
твердити зредаговану першу строфу і
приспів відомого вірша П.Чубинського, що
має звучати так: "Ще не вмерла України і
слава, і воля…", а далі за текстом. Слід
пам'ятати, що слова гімну написані відомим
українським поетом і етнографом П.Чу�
бинським ще в середині 80�х років ХІХ
століття. Ще тоді поезія широко розійшлася
в народі. Музику до неї писали кілька ком�
позиторів, проте найбільш популярною ста�
ла музика М.Вербицького.

Гімн України за змістом відображає ідею
боротьби за національну незалежність,
спрямований на виховання патріотизму, го�
товності до самопожертви. Він відрізня�
ється образністю тексту, урочистістю мело�
дії, широтою, могутністю темпераменту.

Слова та мелодія гімну легко запам'ято�
вуються.

За більш як столітню історію свого існу�
вання гімн набув значення національного, а
після проголошення незалежності України
сприяє утвердженню її суверенітету, нади�
хає народ на розбудову держави.

Духовним гімном України цей же проект
закону стверджує твір О.Кониського та
М.Лисенка "Боже великий, єдиний" ("Мо�
литва за Україну").

Із прийняттям Верховною Радою Ук�
раїни відповідних Законів про Великий
Герб та Гімн України процес законодавчого
утвердження державної символіки України
буде завершено.

СИМВОЛІКА ПОЛТАВЩИНИ
Полтавщина належить до тих територій,

що мають давні власні традиції застосуван�
ня місцевої символіки. Про це свідчать і ар�
хеологічні знахідки, і письмові свідчення та
пам'ятки культури минулих часів.

Принциповий підхід, з визначенням і
збереженням історичної символіки був по�
кладений в основу роботи  при створенні
нових символів області.

Так, до малого та великого
гербів області були включені
елементи геральдики істо�
ричних територій та елемен�
ти їх типових деталей. До
складу герба ввійшли симво�
ли прийнятих чи перезатвер�
джених у період 90�х років
гербів міст Полтави, Хорола,
Лубен, Пирятина, Кременчу�
ка. Отже, основною ідеєю

герба стало прагнення зберегти історичне
коріння й традицію, що дійшла до нас із
часів гетьманщини.

Малий герб області досить складний. Він
складається з кількох елементів. У малино�
вому полі зображений лук зі стрілою та
зірки – елементи, що входили до гербів
Полтави і Пирятина і вказують на історич�
ну оборонну роль краю, а  також на Полтаву
як адміністративний центр.

У малиновому полі зображені міські во�
рота з трьома баштами та флагштоками –
елемент найстарішого із відомих гербів об�
ласті – Лохвиці, що вказує на міцність, мо�
гутність, недоторканість краю та його ко�
зацькі традиції.

У синьому полі зображений золотий ко�
зацький хрест, основний символ на історич�
них прапорах Полтавського полку та еле�
мент гербів міст Миргорода та Зінькова.

У жовтому полі зображена підкова – по�
ширений елемент родових гербів Малоросії
– символ щастя, добра, любові та злагоди.

У жовтому полі зображене серце – еле�
мент герба гетьмана П.Полуботка та В.Ко�
чубея, поширений елемент гербів ук�
раїнської старшини. Символізує Полтавщи�
ну як серце України, її величність, ду�
ховність, землю, що дала життя видатним
діячам світового значення.

У синьому полі зображений сніп, що
символізує природне багатство, родючість
землі, працьовитість жителів та традиції
краю.

Горизонтально розміщена хвиля, еле�
мент гербів Комсомольська та Кременчука,
символізує багатство водних просторів об�
ласті.

Герб увінчує корона – символ могут�
ності, стійкості, величі  і слави.

Символіка кольорів: малиновий,
найбільш поширений колір козацьких пра�
порів, символізує могутність та хоробрість;
синій – боротьбу за свободу, надію; жовтий
– сонце, світло, добробут, роботу, гідність.

У великому гербі запропонований вінок
із гілок калини, обвитий стрічкою синьо�
жовтого кольору, який оточує малий герб
області. Вінчають герб стилізоване зобра�
ження фортечної стіни у вигляді корони та
напис "Полтавщина".

Автором малого та великого гербу є го�
ловний архітектор області Є.Ширай. Герб
області затверджено в січні 1998 р.

Тоді ж обласною радою оголошено кон�
курс на кращий ескіз прапора області та
кращий текст гімну і музику до нього.

Протягом півтора року в конкурсі взяли
участь 64 особи. Надійшло 119 ескізів пра�
пора, 38 віршованих творів, 11 з яких було
покладено на музику. У грудні 1999 року
обласна рада затвердила "Гімн Полтавщи�
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стяга. Не можна вивішувати брудного,
вицвілого чи ушкодженого прапора, у пере�
вернутому вигляді або вертикально – звер�
ху повинна бути полоса синього кольору,
знизу – жовтого. Поширеним є звичай зі
сходом сонця вивішувати прапор та опуска�
ти його ввечері. З патріотичних міркувань в
офіційних місцях прапор вивішується ціло�
добово. При цьому дбають про його
освітлення в нічні години. Як правило, в та�
ких випадках використовуються так звані
всепогодні прапори, зроблені із спеціально�
го надміцного матеріалу. В разі пошкоджен�
ня чи вицвітання прапор повинен бути
обов'язково негайно замінений. Пошкодже�
ний прапор обов'язково знищується лише
шляхом спалення.

При вивішенні на одному флагштоці
кількох прапорів державний прапор завжди
повинен бути згори. При вивішенні кількох
прапорів по колу державний прапор
розміщують у центрі і вище за інші прапори.
При вивішенні кількох прапорів вряд дер�
жавний прапор розміщується на почесному
місці першим зліва, якщо дивитися на буди�
нок, чи першим справа, якщо дивитися від
фасаду будинку.

У внутрішніх приміщеннях прапор вста�
новлюють на почесному місці до церемонії
або ж вносять до зали  в урочистій обста�
новці на початку церемонії. Голова зібрання
після його відкриття проголошує про вне�
сення Державного Прапора України. Усі
присутні встають і супроводжують прапор
поглядом до відведеного місця.

Якщо на церемонії повинно бути кілька
прапорів, то спочатку вносять прапори ор�
ганізацій, які розміщують уздовж проходу,
по якому проносять державний прапор. Ви�
носять прапори у зворотному порядку. Під
час пронесення державного прапора інші
прапори повинні бути підняті на знак
привітання. Практикується також одночас�
не внесення та винесення всіх прапорів.
При цьому першим несуть державний пра�
пор. Прапори несуть і тримають  у верти�
кальному положенні, опускаючи на 450 ли�
ше на знак привітання Державного Гімну
України чи Президента України. Таким же
чином віддають останню шану померлим,
коли повз прапор проходить похоронна
процесія.

У приміщенні державний прапор
розміщується зліва від промовця (якщо ди�
витися на сцену із зали). Інші прапори
розміщуються справа від нього. У випадку,
коли державний прапор ніяк встановити
зліва від промовця, він розташовується на
почесному місці на сцені зліва від інших
прапорів.

ни" (музика О.Чухрая, слова
В.Тарасенка та В.Жадана).

У січні 2000 р. в резуль�
таті повторного конкурсу бу�
ло затверджено прапор об�
ласті. Він має співвідношен�
ня сторін 2:3. До  композиції
прапора внесено зображення
золотого козацького хреста,
основного елемента герба
Полтавської області, як сим�

волу вічності, духовності, святості. Хрест
розміщено на синьому фоні, що символізує
стійкість, силу, вірність, надійність. Автор
проекту прапора – Є. Ширай. 

ЕТИКЕТ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕР�
ЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ СИМ�
ВОЛІКИ

Символи держави використовуються в
урочистих випадках, під час проведення
державних і національних свят, державних
та офіційних церемоній, урочистих заходів.

Найчастіше з�поміж державних символів
використовується прапор. Він є суттєвою
частиною знаково�символічної системи
культури держави і має велике значення,
зокрема для органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування. Приватні особи
також можуть використовувати державний
прапор для підкреслення свого громадянст�
ва, висловлення почуття гордості за на�
лежність до даної держави.

У наш час державний прапор постійно
майорить на будинках центральних та
місцевих органів законодавчої і виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування,
у святкові дні – піднімається на будинках
інших державних організацій та установ,
використовується під час офіційних цере�
моній.

На жаль, в Україні досі немає документа,
який би регламентував використання дер�
жавного прапора та іншої державної сим�
воліки. Практично не висвітлено це питан�
ня і у спеціальній літературі. Тому доцільно
користуватися існуючими традиціями, ук�
раїнським та міжнародним досвідом.

Державний прапор завжди повинен
зберігатися на почесному місці, його полот�
нище має бути чистим і випрасуваним, а до�
вжина древка – відповідати розміру прапо�
ра.

При вивішенні державного прапора на
будинках чи флагштоках біля офіційних
приміщень довжина древка не повинна пе�
ревищувати потрійну ширину прапора, а
висота флагштока  – шестикратну ширину
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Державний прапор без древка може бути
розміщений за і над промовцем.

У випадку оголошення в країні
національного трауру державний прапор
піднімають до самого верху флагштока, а
потім опускають до половини флагштока.
Скорботні прапори вивішують відразу ж
після отримання сумної звістки. Приспу�
щені на час похорон прапори піднімають
після завершення церемонії. Якщо повідо�
млення про сумну подію прийшло ввечері,
то прапори вивішують зранку.

У християнські церкви державний та
інші прапори можна вносити після того, ко�
ли зайдуть парафіяни. Розташовують пра�
пори ліворуч від вівтаря або у проходах
рівно чи під кутом 450 до нього. Під час
Служби Божої прапороносці стоять "струн�
ко", а решту часу вільно.

У приміщенні, де проводиться відспіву�
вання, державний прапор нахиляють над
труною, а древко спирають об підлогу. Сто�
ячи біля могили, прапор опускають над нею
майже горизонтально, але так, щоб він не
торкався землі. Так його тримають під час
ритуалу прощання та опускання труни у
могилу.

Під час урочистої процесії державний
прапор несуть обов'язково попереду всіх
інших прапорів або праворуч від них лише у
вертикальному положенні в руках чи за до�
помогою спеціальної опори. По обидва боки
повинна бути почесна варта. Під час похо�
ронної процесії всі прапори несуть перед
труною, а державний – за нею.

Існує міжнародний етикет прапора. У ба�
гатьох країнах прийнята власна регламен�
тація його застосування, із якою потрібно
бути обізнаним, приймаючи іноземних гос�
тей. Як правило, умови вивішення держав�
них прапорів інших держав обговорюються
наперед.

Але слід пам'ятати загальне правило по�
ваги як до свого прапора, так і до прапора
гостя: обидва прапори повинні бути однако�
вого розміру і вивішені на однаковій висоті.
Як правило, прапор гостя вивішується зліва
від прапора держави�господаря, якщо стату�
том прапора не передбачено іншого. Так,
згідно з Кодексом Державного прапора
США він завжди вивішується на по�
чеснішому місці.

Державний прапор не повинен бути
постійно вивішеним на помешканнях гро�
мадян, проте практикується його вивішення
громадянами на честь державних свят.

Державний прапор не можна використо�
вувати як прикрасу чи декорацію. З цією
метою використовуються барви прапора і то
лише з нагоди свят. На державному прапорі

не можна розміщувати предмети, прикраси,
малювати чи чіпляти літери, цифри, герби.
Не прийнято оздоблювати його бахромою
чи китицями. Зображення прапора не мож�
на використовувати на рекламах, заставках
чи оголошеннях.

Вважається, що на автомобілях держав�
ний прапор встановлюється лише під час
урочистих процесій. Більш прийнятим є
встановлення на автомобілях спеціально
виготовленого зображення державного пра�
пора – так званого деколу, який частіше
розміщується за склом всередині авто�
мобіля.

Герб держави використовується значно
рідше. Його зображення друкується на мо�
нетах, державних документах, вивішується
на фасадах державних установ. Практи�
кується також постійне розміщення держав�
них та місцевих прапорів і гербів у залах, де
проводяться офіційні засідання та наради.
При цьому прапори та герби повинні бути
однакового розміру і розміщуватися згідно з
їх роллю: зліва – Державний Прапор і Герб
України, за ним – прапор і герб області,
потім прапор і герб міста.

При виготовленні зображення гербів
важливо, щоб було дотримано всіх їх еле�
ментів як відносно графічного зображення,
так і кольору.

Гімн держави виконується на початку та
по закінченні урочистостей. При виконанні
гімну всі присутні повинні стояти струнко,
віддаючи йому пошану. Практикується та�
кож спів гімну присутніми. Організатори
зібрання повинні подбати про якісну фоно�
граму.

Слід пам'ятати, що використання дер�
жавних символів відбувається в урочистих
випадках і повинно засвідчувати належність
до держави, сприяти вихованню патріотиз�
му. Неповага до державних символів ка�
рається державою та засуджується гро�
мадськістю.

В установах і навчальних закладах дер�
жавна символіка повинна виставлятися у
найпочесніших, естетично оформлених
місцях. Крім державного прапора і герба
України доцільно на стенді вивісити порт�
рет Президента України та текст державно�
го гімну.

Практикується також встановлення
стендів державної символіки в кабінетах
історії та початкових класах. 

Символи незалежної України покликані
формувати патріотичні почуття молоді.

Необхідно також проводити роботу з
роз'яснення значення національних сим�
волів, виховання гордості за них та поваги,
доречного і правильного їх використання.
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