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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
№ 487 від “23” жовтня 2002 р.

Про створення редакційних рад журналів 
"Постметодика" та "Імідж сучасного педагога"

Для координації діяльності двох науково�методичних журналів області та з метою
ефективнішого висвітлення проблем діяльності освітніх закладів регіону

НАКАЗУЮ:
1. Створити редакційні ради журналів у складі
Журнал "Постметодика": Матвієнко П.І., ректор ПОІППО (голова ради); Бардаченко
А.І., перший заступник начальника управління; Гриньова М.В., 
декан природничого факультету Полтавського ПДПУ (за погодженням); 
Клепко С.Ф., проректор ПОІППО, головний редактор журналу "ПМ"; 
Барболіна Н.М., директор школи�гімназії № 9 м.Полтави, Кіптілий І.О., відповідальний
секретар ж."Постметодика".
Журнал "Імідж сучасного педагога": Матвієнко П.І., ректор ПОІППО (голова ради);
Момот М.І., директор товариства "АСМІ"; Бардаченко А.І., перший заступник
начальника управління; Гриньова М.В., декан природничого факультету Полтавського
ПДПУ (за погодженням); Білик Н.І., старший викладач кафедри педагогічних
технологій, редактор журналу "Імідж сучасного педагога", Барболіна Н.М., директор
школи�гімназії № 9 м.Полтави
2. Редакційним радам: координувати діяльність редакційних колегій обох журналів
(тематику, актуальність проблем, тощо); погоджувати зміст випусків журналів на
основі рецензій, висновків членів редколегій на матеріали, які рекомендуються до друку;
обговорювати видавничі справи на засіданнях рад (в т.ч. спільних). 
3. Підтвердити повноваження головних редакторів ж. "Постметодика" 
Клепко С.Ф., "Імідж сучасного педагога" Білик Н.І.
4. Редакторам журналів (Клепко С.Ф., Білик Н.І.)

4.1. Ввести склад редакційних рад у титри журналів;
4.2. Подавати на погодження голові або заступнику голови редакційних рад макети
журналів не пізніше як за тиждень до їх тиражування.

5. Заступнику голови редак ційних рад, ректору ПОІППО Матвієнку П.І.:
5.1.При виникненні питань щодо окремих матеріалів обговорювати їх із видавцями
та засновниками журналів: керівництвом управління освіти та ректоратом ПДПУ;
5.2. Створити групи оглядачів для професійної оцінки журнальних публікацій.

6. Рекомендації редакційних рад є обов'язковими для виконання редакторами журналів.
7. Вважати такими, що втратили силу накази по управлінню № 262 від 27.05.99, № 196
від 06.05.2000 р., які регламентували роботу редакційної ради журналу
"Постметодика".
8. Зав.канцелярією довести цей наказ під розписку головним редакторам журналів
"Постметодика" та "Імідж сучасного педагога" Клепку С.Ф. і Білик Н.І.
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.І.МирошниченкоНачальник
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У радісні чи сумні хвилини в кожного дум�
ка лине у світлий час дитинства, коли все бу�
ло чисте, чесне, хвилюючо�неповторне. А
зігріте це добро світлим образом Учителя.

Покоління школярів повоєнних років, що
й досі пам'ятають лихоліття і бідність, у ди�
тинстві міцніли і мужніли завдяки особистос�
тям сильних, незламних учителів�чоловіків,
які повернулись із війни до улюбленої про�
фесії.

Мої шкільні роки окреслені зустрічами з
такими людьми – обпаленими війною кла�
сними керівниками:

у молодших класах – Линником Севастя�
ном Івановичем;

у 5�7 класах – Мокієнком Іваном Андрійо�
вичем;

у 9�10 класах – Григоренком Олексієм Пе�
тровичем.

Бойові нагороди мого батька�фронтовика
доповнювались медалями й орденами моїх
учителів, а вчительська доля матері утверджу�
валась у моєму життєвому виборі красивим
доповненням чоловічої суворості і доброти
мужчин�учителів.

Тому наше покоління війну відчуває і
пам'ятає суворим відлунням у важких і пре�
красних долях найближчих людей.

Мої учителі Севастян Іванович і Олексій
Петрович уже відійшли за межу, понесли у
вічність свої земні справи, у тому числі і
пам'ять воєнних років і повоєнної вчительсь�
кої праці. Та ще в життєвому строю Іван
Андрійович Мокієнко, учитель�фронтовик,
учитель�новатор, Учитель із великої букви.

Біографія мого вчителя – сувора біографія
країни. Син бідних селян, які до революції
працювали в наймах у панів Остроградських
у с. Говтві Козельщинського району Пол�
тавської області, 1930 р. він стає студентом
сільськогосподарського технікуму, а 1933 р. –
Кременчуцького учительського інституту. З
1935 р. працює учителем Зарудянської се�
мирічної школи Кременчуцького району
Полтавської області. У 1941 р. Іван Андрійо�
вич уже директор цієї школи. Велика Вітчиз�
няна війна перериває його педагогічну
діяльність. 

Страшна війна нещадно пройшлася по
долі молодого педагога. Важкі дороги війни,
два тяжкі поранення, інвалідність ІІ групи,
непросте повернення до вчительської робо�
ти...

Із 1945 року і до виходу 1970 р. на пенсію у
зв'язку з інвалідністю Іван Андрійович пра�
цював учителем Приліпської семирічної,
потім восьмирічної школи рідного Козель�
щинського району. На скромній і водночас ве�
личній посаді рядового вчителя розквітнув
його педагогічний талант, розкрилися кращі
людські якості: принциповість і чесність,
скромність та інтелігентність. Міг стати ди�
ректором школи, але не був членом партії, хо�
ча комуністичні риси у доброму розумінні
цього були притаманні йому на всіх етапах
його життя. Тому при всіх директорах школи
він був неформальним лідером, при цьому
ніколи не створював конфліктних ситуацій.
До його думки прислухалися всі – і вчителі, і
батьки учнів, і керівники різних рангів. 

За свою 35�річну педагогічну діяльність
Іван Андрійович 12 разів був відзначений гра�
мотами районного відділу освіти та 9 разів –
обласного відділу освіти.

Міг мати нагороди державного масштабу?
Звичайно, коли б відповідним чином поста�
вив себе, нагадував при нагоді про свої заслу�
ги керівництву. Але він був надзвичайно
скромною людиною.

Однаковою мірою добре він викладав і ук�
раїнську мову, і історію, і географію. Я і до
цього часу не знаю, яка ж спеціальність у Іва�
на Андрійовича згідно з дипломом.

Української мови навчав нас як математи�
ки: не тільки знати правила, але вміти їх за�
стосовувати на письмі. Вимагав каліграфії і
охайності. Зошити перевіряв кожного дня і
кожну роботу. Уже у п'ятому класі навчив
наш клас випускати газету “За знання”, не�
помітно формуючи журналістські якості.
Привчив любити книгу, формувати особисті
бібліотеки.

Для успішного засвоєння географії на пер�
ше місце ставив знання карти. У шостому
класі всі (і сильніші, і слабші учні) добре зна�
ли карту світу, вміли користуватися контур�
ними картами, могли скласти карту своєї
місцевості. Тому всі економічні і політичні
проблеми ми й тоді, і потім у дорослому житті
швидко розуміли, бо знання про географічне
положення міст, країн, природні умови, за�
своєні в дитинстві, швидко розкривали суть
того чи іншого питання.

Під керівництвом учителя вівся календар
спостереження за природою. Географічний
майданчик у школі був в ідеальному стані.
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ССЛЛООВВОО  ППРРОО  ВВЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ

ТЕПЛО ВЧИТЕЛЬСЬКОЇ ЗОРІ

П.І.Матвієнко

“Постметодика” відкриває нову рубрику “Слово про вчителя”. Запрошуємо всіх, хто зберіг
світлу пам'ять про своїх наставників, сказати про них добре слово.
Хай така хвилююча галерея справжніх учителів стане прекрасним зразком для прийдешніх
поколінь педагогів. 



Сотні і тисячі учнів таких учителів, як
Іван Андрійович, творять Україну, не шукаю�
чи привілеїв і політичних дивідендів, бо вони
любили Україну ще і тоді, коли деякі сучасні
галасливі „патріоти" соромились її мови й
історії. Та й не можна його учням бути інши�
ми, бо їхній учитель через усе життя проніс
щиру любов до рідного краю, не зрадив пере�
конанням і високим гуманістичним принци�
пам.

Справу – вчительську, громадянську та
патріотичну – продовжують і його сини, ону�
ки. Обидва сини стали педагогами, організа�
торами�керівниками і мають свої покоління
учнів, шанувальників, однодумців.

Усі чотири онуки теж стали педагогами.
Онука Валентина Миколаївна працює за�
ступником директора школи у м. Нікополі. 

Внук Віктор Станіславович впевнено
пройшов головні освітянські етапи станов�
лення – вчитель, директор школи. Сьогодні
він із позицій спеціаліста Козельщинського
районного відділу освіти (краще і зрозу�
міліше сказати – інспектора) утверджує пе�
дагогічні традиції своєї вчительської династії.

Особливої уваги заслуговують ще дві
якості мого вчителя. Перша – це кришталева
чесність. На дрібницях він нас учив цієї
якості. І сам на дрібницях демонстрував її,
точніше, просто жив чесно. Коли Іван
Андрійович був уже на пенсії, його одного ра�
зу попросили бути вагарем�комірником у
колгоспі на час жнив. І того року з току не
пропало (у першу чергу не було викрадено чи
просто видано комусь так) ні грама урожаю.
Про це із повагою говорять сьогодні навіть ті,
хто любив погріти руки на колгоспному. 

І ще одне – це мужність. На схилі літ втра�
тив свого сина – не зламався. Мужньо пере�
живає хвороби своїх близьких і свою
немічність. Не сидить, склавши руки – тру�
диться по можливості. Листи його учням,
друзям – як і завжди, щирі, лаконічні, ду�
шевні... Хоча почерк стає не таким чітким, та
дихають листи правдою й оптимізмом. Гро�
мадянська позиція, як і раніше, – ясна, прин�
ципова, дійова. У центральних і місцевих
газетах і зараз друкуються його пристрасні
статті про школу, про  соціальну спра�
ведливість.

Доля примусила Івана Андрійовича дожи�
вати віку далеко від рідних місць – на
Дніпропетровщині, у с. Червоний Тік Апос�
толівського району. Та не пориває він
зв'язків із рідною Полтавщиною. Приїздить
хоч інколи, пише листи, сподіваючись на
відповіді... 

Як неспалима свіча серед суворості життя
випромінює добро і тепло втомлена, але жи�
вуча душа Учителя.

Непомітно відходять від нас наші вчителі,
залишається все менше ветеранів Великої
Вітчизняної...

Тож спішімо сказати про них добре, заслу�
жене слово, поки вони ще живі...

Іван Андрійович вчив аналізувати природні
явища, узагальнюючи багаторічні спостере�
ження за природою.

Та найбільш сильними (як на мене) були
уроки з історії. Іван Андрійович умів набли�
зити далекі історичні події до сьогодення.
Так, коли треба було розповісти про єги�
петські піраміди, то вів нас на залишки похо�
вань епохи бронзи – степові кургани на говт�
вянській горі, і тоді нам ставали близькими і
зрозумілими далекі події ІІ тис. до нашої ери
– у нас в Україні, і там, у далекому Єгипті.

Але найбільша цінність його уроків історії
– це навчання серйозно, по�дорослому (у 5�6
класі!) оцінювати життя окремих людей і
країн, знов�таки, проводячи паралелі з навко�
лишнім життям, з долями односельців.

А як ми готувались до політінформацій,
навперегін шукаючи і з великим хвилюван�
ням повідомляючи про цікаві події і факти,
дискутували не лише про політику, але й про
культуру, мистецтво.

Його історія як предмет і як спосіб
аналізу, мислення справді була ідеологічно
не заангажованою. Не було ідеалізації
вождів, партій, як і будь�якого начальства. І
таке ставлення він виховував, починаючи із
себе (до себе). Був і суворим, і разом із тим
доступним у спілкуванні, не любив підлабуз�
ників, але йому і ми, уже дорослі учні (самі
вчителі), довіряли і довіряємо свої секрети,
радимося із ним.

Він організовував на високому рівні і ро�
боту на пришкільних ділянках, і захоплюючі
туристичні походи. Із дитячих років із цих
походів запам'яталися наукові основи різних
навчальних предметів: 

з географії – рельєф на прикладі огляду
припсільських пагорбів і лісів;

з історії – драматичні і трагічні сторінки
Турбаївського повстанння і таємниче мов�
чання скіфських курганів;

з фізики – принципи дії Сухорабівської
ГЕС (що і сьогодні функціонує в Реше�
тилівському районі);

з літератури – жива пам'ять про письмен�
ників М.Горького і А.Головка (із старожила�
ми, що пам'ятали цих письменників, ор�
ганізовував зустрічі).

Працюючи за єдиними державними про�
грамами, у яких занадто помітною була інтер�
націоналізація, реалізуючи навчальні ідеї, за�
кладені у підручниках (ні разу не повторив�
ши на уроках жодного речення з жодного
підручника), він і за тих часів заклав кожно�
му із своїх учнів основи української
національної свідомості і гідності, бо навчав
знати свою історію, географію, любити свій
рідний народ, рідну мову.

При цьому він не надокучав високопафо�
сними словами. Тож серед його учнів багато
вчителів і звичайних працівників різних про�
фесій, але таких, що добре виконують свою
справу і вміють думати та відстоювати свої
переконання. 
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

На базі історичного
аналізу і сучасних
досягнень науки
обгрунтовується
особистісно�
соціальна концепція
виховання.
Виховання
трактується як
спеціально органі�
зований процес
взаємодії в системі
“дитина – її
самоактивність –
соціальне середо�
вище”. 

На базе истори�
ческого анализа и
современных
достижений науки
обосновывается
личностно�социаль�
ная концепция
воспитания. Воспи�
тание трактуется
как специально
организованный
процесс взаимо�
действия в системе
"ребёнок – его
самоактивность –
социальная среда".

In given work a per�
sonally�social concep�
tion of upbringing is
grounded on the basis
of historical analysis
& contemporary scien�
tific achievements.
Upbringing is consid�
ered as a specially
organised process of
interaction in system
"child – its activity –
social environment".

В умовах глобальної демокра�
тизації всіх соціальних процесів
людина перестала розглядатися як
"клітинка суспільства" чи як "ре�
зультат спадковості". Вона трак�
тується як складне утворення, зу�
мовлене "біо�психо�соціо�природ�
но�космічним буттям". У зв'язку з
цим актуалізується значення всіх
галузей знань, причетних до науки
про людину: педагогіки, філософії,
психології, соціології, вікової фізі�
ології, генетики, молекулярної біо�
логії, а також релігії, мистецтва то�
що. Педагогіка як комплексна на�
ука посідає серед них провідне
місце, вона має пріоритетне зна�
чення. Їй належить інтегрувати
людинознавчі науки, значно роз�
ширити сфери свого впливу, не
обмежуючись дошкіллям і шкіль�
ництвом, зосередити більшу увагу
на молоді і дорослих, адже людина
виховується протягом усього жит�
тя. Педагогіка мусить, вбираючи
всі сучасні надбання гуманітарних
та інших наук, озброїти людину
знаннями певних закономірностей
і принципів становлення її як осо�
бистості. У цьому її відмінність від
педології, яка обмежувалася лише
категорією дитинства. Педагогіка
трактується як спеціально ор�
ганізована, суб'єкт�суб'єктна
взаємодія людей, спрямована на ви�
ховання і самовиховання певних
якостей особистості, на самозміни
у її мотиваційній, інтелектуальній і
поведінковій сферах.

На новому рівні свого розвитку
педагогіка у своїй меті і змісті орі�
єнтується на "людину культури",
культурогенез нації, загальнолюд�
ську аксіосферу. Дитина розгля�
дається як самоціль суспільства,
причина і критерій усіх соціально�
економічних перетворень, у тому
числі – реформування системи
освіти. Цією тенденцією де�
термінуються всі прогресивні сві�
тові цивілізаційні процеси. Одне з
головних завдань педагогіки поля�

гає в науковому обгрунтуванні
культурно�педагогічного освітньо�
виховного простору, його змісту,
організації, засобів, що забезпе�
чить широку суб'єкт�суб'єктну
взаємодію, саморозвиток особис�
тості, її вільне самовизначення і
повну самореалізацію. Таким чи�
ном, щоб виконати своє призна�
чення, педагогіка мусить базувати�
ся на найновіших досягненнях
знань про людину.

У зв'язку з цим сама наука і її
поняттєво�категоріальний апарат
потребують постійного розвитку.
Для сучасного етапу теорії і прак�
тики виховання як усезагальної
категорії педагогіки характерним є
поєднання традиційного і нова�
торського, пошуки нових науко�
вих теорій, парадигм, підходів, і,
як наслідок, – поява в науці і прак�
тиці інноваційних систем і техно�
логій, упровадження нової термі�
нології, непоодинокі зміни у вихо�
ванні знаків "мінус" на "плюс", ак�
цент у педагогічній взаємодії пере�
носиться із зовнішнього впливу на
внутрішнє самотворення людини,
з масових явищ і процесів на са�
моцінність особистості.

На наш погляд, це зумовлено та�
кими визначальними чинниками:
по�перше, звільненням педагогіки
від ідеологічних пут, що довгий час
стримували її методологію; по�дру�
ге, необхідністю реалізації нової ме�
ти виховання в умовах освоєння
інших цивілізаційних і формаційних
цінностей; по�третє, потребами
інтеграції та диференціації педа�
гогіки щодо інших антропологічних
наук.

У теорії і практиці виховання
виникла низка суперечностей, у
подоланні яких відчувається гос�
тра соціально�педагогічна потреба.
Вони стосуються передусім таких
найважливіших проблем вихован�
ня: співвідношення особистісного
і соціального, духовного і ма�
теріального, індивідуального і ко�

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ

ОСОБИСТІСНО�СОЦІАЛЬНОГО

ВИХОВАННЯ

А.М.Бойко

"… Діти повинні виховуватися не для теперішнього, 
а для майбутнього, тобто для ідеї людства… Невже всезагальне

благо така ідея, яка може зашкодити 
в нашому особистому благополуччі? Ніколи!"

Іммануїл Кант



ризують ту чи іншу суспільно�економічну
формацію.

У руслі вчення класиків марксизму пред�
ставники соціогенетичної концепції також
обгрунтовували повну залежність розвитку
дитини від соціального середовища. По суті,
доводили, що дитина є пасивний об'єкт, який
лише пристосовується до соціального середо�
вища, подібно до того, як тваринний світ адап�
тується біологічно. З цим погодитися не мож�
на, оскільки в такому разі нам довелось би
сприйняти розвиток дитини як інертний, не�
залежний від неї процес, стимулом якого є
тільки зовнішнє середовище.

Разом із тим, за висновками психологів та
фізіологів, тіло людини поза його соціальни�
ми функціями втрачає свої специфічні
людські якості і піддається фізичній дегра�
дації. Не підлягає сумніву те, що мор�
фофізіологічна організація людини є лише ре�
альною можливістю людської життєдіяль�
ності. Поза адекватним соціальним середови�
щем вона може не реалізуватися. Підтверд�
женням цього є "діти�мауглі", які виявляють
лише примітивні тваринні реакції і майже не
відрізняються від тваринного світу.

Таким чином, не поділяючи соціологіза�
торського підходу у вихованні, а також кри�
тично сприймаючи марксистське вчення про
основоположне значення соціальної сутності
людини, ми не відкидаємо соціального, і щодо
цього феномена на основі сучасного розвитку
педагогічної науки вважаємо доцільними такі
висновки: 1) своїми людськими якостями осо�
бистість завдячує передусім соціальному сере�
довищу; 2) воно є необхідною умовою формуван�
ня і розвитку людини; 3) виступає одним із
джерел виховання; 4) формує потребу адекват�
ного статусу людини в суспільстві; 5) здатне
сприяти вдосконаленню морфологічної струк�
тури людини при відповідному розв'язанні
соціальних проблем; 6) соціальне середовище при
достатньому соціально�економічному розвитку
сприяє розквіту індивідуального в людині.

Психологи звернули увагу на таку супе�
речність: процес виліковування, перемагання
хвороби має соціальний характер, а її зарод�
ження є проблемою фізичного, духовного чи
психічного виживання окремої людини. Для
лікування соціальних хвороб існують педаго�
ги і юристи, фізичних – лікарі, психічних –
психотерапевти, духовних – священики [5,
21]. Звідси випливає, що й індивідуальне, зо�
крема, здоров'я перетворюється на соціаль�
ний феномен.

Проте, формуючись як особистість, людина
не перестає бути природною істотою, тому не
можна недооцінювати значення біологічних пе�
редумов розвитку певної дитини. Організовую�
чи виховні впливи, обов'язковим є знання ге�
нотипу дитини, що визначає анатомо�
фізіологічну структуру організму, основні
морфологічні й функціональні дані, будову і
тип нервової системи, характер, індивідуальні
особливості. Від цього залежить ефективність
виховання. Вроджені дані дитини розгляда�
ються нами як підгрунтя для здійснення вихо�

лективного, декларативного і прагматичного.
Дослідження свідчить, що невчасне їх
розв'язання призводить до застою в теорії і су�
проводжується гальмуванням практики вихо�
вання, що спостерігається в наші дні.

У діяльності загальноосвітньої і про�
фесійної школи всіх рівнів акредитації вихо�
вання перебуває на периферії педагогічного
процесу, який характеризується гіпертрофо�
ваним спрямуванням на сферу знань. У свою
чергу, слід зазначити, що знання, зміст освіти
недостатньо зорієнтовані на формування ду�
ховності дитини, на усвідомлення основних
понять етики – добра і зла, милосердя і жор�
стокості, правди і кривди. Має місце деструк�
тивний вплив соціуму, спостерігається зане�
пад духовності, активізація сектантства. У за�
собах масової інформації, хоч і прикрита, все
ж простежується ідея меншовартості націо�
нальної культури, пропагується західний зра�
зок "позитивного" образу, сутнісними ознака�
ми якого є аморальність, сила і багатство. У
той же час замовчуються ідеї патріотизму,
громадянськості, причетності до долі свого на�
роду, що веде до посилення тенденції соціаль�
ної незахищеності, безвиході, формування
егоїста, індивідуаліста, маргінала.

Дедалі стає помітнішим відставання націо�
нальної свідомості й моральності особистості
від суми одержаних нею знань, хоча для
національного менталітету завжди було ха�
рактерним превалювання духовного. Особли�
ве занепокоєння викликає, поряд з деструк�
тивним впливом соціуму, і недостатнє враху�
вання в теорії і практиці виховання вродже�
них особливостей дитини. Помітно спадає
інтерес до функціонування і розвитку
гімназій, ліцеїв, інших типів шкіл для здібних
і обдарованих учнів. У вихованні особистості
знижена увага до індивідуального і недо�
оцінюється соціальний фактор. Ця проблема
недостатньо розроблена у педагогіці, психо�
логії, філософії і потребує наукового переос�
мислення на сучасному етапі розвитку
суспільства, у нових умовах функціонування
теорії і практики виховання.

Проблема співвідношення соціального і
біологічного в марксистсько�ленінській інтерпре�
тації не витримала перевірки практикою і з ча�
сом зжила себе. У ній стверджувалося осново�
положне значення соціальної сутності люди�
ни, доводилося, що поза суспільством немає
людини, фізичне і духовне формування
пов'язувалося з конкретним соціальним уст�
роєм, навіть індивідуальний розвиток особис�
тості розглядався залежно від тих суспільних
відносин, у яких формується її інтелектуальне
і моральне обличчя. Не можна погодитися з
марксистським твердженням, що процес ста�
новлення і розвитку особистості обмежується
лише засвоєнням людиною соціального
досвіду, без урахування її власної життєтвор�
чої активності. Не бралося до уваги те, що
конкретні особливості людини, багатство її
індивідуальності неможливо пояснити, базу�
ючись лише на аналізі відносин, які характе�
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вання, її життєвого захисту й життєвої іден�
тифікації, визначення основних параметрів са�
мовдосконалення, професійного й особистісного
самовизначення.

Таким чином, заперечення викликає марк�
систський висновок, що природні особливості
людини не можуть бути рушійними силами
розвитку і формування особистості, абсурд�
ним видається в наші дні узагальнення, що
специфічні біологічні ознаки людини де�
терміновані суспільними відносинами.

Разом із цим, неприйнятними для нас є і
біологізаторські концепції, що зводяться до
вирішальної ролі спадковості в розвитку лю�
дини. Ними, по суті, заперечується виховання,
коли від народження передрікаються всі
якості людської особистості, зумовлені спад�
ковістю. Це призвело до виникнення ре�
акційних вчень про біологічну залежність і об�
меженість людини, появу "соціальних хво�
роб", тверджень про недосконалість людської
природи, що не спростовано і в наш час.

Перебільшена увага до вроджених особли�
востей дітей, їх якісні і кількісні виміри в ла�
бораторних умовах були властиві для діяль�
ності педологів. Передусім за ненаукове, од�
нобічне вивчення дитини, за брак зв'язку пе�
дології з практикою навчання і виховання ця
наука зазнала гострої критики [11, 45]. На не�
доліки педології у свій час обгрунтовано вка�
зував Г.Г.Ващенко [2, 92]. Проте слід зазначи�
ти, що знищення педології значно загальмува�
ло розвиток наукових основ педагогіки. Вчені
з великою обережністю стали братися за про�
ведення експериментальної роботи, зокрема в
лабораторних умовах, обмежувати викорис�
тання психологічних методів, особливо пси�
ходіагностики, недостатньо враховували
індивідуальні, вікові та психологічні особли�
вості дітей. Усе це призвело до зниження
якості педагогічних досліджень, породило та�
ке явище, як "бездітна педагогіка", значно
підірвало престиж педагогіки серед гуманітар�
них наук, що сприяло піднесенню значення
соціального фактора у вихованні.

Проблема співвідношення соціального і
біологічного у вихованні одержала прогресив�
ний розвиток у теорії конвергенції, яка поля�
гає в науковому обгрунтуванні поєднання
внутрішніх даних і зовнішніх умов розвитку.
Помітним кроком у дослідженні цієї пробле�
ми став науковий висновок, що спадковість і
середовище – два рівноправні фактори в ста�
новленні людської особистості. У вітчизняній
психолого�педагогічній науці слід назвати
Г.С.Костюка, якому належить ідея "саморуху"
особистості, російського вченого Г.Г.Хрипко�
ву, яка хоч і надавала перевагу серед джерел
розвитку людини середовищу, все ж довела,
що лише активна взаємодія індивіда з певни�
ми елементами середовища, що спрямо�
вується дорослими, може бути фактором його
розвитку [13, 92].

На новому рівні функціонування наук про лю�
дину особливого значення набуває проблема
співвідношення у вихованні антропоцентричного
і соціоцентричного підходів. На їх основі вчені

вибудовують сучасні наукові концепції і
підходи у вихованні. Зокрема, Б.М.Бім�Бад,
обгрунтовуючи педагогічну антропологію як
науку; Л.Г.Гриценко, поєднуючи соціалізацію
особистості і розвиток її індивідуальності;
С.Г.Карпенчук, обгрунтовуючи педагогіко�ан�
тропоцентричний підхід; І.Д.Лушніков, визна�
чаючи ціннісно�антропологічну концепцію;
А.А. Фролов, розробляючи поняття "школа
навчання" і "школа життя" та інші. Названі та
інші вчені вважають антропологічний підхід
таким, який об'єднує уже досягнуте в науці
про людину з новим, чутливо реагує на су�
часні тенденції в теорії і практиці виховання.

Основоположником антропологічного прин�
ципу у педагогіці, який покладено в основу назва�
них концепцій і підходів, є відомий вітчизняний
педагог К.Д.Ушинський. Цей принцип ро�
зуміється нами не лише як вимога мати знан�
ня про походження й еволюцію фізичної ор�
ганізації людини, але і як можливість на ос�
нові цих знань здійснювати виховання мо�
ральності, розуму, волі. Підтвердження цього
знаходимо в основній праці К.Д.Ушинського
"Людина як предмет виховання. Спроба педа�
гогічної антропології." Якби видатний педагог
розумів антропологію як науку про людину
(біологічний вид), то чи виніс би у заголовок
– "Людина як предмет виховання"? Тому ми
не погоджуємося з тими дослідниками, які до�
водять, що антропологічний принцип у широ�
кому розумінні уперше був обгрунтований і
став розглядатися у педагогіці і психології за�
рубіжними вченими персонологічного спря�
мування.

Доводити це важко у зв'язку з тим, що дру�
гий том праці К.Д.Ушинського залишився не�
завершеним. Первісний варіант третього тому
мав назву "Найголовніші риси людського ор�
ганізму в застосуванні до мистецтва вихован�
ня". Отже, "Людина як предмет виховання.
Спроба педагогічної антропології" – це синтез
наукових знань про виховання людини. Цією
працею було відкрито нову епоху в розвитку
педагогічної науки, закладено її теоретичне
підгрунтя, хоч К.Д.Ушинський устиг закінчи�
ти тільки "індивідуальну антропологію". До
останнього тому він зробив грунтовні заготов�
ки під умовним заголовком "Вивчення людсь�
кого суспільства з педагогічною метою". Не�
має сумніву, що якби К.Д.Ушинський не
пішов з життя так рано, то багато питань з
проблеми співвідношення антропо� і
соціоцентризму стосовно виховання було б
з'ясовано. До речі, праця К.Д.Ушинського,
про яку ведеться мова, перевидавалася понад
20 разів. Отже, про неї не могли не знати педа�
гоги зарубіжних країн, її ідеї активно розвива�
ються у педагогічній і філософській науках.
Цілком закономірним є те, що в сучасних умо�
вах педагогічна антропологія в широкому ро�
зумінні сприймається як людинознавство.

Завдяки антропології було закладено тео�
ретичні основи педагогіки, що базуються на
розумінні виховання передусім як самовихо�
вання, створення умов і надання допомоги
для вільного самовизначення і самореалізації
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на інтереси і потреби людини (антропоцент�
ричний акцент), так і на початку ХХІ століття
стає все відчутнішою потреба підсилення
соціоцентричного фактора у вихованні для
досягнення їх гармонії у формуванні людської
особистості. Отже, тенденція до такої гар�
монії, маючи на увазі принцип антропо�
логізму, закладена в людині природою.
Підтвердження цієї думки знаходимо у К.Д.
Ушинського: "Почуття громадськості … живе
в кожному з нас так само, як і почуття особис�
тості, егоїзму" [10, 431].

Найбільш поширеною сьогодні в теорії і
практиці є концепція особистісно орієнтова�
ного виховання. Вона виникла на підгрунті
антропоцентричного підходу як противага
концепції колективного виховання, що
домінувала в радянській педагогіці. Теорія і
методика формування особистості в колек�
тиві, за визначенням А.С.Макаренка,
найбільш повно відтворювала "педагогіку
суспільства", тобто у своїй основі мала
соціоцентричне спрямування. А.С.Макаренко
стверджував, що "в колонії ім. О.М.Горького
відбувається справжнє соціальне виховання".
За ефективністю його методика не має ана�
логів у світовій педагогічній практиці, а
відкриті ним педагогічні закономірності ма�
ють усезагальний характер, як закони І.Нью�
тона, періодична система елементів Д.І.Мен�
делєєва тощо [4, 61].

Проте ідея колективного виховання у те�
орії і масовій практиці була дискредитована.
Вона стала технологією усереднення і при�
гноблення особистості в тоталітарному сус�
пільстві. Довір'я до неї було підірване у зв'яз�
ку із фальсифікацією мети і змісту виховання
в колективі.

Тому в теперішніх умовах демократичних
перетворень ідея колективного виховання у
фальсифікованому вигляді позбулася методо�
логічного підгрунтя, однак теорія і методика
виховання особистості в колективі, розроблена і
перевірена у практиці А.С.Макаренком, заслу�
говує на подальше вивчення і втілення в життя.
До цього спонукають реальні соціально�педа�
гогічні умови (нестабільність у суспільному
житті, кризові явища у вихованні, розгул зло�
чинності тощо). І цілком природно, що це
привертає увагу до тих педагогів, творчість
яких здатна зарадити появі подібних явищ,
вказує конкретні шляхи їх подолання. Недо�
оцінка внеску А.С.Макаренка, що існувала до
цього часу, є результатом недооцінки теорії і
практики виховання загалом.

Система А.С.Макаренка, породжена об'єк�
тивним розвитком світової педагогічної дум�
ки, характеризується тісним зв'язком із сучас�
ністю і наступністю. Усі кращі досягнення в
теорії і методиці виховання, починаючи з 30�х
років, так чи інакше пов'язані з ідеями і
досвідом А.С.Макаренка, базуються на антро�
пологічних ідеях К.Д.Ушинського.

У педагогіці довгий час традиційним було
розуміння виховання як цілеспрямованої
діяльності дорослих. Саме таке трактування
виховання логічно привело К.Д.Ушинського

людини на кожному її віковому етапі. Прин�
цип антропоцентризму означає співвідношення
у змісті виховання соціального з індивідуальни�
ми життєвими орієнтирами особистості,
смислом існування, духовними пошуками, "вибо�
ру себе". Отже, з позицій антропоцентризму
важливо не лише виховувати дитину на пев�
них цінностях, а й навчати її користуватися
ними, створювати їх, переживати й відкрива�
ти у повсякденному житті. Таким чином, на
всіх етапах вікової періодизації людина живе,
а не готується до наступного періоду. Кожен із
життєвих етапів, а особливо дитинство, му�
сить бути повноцінним і самоцінним, а також
самодостатнім, що залежить від відповідної ор�
ганізації його дорослими, включаючи і самороз�
виток особистості, що формується. Таким чи�
ном, антропологічний принцип у його широ�
кому розумінні об'єднує антропоцентричні й
соціоцентричні ідеї.

У зв'язку з цим педагог мусить орієнтувати
дитину, по�перше, на особистісні якості й
цінності (честь і гідність, моральність, здо�
ров'я, права і обов'язки, суб'єкт�суб'єктні від�
носини); по�друге, національні вартості (Бать�
ківщина, нація, рідна мова, історія, культура,
традиції, віра, повага до державних символів);
по�третє, загальнолюдські цінності (добро,
совість, знання, честь, сім'я, родовід, діти,
батьки). Їх визначення умовне, і перелік їх
можна зустріти в літературі значно довший.
Для нас важливо усвідомити, що для
здійснення виховного процесу педагог покли�
каний використовувати не лише антропоцент�
ричний, а й соціоцентричний підходи.

У 2001 році кафедрами педагогіки і філо�
софії Полтавського державного педагогічного
університету було проведено Всеукраїнську
наукову конференцію "Актуалізація ідей ант�
ропоцентризму в умовах реформування за�
гальноосвітньої і вищої школи", учасники якої
на основі досягнутого рівня розвитку наук
про людину дійшли висновку про антропо�
логізм як вчення, на основі якого можна одер�
жати систему об'єктивних уявлень про люди�
ну, її становлення як особистості, природу і
суспільство. Отже, прихильники антропоцен�
тричного підходу, як свідчать виступи і
повідомлення на науковому зібранні, не обме�
жуються лише вивченням походження та ево�
люції фізичної організації людини, відстоюю�
чи матеріалістичні чи ідеалістичні переконан�
ня, прагнуть досліджувати проблеми вихован�
ня з антропологічних позицій, не відкидаючи
значення соціального і соціуму в здійсненні
виховного процесу.

Людина формується у певному суспільстві,
якому властиві відповідні соціально�історичні
закономірності розвитку. Тому явища
суспільного життя не можна пояснити потре�
бами і якостями окремих людей як
біологічних істот. Виховання детермінується
соціальними процесами, їх перетворювальним
характером. І як у 80�ті роки минулого
століття в теорії і практиці виховання в нашій
країні почала визрівати необхідність перене�
сення акцентів із потреб і запитів суспільства
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до тлумачення самої педагогіки як мистецтва,
а не науки. А.С.Макаренко, розвиваючи його
антропологічні погляди, обгрунтовано довів,
що виховання – це об'єктивний цілеспрямова�
ний процес взаємодії дітей і дорослих, для
якого необхідна наукова за змістом і ор�
ганізацією їх життєдіяльність, винайшов її
форму – виховний колектив, довів, що істин�
ним об'єктом педагогічної роботи є формуван�
ня виховуючих суб'єкт�суб'єктних відносин у
ньому. Багато ідей видатного педагога ще чека�
ють на своє подальше наукове осмислення з по�
зицій сучасності. Сила впливу його на теорію і
практику виховання, як і інтерес до його твор�
чості, у сучасних умовах зростає.

На підтвердження цього наведемо факт
присутності на Міжнародному семінарі, прове�
деному у березні 2002 року у Полтавському пе�
дагогічному університеті і присвяченому 75�й
річниці комуни ім. Ф.Е.Дзержинського, вче�
них із Італії, Німеччини, Угорщини, Чехії,
міст Москви, Санкт�Петербурга, Волгограда
та інших, спеціалістів із проблем макаренкоз�
навства. На цьому науковому зібранні було
заслухано звіт, обрано новий склад президії і
Президента Міжнародної макаренківської
асоціації, зроблено наукові доповіді,
різнобічні повідомлення з розвитку теорії і
досвіду видатного педагога в сучасних умовах.
Тому не можемо погодитися з поглядом на пе�
дагогічну спадщину А.С.Макаренка як на да�
леке минуле, уже історію. Ця точка зору
шкідлива, вона активно пропагується замість
тієї, прихильники якої ще зовсім недавно вза�
галі заперечували надбання макаренкознавст�
ва.

Відомий польський макаренкознавець
О.Левін закликає вчених світу замислитися,
яке місце може посісти спадщина А.С.Мака�
ренка в нових умовах. Він переконаний, що
педагогічна спадщина А.С.Макаренка містить
багато загальнонаукових, універсальних уза�
гальнень і висновків, тому ще довго слугува�
тиме світовій педагогічній теорії і практиці [6,
215�223].

Не заслуговує на підтримку і твердження
З.Вайца (Марбурзький університет), що виз�
начає педагогіку А.С.Макаренка як контекс�
туальну, підкреслюючи її здатність оптималь�
но функціонувати лише в контексті конкрет�
ної соціальної системи і слугувати певній
суспільно�економічній формації [6, 221]. Це
звужене розуміння теорії і практики видатно�
го педагога. Воно не відповідає об'єктивній
дійсності, хоча досить поширене на Заході і
підтримується деякими російськими і вітчиз�
няними вченими.

Сьогодні все більшого визнання набуває на�
уковий висновок, що новаторська педагогічна
система А.С.Макаренка виникла на базі творчо�
го аналізу прогресивних ідей педагогів минулого і
його сучасників, а також його власного інно�
ваційного досвіду, розуміння дитини і колективу
як суб'єктів виховання. Йому належить висно�
вок, що "виховання – це процес соціальний у най�
ширшому розумінні" [7, 14]. Він сприйняв, роз�
вивав і втілював у свою практику ідеї соціаль�

ного виховання, що були пануючими у час йо�
го активної творчої діяльності, як "усезагаль�
на організація дитинства", "педагогіка колек�
тиву", намагався досягти "єдності життя і пе�
дагогіки", долучитися у виховній діяльності
до "економічного прогресу всієї країни", пи�
шався тим, що колишні правопорушники жи�
вуть у колонії весело і дружно, "... прекрасно
працюють, активно і свідомо прагнуть до кра�
щого майбутнього" [12, 53]. У цьому вбачав
результативність своєї новаторської системи
виховання. А.С.Макаренку вдалося синтезува�
ти прогресивні ідеї гуманістичної і раціональної
педагогіки і на цій основі теоретично обгрунту�
вати соціально�особистісний підхід до вихован�
ня, трансформувати його у методичну техно�
логію, втілити у його реалізацію не лише власну
енергію і однодумців�вихователів, а й енергію
соціальної системи, перевірити й одержати ви�
соку ефективність результатів у практиці. Со�
ціально�особистісний підхід превалював дов�
гий час, але з різною часткою врахування осо�
бистісного аспекту у вихованні.

За понад 70 років застою і авторитаризму в
духовному житті суспільства це привело до
неправильного уявлення про вирішальну роль
соціального фактора у вихованні особистості.
Проте, формуючись як особистість, людина є
здатною до саморозвитку на основі природ�
них сил і стимулів. Безумовні рефлекси і при�
родні потреби сприяють поступовому вира�
женню задатків і здібностей. У діяльності ви�
являються нахили та інтереси, спадкові гене�
тичні особливості впливають на мотиви, тем�
перамент і поведінку.

Таким чином, абсолютизація соціального
призводила до штампування середньої люди�
ни, нівелювання її як особистості. У свою чер�
гу, коли ми відкинули марксистське ро�
зуміння соціальної сутності людини, виникла
загроза формування відірваної від соціуму,
нежиттєздатної особистості. Отже, все це дає
змогу дійти висновку, що виховання зумовле�
не об'єктивною єдністю передусім біологічно�
го, індивідуального і соціального, значущого
для особистості і суспільства, у якому
функціонують різні типи навчальних закладів
і розвивається педагогічна наука.

На зміну соціально�особистісного прийш�
ло особистісно орієнтоване виховання, детер�
міноване можливостями і потребами людини,
її якостями і властивостями, що привело до
зміни парадигми виховання, її оновлення. У
нетрадиційній гуманістичній парадигмі вихо�
вання у постіндустріальний період розвитку
суспільства чітко виявляються пріоритети ди�
тини, розуміння її як суб'єкта і мети вихован�
ня, забезпечення з цією метою в навчально�
виховних закладах суб'єкт�суб'єктних, педа�
гогічно доцільних, морально�естетичних взає�
мин дітей і педагогів на рівні співробітництва
і співтворчості [1, 15].

Особистісно орієнтоване виховання здійсню�
ється на основі найповнішого врахування спад�
кових, індивідуальних, психологічних і вікових
особливостей дитини з використанням сучас�
них інноваційних та інформаційних технологій,
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просто декларованим. Указана єдність повин�
на будуватися на превалюванні виховання.

Слід підкреслити, що ефективність вихо�
вання перебуває у прямій залежності від
уміння самовиховання, визначається інтереса�
ми і потребами самотворення конкретної осо�
бистості, тобто її життєвою самоактивністю.
Під самоактивністю особистості нами ро�
зуміється система змін під впливом передусім
внутрішніх, властивих їй суперечностей і по�
треб, а також змін, опосередковано зумовлених
зовнішніми впливами. Отже, зміни відбувають�
ся на біологічному і соціальному рівнях форму�
вання особистості дитини. Вона як суб'єкт ви�
ховання є об'єктивною саморозвиваючою
індивідуальністю. Спадковість, вікові, психо�
логічні та індивідуальні особливості, соціаль�
не середовище, сама дитина, її потреби та інте�
реси, всі дорослі є джерелом виховання, голо�
вним із них була і залишається дитина зі
своїми специфічними особливостями і само�
активністю.

Усе ж, оскільки система виховання
функціонує і розвивається у тому чи іншому
соціально�економічному, культурному і полі�
тичному середовищі, яке не може не мати
впливу на формулювання мети виховання, від
нього не тільки залежить соціально зумовлена
мета, а й усі передумови її реалізації. Таким
чином, з одного боку, мета, зміст, засоби вихо�
вання детермінуються рівнем і характером
розвитку суспільства, а з іншого, – виховання
і освіта – це ті головні фактори, якими визна�
чається суспільство. Ця залежність особливо
яскраво виявляється в умовах розбудови ук�
раїнської державності і формування грома�
дянськості молоді. Отже, виховання в сучас�
них умовах все яскравіше виявляє свою осо�
бистісну і соціальну природу, потребує по�
дальшого дослідження біологічних ор�
ганічних передумов, інших специфічних особ�
ливостей кожної дитини в контексті певного
соціально�економічного середовища.

Як бачимо, взаємодіють внутрішні природні
сили людини, її самоактивність і соціальне сере�
довище, на основі чого відбувається її розвиток.
Виховання і навчання відіграють провідну роль
стосовно цього розвитку. Таким чином, якістю
виховання і навчання, самовиховання і само�
освіти визначаються темпи зростання людини
як особистості, соціально�економічний розви�
ток суспільства.

Отже, виховання розуміється як цілісний
процес взаємодії (відносин) дитини, яка має
природні, психологічні, індивідуальні та
вікові особливості, з певними елементами
соціального середовища, що опосередковані її
самоактивністю. Зі сказаного випливає, що
виховання об'єднує у спеціально організо�
ваній діяльності, спілкуванні і відносинах
соціалізацію особистості і розвиток її
індивідуальності.

Таким чином, соціалізація трактується на�
ми як складова виховання. У сучасних умовах
має місце відокремлення предметів загальної і
соціальної педагогіки, яке ми вважаємо штуч�
ним. Виховання в широкому розумінні включає

спрямованих не лише на формування певних
якостей чи засвоєння знань, а передусім – на
розвиток цілісної особистості дитини. Як
провідні визначаємо такі принципи осо�
бистісно орієнтованого виховання: приро�
довідповідності, диференціації, індивіду�
алізації. Щодо реалізації його у практиці, то,
на жаль, у своїй більшості в сучасних умовах
воно лише декларується, не забезпечене педа�
гогічно і матеріально, недостатньо представле�
не у методичних матеріалах, спрямоване на
розвиток і саморозвиток ізольованої особис�
тості, потребує значних змін у педагогічній
свідомості вчителів у зв'язку з досить силь�
ною тенденцією індивідуалізації навчання і
колективізму у вихованні. Головним же не�
доліком особистісно орієнтованого виховання
є його однобічність. З виховного поля вчителя
й учня "випадають" соціально значущі про�
блеми, що стосуються виховання і життя,
школи і суспільства, людини, природи і
Всесвіту тощо. Цивілізаційний рівень країни
зростає, суспільство стає більш освіченим і
політизованим, тому вузько спрямоване осо�
бистісно орієнтоване виховання не задоволь�
няє ні державу, ні її громадян. У практиці має
місце абстрагування особистості дитини від
соціальних і економічних інтересів
суспільства, від потреб реального життя.

Слід зазначити, що в цьому питанні не
припиняються наукові пошуки. На увагу за�
слуговує один із сучасних підходів у вихо�
ванні, що, відповідно до концепції М.Бубера
"Я і Ти", вказує шлях, який веде за межі
індивідуалізму і колективізму. Вчений�філо�
соф намагається означити третє рішення,
пізнання якого повинно допомогти людсько�
му роду знову знайти справжнє "Я" особис�
тості і заснувати справжню спільноту. М.Бу�
бер доводить, що основним буде не індивід і
не колектив, а людина у взаємозв'язку з
іншою людиною, що, як він вважає, має бути
підгрунтям нової спільноти [3, 377]. Ці ідеї, на
наш погляд, заслуговують на розвиток.

Виховання є всевизначальною категорією
педагогіки, її родовим, вихідним поняттям.
Воно виникло з появою людини й існуватиме
доти, поки буде потреба у передачі соціально�
го й особистісного досвіду, формуванні
всебічно розвиненої людини. Отже, вихован�
ня є постійним і вічним. Воно має особистісне
і соціальне значення.

Таким чином, виховання покликане вико�
нувати об'єктивну функцію взаємодії між по�
коліннями, забезпечувати людині в усі її віко�
ві періоди повноцінну життєдіяльність і роз�
виток, поступове її становлення суб'єктом
певного конкретно�історичного процесу, у т. ч.
– безболісне входження та повну адаптацію до
життя у певних соціально�економічних ре�
аліях. У цьому полягає особистісна і соціальна
функція феномена виховання. Воно складає
внутрішню, головну сутність і навчання, і
освіти. Вони – його складові, звідки випливає,
що єдність навчання і виховання як
провідний принцип дидактики не може бути
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поняття "соціалізація". Згадаймо положення
А.С.Макаренка про те, що виховує кожен метр
землі, розвиток цього узагальнення у твор�
чості В.О.Сухомлинського, наукові висновки
щодо цього Януша Корчака та інших педа�
гогів. Отже, соціальний аспект виховання ду�
же широкий і достатньо науково обгрунтова�
ний. Він передусім полягає у нерозривному
зв'язку виховання з життям, його залежності
від рівня цивілізаційного розвитку країни, на�
данні соціального захисту дитині, поєднанні
потреб та інтересів особистості і держави.
Проте в сучасних умовах соціалізація почала
зводитися до соціальної допомоги, здійснення
профілактики правопорушень серед непо�
внолітніх, педагогічної роботи з дітьми, які
мають фізичні та інтелектуально�емоційні
відхилення від норми тощо. Це питання пере�
важно педагогічні, хоч їх ми стали відокрем�
лювати і відносити до соціальної роботи.

Виховання – особистісно�соціальний фе�
номен. Відмежування його від держави і
суспільства, у якому воно функціонує, є
швидко минущим, шкідливим для країни і
формування особистості явищем. Негативною
ознакою сьогодення стали спроби втиснути
виховання в навчальні програми, звести до на�
вчання і освіти, підмінити гуманітаризацією,
що є його умовою; обмежити самовихован�
ням, що є його метою і критерієм; навіть лік�
відувати як самостійний вид діяльності і педа�
гогічну категорію, сприймати як синонім на�
силля тощо. І вчені, і практики не повинні
байдуже реагувати на прагнення підпорядку�
вати одвічні педагогічні категорії іншим на�
укам – філософії, психології, соціології, полі�
тології. Тим більше цього не можна допускати
в наш час демократизації суспільства, пот�
рібно сприяти, щоб педагогіка якнайповніше
виконувала свою інтегруючу роль серед наук
про людину. В цьому полягає одна із найпро�
гресивніших тенденцій сьогодення. Якщо
С.Й.Гессен у 20�ті роки визначав педагогіку
як прикладну філософію, а історію педагогіки
– як "розвиток філософської думки", то у 50�ті
роки Дж. Дьюї, філософ, розглядав філософію
як "теорію виховання у її загальній формі".
Сьогодні зустрічається і те, й інше. В нашій
країні престиж педагогіки неадекватний її
суспільному і особистісному значенню. У
зв'язку з цим виникає гостра потреба подаль�
шої розробки її методологічних засад із ураху�
ванням сучасного етапу суспільного розвитку.

Отже, виховання як особистісно�соціаль�
ний феномен необхідне для забезпечення
життєдіяльності людини й організованого
функціонування суспільства. Воно здійсню�
ється у певних конкретно�історичних умовах,
завдяки спеціально організованим, педа�
гогічно доцільним виховуючим взаєминам
дітей і дорослих, на основі певних суспільних
відносин і способу життя суспільства.

Виховання як особистісне явище має свої ха�
рактеристики: його сенсом, суб'єктом і метою є
особистість дитини. Вона є центральною фігу�
рою, головною дійовою особою виховного проце�
су. Виховання педагогічно доцільно організовує

життєдіяльність особистості у всьому ба�
гатстві її суб'єктивності. Учень у роки свого ди�
тинства, отроцтва і юності не лише готується
до життя, а живе, тому зводити виховання до
соціалізації – це звужувати творчі горизонти
людини, узагальнювати уявлення про щастя і
сенс людського буття. Виховання неможливе
без вивчення психологічних, індивідуальних,
вікових особливостей певної особистості ди�
тини. При цьому вчитель не тільки фіксує су�
му якостей, потреб, прагнень і гальмівних
факторів, він сприймає учня цілісно, що дає
змогу вихователеві будувати відносини з ним
на рівні співробітництва і співтворчості. Вихо�
вання здійснюється на основі суб'єкт�
суб'єктних відносин, які визначаються знан�
нями, культурою, педагогічно доцільною
емоційно�вольовою сферою та поведінкою пе�
редусім двох головних суб'єктів – учителя і
учня. Виховання у процесі співробітництва та
співтворчості спрямовується на самоак�
тивність дитини, тобто завданням і критерієм
діяльності вихователя є організація "самору�
ху", неперервного самовдосконалення особис�
тості, її самотворення упродовж усього життя.
Загальними критеріями виховання виступа�
ють соціально значуща діяльність і морально�
етичні цінності особистості.

Виховання як соціальне явище характери�
зується такими основними рисами: є категорією
вічною і безкінечною, бо зародилося воно з по�
явою людського суспільства і буде існувати, поки
будуть люди і функціонуватиме саме
суспільство. Освіта і навчання – складові вихо�
вання. Воно виникло із практичної потреби
організувати життя дитини з часу її народжен�
ня, дати об'єктивне уявлення про добро і зло,
а також пристосувати до оточуючого середо�
вища, до життя у певному суспільстві. Вихо�
вання зумовлене характером і організацією
життя суспільства, тому відтворює суспільні
відносини, суперечності свого часу, забезпе�
чує суспільний прогрес і наступність по�
колінь. Воно здійснюється у процесі залучен�
ня дітей старшим поколінням до певних
відносин через систему спілкування і соціаль�
но�значущу діяльність. Ці відносини будуть ви�
ховуючими, якщо спрямовуватимуться на до�
сягнення соціально і особистісно необхідної ме�
ти. Саме соціально детерміновані, педагогічно
доцільні, суб'єкт�суб'єктні морально�естетичні
взаємини "вчитель – учень" є метою, засобом і
критерієм виховання.

Таким чином, не заперечуючи наукового
висновку Б.Т.Лихачова, що в основі вихован�
ня і розвитку – відкрита, об'єктивно і зако�
номірно взаємодіюча система "дитина – її
внутрішні природні сили – соціальне середо�
вище", вважаємо за доцільне ввести замість
ланки "внутрішні природні сили" поняття "са�
моактивність", оскільки самоактивність є тією
ланкою, що об'єднує поняття "дитина" і
"соціальне середовище", а термін "внутрішні
природні сили" співвідноситься лише з понят�
тям "дитина". Отже, об'єктивно і закономірно
взаємодіюча система, що лежить в основі ви�
ховання – це "дитина – її самоактивність –

10

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ



себе не обділеним, а духовно багатим. У цьому
він вбачав соціальний обов'язок учителя.

Разом із цим, видатний педагог підкреслю�
вав: потрібно, щоб школа і сім'я відкривали
перед вихованцями всі можливості, що жив�
лять могутнє почуття любові до Вітчизни. То�
му важливою є праця для людей, для колекти�
ву, для суспільства, у якій підлітки, юнаки і
дівчата почувають себе громадянами і борця�
ми, що становить найважливіше джерело ви�
ховання і самовиховання.

Навчання він учив розглядати як активне
ідейне, громадянське життя учнів, вияв їх са�
моактивності. Він обстоював думку про гар�
монійність поглядів дитини на життя, на при�
роду, на суспільство, на саму себе. Тому писав:
"Навчання – це лише одна з пелюсток тієї
квітки, що називається вихованням у широкому
розумінні цього поняття. У вихованні, – за�
стерігав він, – немає головного і другорядного,
як немає головної пелюстки серед багатьох пе�
люсток, що творять красу квітки. У вихованні
все головне – і уроки, і розвиток різнобічних
інтересів дітей поза уроком, і взаємовідносини
вихованців у колективі" [9, 13]. У цій праці
В.О.Сухомлинський підкреслює, що вихован�
ня має особистісне і соціальне значення, воно
здійснюється шляхом постійного духовного
спілкування вчителя і дитини. Робить висно�
вок, наслідуючи К.Д.Ушинського, що вихован�
ня – це людинознавство.

Він вважав, що без щирої, невдаваної і вод�
ночас мудрої, осмисленої любові і поваги до
дітей немає й уміння виховувати їх. Любов до
дітей і культуру вчителя розглядав як взаємо�
залежні поняття. "Що було найголовнішим у
моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов
до дітей" [8, 7]. Щоб виховати громадянина,
обгрунтовано доводить він у теорії і на прак�
тиці, "потрібно знати кожен порух юної душі",
вміти дорожити дитячим довір'ям, бути
втіленням добра і справедливості. Адже кож�
на дитина – унікальний світ, який потребує
від вихователя використання в сприятливих
соціальних умовах не стандартного, а особли�
вого педагогічного "ключика".

Разом із цим, підкреслюючи значення
соціального, він, узагальнюючи думки про
формування громадянина, писав, що нелегкі
роздуми над гострими і пекучими проблема�
ми виховання привели його на тридцять чет�
вертому році педагогічної роботи до висновку:
трудність виховання … полягає якраз у тому,
що дитину мало вчать бачити, розуміти,
відчувати себе як частинку колективу,
суспільства, народу.

Цей виведений із практики і науково
обгрунтований висновок переконливо свід�
чить, що В.О.Сухомлинський – один із плея�
ди національних педагогів у сучасних умовах,
коли відбувається переоцінка всіх цінностей,
коли змінюється мета виховання, переосмис�
люється виховне значення попередніх куль�
турних надбань нації, залишається сам собою,
його педагогічну систему немає потреби тлу�
мачити інакше чи по�новому її використову�
вати. Вчителеві слід лише вдумливо ставити�

соціальне середовище". Ефективність вихо�
вання залежить від спадковості, середовища і
самоактивності особистості, воно є осо�
бистісно�соціальним явищем.

У наш час, коли зароджується нова теорія
людини і суспільства, твориться нова система
правил і норм культурного співіснування народів
і держав, найбільш адекватною світовим люди�
нотворчим процесам є концепція особистісно�
соціального виховання.

Найяскравішим і найбільш послідовним тео�
ретиком і практиком особистісно�соціального
виховання постає український педагог�гу�
маніст, мислитель В.О.Сухомлинський. Його
ідеалом була особистість високої духовності й
разом із цим земна, реальна, органічно "вписана"
в соціально�моральні засади буття свого народу
і країни. В.О.Сухомлинський першим
здійснив обгрунтування розуміння дитини у
педагогічному процесі як суб'єкта і мети вихо�
вання, довів необхідність забезпечення для
цього суб'єкт�суб'єктних, педагогічно
доцільних, морально�естетичних взаємин пе�
дагогів і дітей, соціальну потребу формування
громадянина країни.

У численних монографіях і статтях видат�
ний педагог обгрунтував невіддільність школи
від суспільства, стверджував, широко ілюстру�
ючи конкретними прикладами з досвіду виховної
роботи школи і сім'ї, що вчителі і батьки по�
винні як вогню боятися егоїзму, ідейної порож�
нечі, індиферентності своїх вихованців, завжди
пам'ятати, що найбільшим громадянським
обов'язком підлітків, юнаків і дівчат є їхня від�
повідальність перед Батьківщиною. Школярі
повинні почувати себе не тільки учнями, а і
юними громадянами держави, зобов'язаними
віддавати суспільству свою трудову енергію.
Без цього, писав В.О.Сухомлинський, засвою�
вані вихованцями знання залишаються мерт�
вим, байдужим до світоглядних ідей вантажем.
Отже, держава – для людини, але й людина му�
сить бути відданим громадянином саме цієї дер�
жави.

Видатний педагог першим заявив усьому
світові, що кожна дитина – талановита, непо�
вторна унікальність, і навіки залишив нам най�
важливішу заповідь: "Поважай учня!". Слід на�
голосити, що в цих словах – яскравий при�
клад злиття особистісного і соціального
підходів. Він учив поважати в дитині осо�
бистість і члена суспільства. Це твердження в
такому його розумінні видатний педагог при�
страсно обстоював і творчо розвивав протягом
усього життя, в умовах авторитарного режиму
і далекої від толерантної педагогіки, що мож�
на трактувати як громадянський подвиг.

Розв'язуючи теоретичні і практичні питан�
ня виховання, В.О.Сухомлинський приходить
до узагальнення, що майстерність і мистецтво
виховання полягають у вмінні педагога відкри�
ти перед кожним, отже, і перед найпосе�
реднішим, найважчим вихованцем, ті сфери
розвитку його духу, де він зможе досягти вер�
шин, виявити себе, заявити про своє "Я", черпа�
ти сили з джерела людської гідності, почувати
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ся до його особистісної і соціальної позиції,
вміти наслідувати її в сучасних умовах.

Завдяки поєднанню передусім особистісного,
а також національно�культурного, таланови�
тий педагог включив українську педагогіку в за�
гальнокультурні зв'язки, у неперервний світовий
культурний процес. В.О.Сухомлинський навчав
нас розглядати споконвічне й нові прогресивні
традиції у єдності, як національну пам'ять,
своєрідний генетичний виховний код нації,
підгрунтя її культури.

Переоцінка цінностей у педагогіці є нічим
іншим, як відбором того змісту, тих методів і
форм, які забезпечують на новому рівні куль�
турного буття високі педагогічні результати.
Теорія і практика В.О.Сухомлинського відпо�
відає сьогоденню, вона випередила свій час, хоч
його інноваційна виховна система, створена в
тоталітарному суспільстві, об'єктивно не мог�
ла бути повністю в ньому задіяною. Вона забез�
печує нам широкий простір для творчості в
умовах діалогу культур усіх етносів, що спо�
конвіку живуть в Україні, і відкритості до на�
родів Європи і світу. Гуманістично спрямова�
на, людино� і суспільствотворча педагогічна
спадщина В.О.Сухомлинського відповідає на�
шому часові, допомагає долати породжені ним
суперечності, особливо щодо індивідуального
і соціального у виховному процесі сучасної
школи.

Отже, видатному українському педагогу на�
лежить розробка наукових основ концепції осо�
бистісно�соціального виховання, виведеної ним
із практики і перевіреної творчим досвідом.

Ідеї гуманістичного виховання осо�
бистісного і соціального спрямування набули
широкого міжнародного розвою, ввійшли у
свідомість працівників освіти, учительства,
вчених, батьків, усіх, хто причетний до вели�
кої і складної справи виховання як відносно
самостійного виду педагогічної діяльності з
формування самоактивності особистості.

Як видно із раніше викладеного, функція ви�
ховання може реалізуватися на основі різних
підходів, а у зв'язку з цим – на різних рівнях.
Проте в сучасних умовах розбудови нашої дер�
жави найбільш педагогічно доцільним є осо�
бистісно�соціальний підхід, який є сукупністю
індивідуального, природного і суспільного в лю�
дині і забезпечує її самоактуальність. Якщо
навіть вести мову про самовиховання, то все ж
його мета залежить не лише від позиції люди�
ни щодо себе (якою вона була, є, якою хоче
бути), а й від соціальних умов – суспільної
моралі, культури, цивілізаційного рівня роз�
витку країни.

Розроблена нами нетрадиційна, особис�
тісно�соціальна, гуманістична парадигма ви�
ховання має в основі антропоцентричний
підхід у його широкому значенні, що, базую�
чись на досягненнях гуманістичної вітчизня�
ної і світової педагогіки, обгрунтовується з
урахуванням сучасних надбань наукової дум�
ки.

Акцентуючи увагу на тому, що виховання
детермінується сучасними соціальними про�
цесами, в особистісно�соціальній парадигмі

доведена необхідність гармонізації інтересів і
потреб особистості із запитами суспільства.
Усвідомлення цього потребує піднесення
ідейно�громадянської позиції освіти, гу�
маністичного спрямування діяльності на�
вчально�виховних закладів усіх типів,
орієнтованої як на можливості та інтереси ди�
тини, так і на запити суспільства. Це привело
нас не лише до висновку про розуміння вихован�
ня як особистісно�соціального феномена, а й про
підгрунтя у його практичному здійсненні при�
родного фактора дитини, разом з усвідомлен�
ням нею свого місця в суспільному розвитку, не�
обхідність організації "саморуху" особистості,
її самоактивізації як головного завдання і кри�
терію виховання.

У світі відомі різні концепції, підходи, па�
радигми виховання і освіти. Їх пошук у
цивілізаційному поступі вічний і безкінечний,
а доцільність перевіряється найвищим кри�
терієм істини – практикою.

Значення виховання як особистісно�соціа�
льного феномена в умовах активного сус�
пільно�економічного розвитку України зрос�
тає і актуалізується.
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1. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи
реалізації. – К., 1996.
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GCR – не просто огляд. Це складна систе�
ма рейтингу, що базується на даних різно�
манітних економічних та інших факторів,
включаючи дані освіти. І WEF не є незнач�
ним гравцем ліги. Його щорічна конференція
дає поперечний зріз постатям найбільш
впливових лідерів політики та бізнесу –
включаючи осіб, які піклуються про амери�
канські школи. 

Але ті, хто каже "ні" сучасній школі, не га�
ласували про рейтинг GCR. Я б не здивував�
ся, якби незабаром котрийсь із провідних
членів Конгресу чи бізнесменів заявив, що
ми повинні реформувати нашу освітню сис�
тему, щоб підтримати конкурентну перевагу
або перевершити тих надокучливих фіннів.

Сім раз відмір, один – відріж. Школа
завжди бере на себе удар за небажаний пово�
рот подій, але ніколи не отримує схвалення
за сприятливий. Пам'ятаєте 1957 рік?
Росіяни запустили в космос перший штуч�
ний супутник Землі. Коли обговорювалося
питання про те, як ми могли програти
космічні гонки, державні школи були легкою
ціллю. Журнал "Life" опублікував матеріал
на п'ять частин під назвою "Криза в освіті".
Провідні університети взяли на себе роль до�
бровольців у створенні сучасних, викличних
підручників. У 1969 році Америка пілотувала
на Місяць першу людину, досягла мети, не�
досяжної для Росії з її неперевершеними вче�
ними. Чи проголосив журнал кінець "кризи"
в освіті? Чи можуть свині літати?

Я не маю наміру стверджувати, що амери�
канські державні школи досконалі. Про сум�
ний стан системи деяких міських та бідних
сільських шкіл добре відомо. Але я слідкував
за тривогою щодо конкурентоспроможності
США починаючи з доповіді 1983 року6 і
помітив той самий принцип. На початку 90�х
років, коли економіка хиталася і спостерігав�
ся її спад, можна було почути багато сен�
тенцій на тему "гидкі�школи�готують�гидку�
робочу�силу�і�це�убиває�нас�на�глобально�
му�економічному�ринкові". Але ж ці ледарі
примудрилися перевернути речі навпаки, ад�
же вже на початку 1994 року багато
публікацій замайоріло заголовками про
відновлення, яке започаткувало найдовший
період стабільного зростання в історії нації.

Близько 20 років тому деякі з наших ви�
датних лідерів політики і бізнесу били на
сполох щодо питання про державні школи.
Серйозно воно постало тоді, коли з'явилася
доповідь "Нація в небезпеці" зі старанно віді�
браною, укладеною і спотвореною статисти�
кою освіти. Автори документу писали: "Якщо
ми прагнемо утримати і зміцнити хитку кон�
курентну перевагу, що її зберігаємо на світо�
вих ринках, то мусимо присвятити себе ре�
формуванню нашої освітньої системи…" До�
кумент тісно пов'язав нашу економічну по�
зицію у світі з тим, наскільки успішно сту�
денти справляються зі стандартизованими
тестами. 

Тему було продовжено у вересні 2000 ро�
ку, коли національна комісія з питань викла�
дання математики та природничих наук, очо�
лювана колишнім сенатором від штату Огайо
Джоном Гленном (John Glenn) оприлюднила
доповідь під назвою "Доки не пізно". У до�
повіді ставилося риторичне запитання: "В
інтегрованій, глобальній економіці …чи бу�
дуть наші діти конкурентоспроможними?"
Цілком передбачуваною відповіддю було:
"Ні, якщо ми не вдосконалимо школу, "доки
не пізно" (вислів з оригіналу доповіді).

Можливо, ви думаєте, що ці маленькі кур�
чата3 могли вщент спалити факсові машини,
надсилаючи у всі кінці світу гарячу новину з
"Доповіді щодо Глобальної Конкуренції"4 від
Світового Економічного Форуму5, (2001�
2002)": "Сполучені Штати займають друге
місце в "індексі глобальної конкуренції", про�
пустивши вперед тільки Фінляндію"?
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ЧОМУ МИ РОБИМО ШКОЛУ 

ЦАПОМ ВІДБУВАЙЛОМ?1

Джеральд В. Брейсі2

Дехто не отримує задоволення навіть тоді, коли отримує те, що хоче.

То чому ж ми продовжуємо слухати цих людей?

1 Стаття Джеральда В. Брейсі (Gerald 
W. Bracey) "Чому ми робимо школу цапом
відбувайлом?" надрукована у "Washington Post" 
5 травня 2002 року (дивіться http://www.washington�
post.com/ wp�dyn/articles/A30965�2002May4.html),
нами отримана 5 травня 2002 року від Джеррі Бекер
(Jerry Becker) jbecker@siu.edu. Уміщена в статті
таблиця через брак місця спочатку не була
опублікована. Доктор Брейсі надіслав її згодом
окремим електронним листом.
2 Джеральд Брейсі (Gerald W. Bracey) – дослідник 
у галузі освіти, письменник. Александрія, Віргінія.
3 Маленькі курчата – зневажливе ймення.  
4 Global Competitiveness Report, далі GCR.
5 World Economic Forum, далі WEF. 6 "Америка в небезпеці".



"Американська економіка: назад на вершину"
– так характеризувала "New York Times" цей
поворот у лютому 1994 р.

Отже, вислухавши нарікання в складний
для економіки період, школа повинна була
бути схваленою за часів економічного підне�
сення, чи не так? Однак не пізніше, як за три
місяці після публікації в "New York Times"
головний адміністратор компанії IBM Луїс
В. Герстнер�молодший (Louis V. Gerstner Jr)
написав статтю для дискусійних сторінок7

"Times" під заголовком "Наші школи зазнали
поразки". "Вони зазнали поразки, – сказав
Герстнер, – тому що вони готують учнів, які
не спроможні змагатися зі своїми зарубіжни�
ми однолітками." 

Критики продовжили свій барабанний
бій. У національних дискусійних сторінках
2000 та 2001 років головний адміністратор
компанії Intel, Крейг Р. Баррет (Craig R. Bar�
rett), головний адміністратор Texas Instru�
ments Томас Енгібус (Thomas Engibous), го�
ловний адміністратор страхової компанії дер�
жавних сільських господарств Едвард Раст
(Edward Rust) і губернатор штату Вісконсин
Томмі Томпсон (Tommy Thompson) внесли
свою лепту в піднятті лементу про загрозу,
що її становить наша система освіти нашій
конкурентоспроможності. Герстнер зробив
вихід на "Біс!" на дискусійних сторінках
"Times" у березні, висловлюючи занепо�
коєння щодо наших шкіл, які будуть "обме�
жувати нашу конкурентну позицію на світо�
вому ринку".

Ніхто з цих вельмишановних джентль�
менів не оприлюднив жодних даних щодо
взаємозв'язку між економічним здоров'ям та
роллю школи. Наш довготривалий еко�
номічний бум або таким не є, або наші школи
кращі, ніж говорять критики. Але є ширші,
більш об'єктивні засоби пошуку будь�яких
взаємозв'язків. Фахівці, залучені до третього
міжнародного дослідження з математики та
природничих наук8 (TIMSS), провели міжна�
родне тестування в 41 країні, включаючи
США. Тридцять вісім із цих країн беруть
участь в "індексі глобальної конкуренції"
Світового Економічного Форуму. Встанов�
лення співвідношення між результатами тес�
тування та "індексом глобальної конкуренції"
– питання простої статистики. 

Є незначна кореляція. Сполучені Штати
двадцять дев'яті у математиці, але другі за
конкурентоспроможністю. Корея – третя у
математиці, але двадцять сьома за конкурен�
тоспроможністю. І так далі. Якщо порівняти
ці два списки місце до місця, то утвориться
довершене співвідношення +1.0. Однак через
те, що деякі країни мають високу конкурен�
тоспроможність, але низькі показники в тес�

туванні (і навпаки), дійсним співвідношен�
ням є +23. У статистиці це вважається досить
незначним. 

Насправді навіть незначна кореляція є
оманливо високою. Сім країн мають низькі
показники обох змінних, тим самим утворю�
ючи незначну кореляцію. Якщо ці сім країн
не брати до уваги, то кореляція між результа�
тами тестування та конкурентоспро�
можністю, вочевидь, стала б негативною, оз�
начаючи, що високі показники тестування
незначною мірою асоціюються з низькою
конкурентоспроможністю. 

Змінні освіти в "індексі" включають:
якість шкіл, результати TIMSS, кількість
років навчання та пропорцію населення
країни, яке навчається в коледжах (останні є
змінними, за якими Сполучені Штати пере�
важають); та огляд розподілень між виконав�
цями, які, як вважає Світовий Економічний
Форум, мають "міжнародні перспективи".
WEF визначив школам США 27�е (можливо,
неочікувано високе) місце серед 75 країн не
наздогад, а враховуючи всі жахливі речі, ска�
зані за останні 25 років про американську
школу. (Сполучені Штати мають особливо
низький рейтинг в одній категорії WEF:
різниця в якості освіти у багатих та бідних
школах. Ми зупинилися на 42 місці, найниж�
чому з розвинутих країн. Це – сором для та�
кої багатої країни, як наша).

Отож, якщо 26 країн мають кращі школи,
як ми посіли друге місце в загальному рей�
тингу конкурентоспроможності? WEF вико�
ристовує понад десяток змінних із багатьох
секторів, і Сполучені Штати мають у них ви�
сокий рейтинг. Важливим фактором тут є
"витік мозку". Наші вчені та інженери зали�
шаються тут, здобуваючи нам передові по�
зиції в цій категорії. Жодна інша країна,
навіть Фінляндія, не наближається до нас за
цим показником. 

Привертає увагу справді чільна позиція
США щодо низки показників, що їх WEF на�
зиває "Інноваційною Спроможністю Держа�
ви" (National Innovation Capacity). Згідно з
WEF, показники інноваційності є критични�
ми для конкурентоспроможності. Десять
років тому конкурентна перевага була здобу�
та країнами, які змогли знизити ціну і підви�
щити якість. Очевидно, що всі розвинуті
країни досягли цього, стверджує доповідь
WEF, і, таким чином, "конкурентна перевага
повинна рухатися від здатності створювати
до комерціалізації нової продукції та про�
цесів, переміщуючи кордони технології
настільки швидко, щоб конкуренти могли
лише наздоганяти."

Сама по собі інновація є складною спра�
вою, але, на мою думку, вона не пов'язана з
результатами тестування. У будь�якому ви�
падку, надто велика кількість тестів знеохо�
чує до інноваційного мислення. 

Американські школи, вірте чи ні, створи�
ли культуру, що заохочує до інноваційного
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7 Дискусійна (відкрита) сторінка (op�ed page) –
полігр.жарг. сторінка оглядових статей, політичних
коментарів, листів до редакції. 
8 The Third International Mathematics and Science Study,
далі TIMSS.



мислення. Скільки інших культур зробили те
ж саме? Дискусійні сторінки 2001 року у
"Washington Post" мали заголовок "Нарешті
наші діти запитують". Автор есе Емі Б'янколі
(Amy Biancolli) описала свої муки під час
спроб залучити шотландських учнів до обго�
ворення творчої спадщини Шекспіра. Вона
виявила, що діти не звикли висловлювати
свої думки, погляди або їх оцінювати (обго�
ворювати). Я зіткнувся з подібною ситу�
ацією, навчаючи студентів коледжу в Гон�
конзі. Через кілька років потому я згадав про
цей випадок під час бесіди з професором у
Тайвані, який сказав, що навіть зараз "питан�
ня професора часто наштовхуються на гробо�
ве мовчання студентів".

Ми сприймаємо нашу культуру запитань
як належне такою мірою, що навіть не
помічаємо її доти, доки не зіткнемося із чи�
мось протилежним у інших країнах. 2001 ро�
ку у статті, опублікованій у "New York Times"
за участю японських учених обговорювалося
питання, чому американські вчені здобули
так багато Нобелівських премій, у той час як
японські – так мало. Японські вчені визначи�
ли низку причин такого становища, але най�
важливішою з них назвали обговорення у
колі колег. Перед публікацією своїх наукових
досліджень американські вчені дають їх на
суд іншим дослідникам. Японська культура
не вітає такого виду прямої конфронтації;
один із японських науковців згадав епізод під
час свого перебування у Сполучених Штатах:
учені, щирі друзі, у перебігу шаленої баталії
ставили каверзні запитання, перевіряли при�
пущення і логіку один одного. Таке ніколи б
не могло статися у Японії, сказав він жур�
налісту "Times". 

Японська культура співробітництва та
консенсусу створена для більш дипломатич�
ного суспільства, ніж те, яке існує в нас, але
наша бойова культура залишає нас у самому
осерді творчості. Ми повинні подумати
більше, ніж сім разів, перед тим як напартачи�
ти в системі освіти, яка заохочує до запитань.
Ми не матимемо користі від тих, хто покло�
няється високим результатам тестування. 

Такі дії могли б поставити під загрозу на�
шу високу конкурентоспроможність і під�
твердити слова "нація в небезпеці".

Переклала з англійської Л.Іщенко 
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

Рейтинг Математи�
ка

* Не брала участі у первинному ТМISS. Результати
за TMISS�R, на якому використовувалися однакові
завдання.

*! Ця назва використана для Тайваню за
наполяганням Народної Республіки Китай.
Рейтинги в круглих дужках є рейтингами цих країн
порівняно з повним списком 75 країн, рейтингованих
Світовим Економічним Форумом.

ДЖЕРЕЛА: Світовий Економічний Форум, Доповідь з
Глобальної Конкурентоспроможності (2001�2002).
Міжнародна Асоціація з оцінювання досягнень в

освіті, досягнень у математиці в середніх класах
шкільного навчання. Третє міжнародне дослідження 
з математики та природничих наук Міжнародної
Освітньої Асоціації (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement, Mathematics
Achievement in the Middle School Years: IEA's Third
International Mathematics and Science Study).



Українознавство, що охоплює знання
про українців, Україну, українство в часо�
просторових вимірах як цілісність, є
"зрілим і молодим". "Українознавство – на�
ука відносно молода, вона ледве налічує
трохи більше сотні років, – пише В.Криса�
ченко, – але, водночас, – це дуже давня га�
лузь знань, закорінена в багатотисячолітні
шари світової історії. …українознавство як
сфера певних знань, як сам напрям науко�
вого пошуку, має багатотисячолітню тра�
дицію розвитку, котра, зрештою, і спричи�
нила постання українознавства і як по�
вноцінної науки" [1].

Ще за кілька тисячоліть до нової ери
про нашу землю, природу, людність, що
мешкала в різні часи, держави і культури,
які були на території сучасної України, пи�
сали єгипетські, арабські, антично�грецькі,
римські та інші історики, мандрівники,
дипломати. Цінним набутком щодо вив�
чення історії нашої землі, геополітичних,
етно�екологічних, культурних реалій на її
теренах є західноєвропейські, східні джере�
ла часів Середньовіччя, Відродження, Но�
вої доби.

Власна українська розвинена писемна
традиція, у якій зафіксовано суто
внутрішнє, національне бачення феномена
України, існує з княжих часів ("Велесова
книга", "Літопис Руський", писання Іла�
ріона, "Слово о полку Ігоревім" та ін.), і
продовжується в козацьких літописах, по�
дорожніх діаріумах, працях мислителів.

Тексти позаукраїнського і вітчизняного
походження відтворюють зміну образу Ук�
раїни впродовж тисячоліть, однак в них
чітко прослідковується спадкоємність
етнічної тяглості української людності у її
незмінних просторових межах, геополітич�
них процесах, синонімічності назв "скіф",
"ант", "рус", "українець" тощо.

Науковий розвиток українознавства
припадає на період культури Модерну, яка
сформувалася під могутнім впливом трьох
грандіозних взаємозалежних історичних
процесів – Просвітництва, Французької ре�

волюції, промислової (індустріальної) ре�
волюції.

"Слово "модерн", що етимологічно по�
значає "сучасність", не є синонімом слово�
сполучення "наш час". Сучасність, яка по�
значається словом "модерн", – це історична
епоха в духовній еволюції Заходу, біля
джерел якої стоять Декарт, Галлілей, Бе�
кон, а завершують її провісники нашої су�
часності: Ніцше, Хайдеггер, Вітгенштейн"
[2], – твердить В.Лук'янець. 

У культурі Модерну розвиток україно�
знавства відбувався і відбувається складно,
неоднозначно, суперечливо, у чомусь
швидко, стрибками, а у якийсь час
уповільнено, навіть із тимчасовим відхи�
ленням і задкуванням, засвідчуючи, що на�
ука не є незмінною, раз і назавжди визначе�
ною. Українознавство, розвиваючись,
змінюючись, на кожному науковому етапі
– класичному (ньютонівському), неокла�
сичному (ейнштейнівському), посткласич�
ному (новітньому) – має свої особливості.

Становлення українознавства припадає
на час, коли наука, за словами С.Кримсько�
го, "конституюється через введення причи�
нової матриці аналізу фізичної реальності,
яка стала способом опису явищ за їх вла�
сним механізмом дій, поза людською ме�
тою. Всі явища в класичному типові науки
розглядалися самі по собі. Процеси дифе�
ренціації, класифікації домінували над
іншими. Класичний тип науки культури
Модерну, сповнений віри у розум, техніку
зробив світ подріблений, непов'язаний між
собою, породивши розчленовані, насампе�
ред точні науки (математику, механіку, ас�
трономію, космологію тощо)" [3].

Серед багатоголосся розрізнених кла�
сичних наук у кінці XVIII ст. – на початку
XIX ст. вичленовуються науки, що
об'єднують українські проблеми. У спад�
щині М.Драгоманова неодноразово зустрі�
чаємо "Малость наукової праці про Ук�
раїну" або "Недостача знання свої країни":
"…треба самим працювати над народною
освітою, над наукою про свій край" тощо.
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лися етнографія, народознавство, україно�
знавство. 

Етнографічний державницько�
офіційний напрям дослідження ук�
раїнської культури утверджувався в науко�
вих комісіях, товариствах, організованих
урядом. Етнологів, етнографів, філологів,
істориків, біологів, географів та інших
спеціалістів російських і зарубіжних
університетів, академій уряд направляв в
Україну з метою зібрати максимально відо�
мості про народ, природні умови тощо. Ре�
зультати досліджень надсилалися в
імперські інституції. Українські вчені, пра�
цюючи в державних етнографічних
комісіях, зібрали цінний матеріал, який
став основою для опису класичної ук�
раїнської народної культури.

Народознавство об'єднувало освічених
"українолюбів", "українофілів", які без дер�
жавної підтримки самостійно збирали, ко�
лекціонували старожитності, записували
фольклорні тексти, фіксували усну народну
мудрість, створювали музеї української ста�
ровини тощо.

Українознавство розвивали національно
усвідомлені інтелектуали, які осмислювали
соціополітичний розвиток українського ет�
носу, України, можливі шляхи виборюван�
ня незалежності і самостійного державного
життя, зберігаючи етнонаціональну куль�
туру. М.Максимович, Т.Шевченко,
П.Куліш, П.Чубинський, М.Драгоманов та
ін. зреалізували у своїй творчості виміри
"науки про народ". В українознавчих
студіях вони поєднували і етнографічні
дослідження, і народознавчі джерела.

Формуванню цілісних знань про свій ет�
нос, свою націю, рідну землю сприяли
шкільні курси батьківщинознавства, які бу�
ли популярними у європейських системах
освіти з ХІХ ст. "Уся наука Бельгії, – писа�
ла С.Русова, – починаючи з дитячих садків,
розбита на концентри і перейнята глибоко
патріотичною ідеєю. Ці концентри – то ши�
роко поставлене отчизнознавство" [6].
Відомий курс батьківщинознавства і досі
під різними назвами, зокрема: Vaterland�
kunde, Deutschkunde, Country Studies то�
що. У "Педагогічних подорожах до Швей�
царії" К.Ушинський присвячує значну ува�
гу "Вітчизнознавству" (Heimatskunde).
"Під цією назвою вироблений німецькими
педагогами на сталій основі, покладеній
Песталоцці, особливий предмет, що не
існує в колишніх учбових курсах і не за�
проваджений ще в наших училищах". Про�
аналізувавши зміст курсу, вчений пише:
"Легко собі уявити, скільки яскравих,
вірних дійсності образів, цілком конкрет�
них, назбирається в душі дітей від такого
живого, наочного, відчутного курсу. Що та�

З'являються у М.Драгоманова і поняття
для таких досліджень – "українство", "своє�
країнство", "українолюбство", "начинателі
науки про Україну", "українолюбці", "обук�
раїнення", "українолюбець". Сумцова нази�
ває М.Драгоманов "україноведець" [4].

М.Костомаров писав: "Українофільство
(охрещене такою назвою лише в минулому
десятилітті) стало прагненням деяких ма�
лоросів писати своєю рідною мовою і, ра�
зом з тим, вивчати багаті джерела народної
поезії. Воно з'явилось на світ в першій
чверті цього століття з появою там і тут не�
багаточисельних малоросійських творів і,
збільшуючись хоча й повільно, але посту�
пово, розцвіло в Харкові в 1830 і 1840 ро�
ках, зосередившись в колі молодих універ�
ситетських людей, потім перейшло в Київ,
а на основі Новоросійського університету
торкнулося Одеси" [5].

Представники різних диференційованих
наук, а передусім мовознавці, історики, ар�
хеологи, антропологи, географи та ін. не�
спростовано довели окремішність України
як геополітичної реальності, її своєрід�
ність, окреслили прикметні риси України,
українців. Дослідження цього періоду на�
бирають яскраво вираженої багатопспект�
ності, що є співзвучним із загально�
цивілізаційними науковими процесами
культури Модерну.

У ХІХ ст. паралельно з розширенням
диференційованих наук спостерігаються
інтегративні процеси, що проявляються в
об'єднаних "науках про дух", "науках про
мову", "науках про людську діяльність" то�
що. У "науках про народ" особливо інтен�
сивно розвивалася етнографія, посилений
інтерес до якої пояснюється тим, що, з од�
ного боку, імперії Російська, Великобри�
танська, Австро�Угорська та ін. прагнули
зібрати максимум відомостей про численні
поневолені народи, щоб більш вигідно для
метрополії ними управляти, а з іншого – на�
роди, що визволилися або прагнули до цьо�
го (угорці, болгари, греки, хорвати, поляки
та ін.), будуючи свої держави, самоусвідо�
млюючись, бажали краще себе знати.

У той час, коли народи Європи виборо�
ли право будувати свої держави, доля уго�
товила українцям іншу дорогу. Жорстоке
придушення повстання гайдамаків, по�
встання під проводом Кармелюка, Довбу�
ша, асиміляторська, репресивна машина
насильства Австро�Угорської імперії, а
особливо Російської паралізували дух і во�
лю народу. Серед освічених людей на по�
чатку ХІХ ст. з'являється все більше особи�
стостей, які усвідомлюють необхідність
збереження і дослідження ще на повну си�
лу пульсуючої, життєствердної народної
культури. У цьому столітті чітко виокреми�
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кий курс цілком на місці в народному учи�
лищі – це незаперечне". К.Ушинський вис�
ловлює пораду: "Я гадаю, що непогано було
б, якби Міністерство освіти, склавши до�
кладну, точну й чітку програму такого кур�
су й опублікувавши її, призначило премію
за краще складені курси… Кращий з цих
курсів можна було б надрукувати й таким
чином покласти початок запровадженню
вітчизнознавства й у наших школах" [7]. У
російській імперії у ХІХ ст. існував підруч�
ник Д.Семенова "Отчизноведение". Відома
спроба у 1914 р. створити курс "Родинове�
дения" у Глуховському вчительському
інституті (викладач К.Піскунов). Але ні в
Російській імперії, ні в СРСР навчально�
го курсу "Батьківщинознавство" не ви�
кладалося.

Натомість пропонувалися різні шляхи,
які б давали знання про Батьківщину, але,
звичайно, ідеологічно спрямовані. Педа�
гогічна енциклопедія 1928 р. твердить, що
до т. зв. батьківщинознавства ("родинове�
дения") відносили місцеву географію, етно�
графію, археологію, фольклор [8].

Відомий учений�педагог початку століт�
тя М.Крупський термін "отчизнознавство"
затосовує в системі природознавства і вва�
жає отчизнознавство комплексним вивчен�
ням природи й батьківщини [9]. На уроках
з різних предметів, у позакласній роботі
творилися специфічні навчальні тексти до
понять: земля предків (що найменовується
як етнічна Батьківщина); країна народжен�
ня і зростання (Батьківщина походження);
місцевість народження і зростання (мала
Батьківщина – "країна дитинства"); держа�
ва вкоріненого проживання (національна
Батьківщина); місце вкоріненого прожи�
вання (Батьківщина осідлості); територія
надетнічних масштабів – Космос, Планета
(Мегабатьківщина) [10].

У радянській системі освіти практику�
валося введення краєзнавства,
суспільствознавства, країнознавства,
лінгвокраїнознавства тощо. У наш час по�
вторюється цей досвід, проте жоден із цих
розрізнених предметів не формує цілісного
уявлення про українську націю, її тери�
торію, долю, історичний поступ.

ХХ ст. створило новий образ науки – не�
окласичний, який породили квантово�ме�
ханічний опис фізичної реальності та ідеї
синергетики, а також нова стратегія пізнан�
ня – стратегія співучасті, зокрема людини і
природи, що підпорядковуються загальним
синергетичним законам. У науковій кар�
тині світу універсалізується людина, сучас�
на наука набуває людиновимірних пара�
метрів. Для української нації ХХ ст. харак�
терне також пробудження державотворчих
потуг, створення, розбудова самостійного

державного буття. Всі ці фундаментальні
процеси пізнання та етно�соціо�націотво�
рення не могли не позначитися і на "науках
про народ".

Поява у ХХ ст. серед розмаїтості кон�
кретних класичних наук цілісних інтегра�
тивних комплексів (ноосфери, астробіофі�
зики, генетики, інформатики, екології, ва�
леології та ін.) зумовлена закономірним
розвитком пізнання дійсності. Україноз�
навство як специфічна інтегративна наука
в умовах бездержавності, шаленого репре�
сивного тиску, заборон з боку російського
царизму, більш завуальованих форм на�
сильства в радянській системі, не могло по�
вноцінно функціонувати, проте воно не
зникло і розвивалося.

У складному, неоднозначному ХХ ст.
українознавство виборювало право на існу�
вання, насамперед, як навчальний предмет
в системі освіти. В умовах недержавності
не могло бути й мови про розвиток інтегра�
тивної науки про народ, його землю, долю,
його минуле і майбутнє. Упродовж всього
ХІХ ст. та першої чверті ХХ ст. навчання в
усіх типах шкіл, гімназій, училищ велося
лише російською мовою, жодного держав�
ного навчального закладу з українською
мовою навчання не було. Проте боротьба за
українську школу в Україні не припиняла�
ся. На початку ХХ ст. Б.Грінченком,
І.Франком, С.Єфремовим, Я.Чепігою,
І.Ющишином була розроблена "мінімальна
програма, якої можна вимагати на підставі
права кожного народу одбирати в школі
відомості найбільш йому потрібні і в най�
більш йому зрозумілій формі", яку чітко
висловив С.Єфремов 1912 р. у статті "Вони
не просять": "…українські домагання в
сфері середньої й вищої освіти зводяться
власне до того, щоб на Україні середня й
вища школа знайомила учнів з минулим і
сучасним життям українського народу –
тобто, з його історією, письменством та мо�
вою, з географією рідної землі й її еко�
номічним становищем" [11]. Саме ці пред�
мети і об'єднували під загальною назвою –
українознавство.

Бібліографічний покажчик "Україноз�
навство у 1913 р." засвідчує, що наукове ос�
мислення проблеми охоплює значно шир�
ше коло питань, як освітнє. До покажчика з
українознавства входять матеріали з літе�
ратури, історії, археології, генеалогії, етно�
графії, антропології, історії церкви та
релігійних рухів, історії права, національ�
но�політичних стосунків, географії, систе�
матики, економічного життя та історії мис�
тецтва. Кожна наука класифікується за на�
прямами, наприклад, "історія мистецтва"
має підрубрики: А: Архітектура, малярство
та скульптура, Б: Музика і театр (окремою
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графії України і ін. Такі праці були б кра�
щою ознакою сучасного відродження ук�
раїнської культури та такого потрібного за�
родження української науки в широкому
розумінні цих слів" [16].

Українознавство автор характеризує
так: "Українознавство, як відомо, є така га�
лузь наукової роботи, що роз'яснює минуле
й сучасне життя українського народу. Воно
пояснює його національні особливості, йо�
го територію, різні впливи на життя нашо�
го народу та його розвиток, його мову,
творчість взагалі, художню й літературну
зокрема" [17]. Широке коло проблем охоп�
лює і праця С.Єфремова "Українознавство:
покажчик потрібної до самоосвіти літера�
тури" (1920 р.), де увага акцентується на
концентрах: національна проблема, ук�
раїнська справа, історія, географія, етно�
графія, економіка, статистика, мова, пись�
менство, мистецтво, мемуари, покажчики й
довідники [18]. М.Васильківський також
розглядає декілька напрямів українознав�
ства: методологія і техніка українознавства;
природничо�географічні умови; економічна
база (взаємини: природа – людина); ідео�
логічні надбудови; побут України; еко�
номічна мораль та право, родинна мораль
та право в Україні; етнографія, етнологія та
звичаєве право України; державницький
лад України та чинне право; наука та освіта
в Україні; українська мова, пісня та музика,
українське мистецтво, письменство; ук�
раїнський театр, пластичні мистецтва в Ук�
раїні (архітектура, скульптура, різьбярство,
малярство тощо), релігія в Україні, філо�
софія [19]. Розроблена С.Єфремовим,
Ф.Сушицьким, М.Васильківським та інши�
ми структура курсу українознавства у роз�
ширеному і скороченому варіанті покладе�
на в основу програм з українознавства у 20�
х роках.

Складна й неоднозначна доля україно�
знавства у період т. зв. нової національної
політики, що дістала назву "українізація".
За доби українізації українознавство роз�
вивалося в Українській академії наук під
керівництвом М.Грушевського, у наукових
товариствах. Проводилися експерименти в
освіті, обговорювалися проблеми україно�
знавчих предметів. У цей час було упровад�
жено в шкільній освіті навчання україн�
ською мовою з обов'язковим вивченням
української мови, літератури. Історію Ук�
раїни поглинули загальні курси історії, гео�
графії.

Отже, у 20�х роках було нібито розв'яза�
но проблему українознавчих предметів у
школі, але фактично були породжені нові
проблеми: українській мові в школах, ви�
щих навчальних закладах доводилося ви�
борювати себе в умовах суцільної русифі�

позицією виділено персоналію "М.Лисен�
ко"), В: Ужиткове мистецтво і художня
промисловість [12].

Особливо вагомими для введення пред�
метів, що несуть собою українознавчу осно�
ву в навчальний процес, були 1917�1920 рр.
– час українізації. У матеріалах постанов
Першого Всеукраїнського Учительського
з'їзду від 5�6 квітня 1917 р. читаємо: "У
двокласових сільських школах перший
клас треба українізувати з початку 1917�
1918 року, в третьому класі ввести обов'яз�
ково навчання предметів українознавства",
у "Меморандумі Всеукраїнської Учи�
тельської Спілки до Директорії Ук�
раїнської Народної Республіки" (грудень
1919 р.) йдеться: "Всі учителі до майбутнь�
ого шкільного року повинні скласти іспити
з предметів українознавства – перша і най�
головніша вимога". Підходи до україноз�
навства І.Стешенка, С.Єфремова були
найбільш поширеними. 8 жовтня 1917 р.
І.Стешенко виголосив програмову промову
перед начальниками середніх і нижчих
шкіл Києва та головами батьківських
комітетів, у якій зазначив: "Український
народ є господарем на своїй території, але
справедливі інтереси меншостей мають бу�
ти взяті до уваги. Одначе всі народності,
які живуть на території України, повинні
знати мову, літературу, географію та
історію України. Отже, українознавство
повинно бути обов'язковим для повно�
правних шкіл України" [13].

О.Дорошкевич у журналі "Вільна украї�
нська школа" за жовтень 1917 р. подає цир�
куляр Генерального Секретаря, де зазна�
чається: "Український народ на його тери�
торії поставлено на ступінь народів дер�
жавних. Мова його, поруч з російською,
має бути офіціально�урядовою, з життям
його належить бути знайомим кожному
громадянину України без різниці націй. З
огляду на це Генеральний Секретаріат Ук�
раїни визнав потрібним, щоб у всіх се�
редніх, вищих, початкових і інших школах,
які користуються державними правами, бу�
ли заведені предмети: українська мова і ук�
раїнознавство (література, географія та
історія України") [14].

На нараді у справі організації народної
освіти в Україні 15�20 грудня 1917 р. вказу�
валося: "І з'їзд по народній освіті вислов�
лює бажання, щоб літом були організовані
Секретарством освіти по всіх повітах учи�
тельські курси по українознавству" [15].

"Дражливе у нас зараз питання про ук�
раїнознавство в школі, – пише Ф.Сушиць�
кий, – треба поставити на грунт цілком
об'єктивно�науковий… Повинні ще з'яви�
тися в недалекому часі капітальні праці по
історії української мови, письменству, гео�
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кації, правдива історія України так і не дій�
шла до учнів, студентів.

У 30�х роках ХХ ст. навіть поняття "ук�
раїнознавство" вилучено в Україні з науко�
вих досліджень, програм, планів, із слов�
ників. Знання про Україну звелося до еле�
ментів етнографії, етнології і фольклору
(писанки, рушники, вечорниці, одяг, обря�
ди), або до коротких оглядів крає� й наро�
дознавства, лінгвокраїнознавства. Слово
"українознавство" поступово виходить із
активного словникового запасу, і вже у 90�
х роках з'являються в декого сумніви щодо
правомірності існування навіть терміна
"українознавство".

Поза межами радянської України ук�
раїнознавство як наукова й освітня пробле�
ма розвивалося. У Подєбрадах (Чехосло�
ваччина) відомий український учений
Д.Дорошенко читає для студентів Ук�
раїнського технічно�господарського інсти�
туту лекції про розвиток науки україноз�
навства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її здо�
бутки. На першому українському педа�
гогічному Конгресі у Львові 1935 р. В.Па�
човський виступає з доповіддю "Україно�
знавство у вихованні молоді", у якій гово�
рить про "пройняту національним духом
науку українознавство, до складу якого
входить мова, література, історія, пластич�
не мистецтво, музика українського народу
та географія земель, заселених українцями"
[20]. В Австралії, Канаді, Англії, Бразилії,
США, Польщі, Німеччині, Данії, Китаї,
Іспанії також з'являються українознавчі на�
укові центри, кафедри, в Едмонтонському
та Гарвардському університетах – інститу�
ти. У діаспорі поширені школи україноз�
навства, де вивчають українську мову, літе�
ратуру, культуру, історію, географію Ук�
раїни, співи, релігію і для яких розроблені
програми, навчальні виховні плани. З 30�х
років ХХ ст. починають виходити "Енцик�
лопедії українознавства" В.Кубійовича,
З.Кузелі та великого колективу цих епо�
хальних видань. Два видання, що доповню�
ють одне одного, з'явилися в діаспорі у 40�
50�х рр. ХХ століття під однією назвою
"Енциклопедія українознавства" в 3�х і в
11�ти томах. Хоча кожне енциклопедичне
видання в концептуальному вигляді дає
можливість отримати найістотніші і різно�
планові знання, проте особливо загально�
предметна тритомна частина (одинадцяти�
темна) свідчить про намагання інтегрувати
матеріал. У передньому слові до тритомно�
го видання читаємо, що енциклопедія "дає
читачеві синтезу досягнень сучасної науки,
замкнену цілість знання" [21].

Після тривалого часу замовчування на�
прикінці ХХ ст. українознавство в Україні
особливо активно відроджується в системі

освіти: як сума наук, предметів (українська
мова, література та історія України, гео�
графія України, культура України); як
наскрізна ідея всіх навчальних предметів;
як інтегративний навчальний курс (пред�
мет) в системі концентрів; як цілісна соціо�
природо�культурна система знань тощо.
Кожен із напрямів має свій розвиток, сфе�
ри застосування.

Становлення українознавства в освіті
супроводжувалося дискусіями, з'ясуван�
ням позицій: українознавство – народоз�
навство; українознавство – краєзнавство
(Києвознавство, Гуцульщинознавство то�
що); українознавство – сума предметів (на�
ук); українознавство – єдиний інтегратив�
ний курс.

Проблеми етнографії, народознавства й
українознавства пройшли через все ХХ ст.,
торкаючись не лише суто наукових вирі�
шень. Невизначеність поняття народознав�
ства запрограмувала неоднозначність ро�
зуміння українознавства. Нечітке тракту�
вання його зустрічається не лише в науко�
во�теоретичних розробках [22], а й в освіт�
ньому процесі [23].

Не викликало сумніву наповнення на�
вчальних предметів українознавчим зміс�
том. Дискусія розгорнулася щодо україно�
знавства як окремої науки, навчального
предмета, курсу [24]. Класичну традицію
розглядати українознавство як суму наук,
предметів (українська мова, література,
історія України, культура України) про�
довжили вищі навчальні заклади, у яких
були утворені кафедри, що складалися з
фахівців різних українознавчих наук. Ли�
ше в окремих вищих навчальних закладах
підтримали українознавство як окрему на�
уку. Громадські організації розглядають
україніку.

Українознавство в школі стало актуаль�
ною проблемою, основою розбудови націо�
нального шкільництва. Українознавчі
предмети (мова, література, історія, гео�
графія), що викладалися, переглядаються,
наповнюються новим змістом. Поступово
знаходять своє місце в освітньому процесі
відомості з української культури.

Українознавство як самостійний на�
вчальний інтегративний курс неодноразово
вводилося в навчальні плани Міністерства
освіти і науки України. У 90�х роках воно
розглядалося як варіативна частина нав�
чального плану. У 2001 р. у проекті нав�
чального плану українознавство подано у
базовому змісті поряд з філософією. Проте
в затвердженому плані на 2001/2002 на�
вчальний рік українознавство знято.
Стверджує українознавство і "Концепція
загальної середньої освіти (12�річна шко�
ла)", але на жаль, не як самостійний інтег�
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освітянами. Інститут українознавства
Київського національного університету
(директор – П.Кононенко, професор, док�
тор філологічних наук, лауреат Міжнарод�
ної премії імені Й.�Г.Гердера), що постав у
січні 1991 року (з вересня 2000 р. – НДІУ
Міністерства освіти і науки), розпочав
копітку роботу з відродження українознав�
ства в системі освіти, науки, державотвор�
чих процесах.

За концепцією П.Кононенка, україноз�
навство включає в себе крає�, країно�, при�
родо�, суспільство�, людино�, народознав�
ство, але не як окремі предмети, а як еле�
менти універсальної цілісності. Універ�
сальна цілісність України й "українства"
розкривається й осягається шляхом
взаємопов'язаного еволюційно�синхрон�
ного й діахронного розгляду концентрів:
Україна – етнос, нація; Україна – природа,
екологія; Україна – мова; Україна – держа�
ва, суспільство; Україна – культура (ма�
теріальна, духовна: релігія, філософія, мис�
тецтво, освіта, наука; право; валеологія;
військо); Україна у міжнародних відноси�
нах; Україна – тип людини, ментальність;
Україна – доля; Україна: історичні уроки,
історична місія. З огляду на це україноз�
навство постає як цілісна система са�
мопізнання, виховання й навчання, єдності
знання, любові і творення.

У межах концепції П.Кононенка створе�
но підручник "Українознавство" (автор
П.Кононенко) [26], стандарт "Навчального
інтегративного курсу "Українознавство"
(автори П.Кононенко, Т.Усатенко) [27]. За
стандартом розроблено варіанти програм
інтегративного курсу "Українознавство",
посібники. За концепцією "Українознавст�
во" та підручником "Українознавство"
П.П.Кононенка вивчають цей курс в шко�
лах Києва та у багатьох школах України.

В.Крисаченко розглядає українознавст�
во як соціо�природо�культурну цілісність,
покликану сформулювати статус свого на�
роду і суспільства у світі, осягнути свою
перспективу в часі та світовій цивілізації.
Цих положень вчений торкнувся у різних
працях на рівні природничих знань життя
(еволюціонізму), суспільних, зокрема
філософських знань, математично�абст�
рактних (синергетичних). Досить докладно
в дослідженнях ученого постає образ Ук�
раїни, що вже з найдавніших історичних
часів існував в інших народів, як чогось ок�
ремого, специфічного і чітко окресленого
серед інших геополітичних регіонів світу
[28]. Велику увагу приділено формотвор�
чому значенню природи для суспільства,
значенню природи для постання і розвитку
українського етносу тощо.

ративний курс, а лише як наскрізну основу
структурування знань. У той час як
Національна доктрина розвитку освіти в Ук�
раїні в ХХІ ст. навіть не згадує поняття "ук�
раїнознавство". Однак, ідея вивчення пред�
мета про Україну живе в школах у межах
шкільного компоненту, у позакласній ро�
боті, на факультативах. Упродовж десяти
років державності в Україні створені Інсти�
тути українознавства при університетах, в
системі НАН України, в інститутах і
університетах відкриті кафедри україноз�
навства, виходять книжки, словники,
довідники з цієї галузі знань, відбуваються
конкурси, олімпіади.

Посилений інтерес до українознавства
висловлюють не лише вчені�теоретики і
вчителі�практики, які працюють в освіті.
Комплексні, інтегративні науки (германіс�
тика, романістика, балканістика, кельтоло�
гія, русистика, росієзнавство, україністика,
українознавство, а також єгиптологія, си�
нологія, іраністика, індологія, гебраїстика
та ін.) цікавлять всіх, хто осмислює націо�
нальне буття спільноти.

На особливий підхід заслуговує цілісне
інтегративне українознавство, яке може
розглядатися серед таких комплексних
(міждисциплінарних) досліджень, як аме�
риканістика, балканістика, китаїстика, по�
лоністика, русистика та под., однак воно
ближче до наукових комплексно�інтегра�
тивних наук, таких як росієзнавство,
слов'янознавство, британознавство тощо.

Аналізуючи росієзнавство як комплекс�
ну наукову дисципліну, В.Шаповалов пи�
ше: "Не секрет, що за рубежем (особливо в
США і трохи менше – в Західній Європі)
існує значна кількість наукових центрів,
спеціально зайнятих багатостороннім
дослідженням Росії: соціокультурного, ет�
нополітичного, геосоціального, глобально�
політекономічного та інших аспектів її бут�
тя. Цей комплекс знань і досліджених про�
грам… може бути названий "росієзнавст�
вом", або "росіїкою". І далі в статті
зустрічаємо твердження: "Відсутність тако�
го наукового напрямку в нашій країні, як і
відповідно наукових підрозділів, дисциплін
рівня ВНЗ, негативно відбивається не ли�
ше на якості освіти, але за своїми негатив�
ними наслідками далеко виходить за межі
науки і освіти. Саме цим багато в чому зу�
мовлена хаотичність і необгрунтованість
процесу визнання пріоритетів розвитку
країни і пов'язаного з ним формування
ціннісних орієнтацій взагалі" [25].

Оскільки в Україні більше як на
півстоліття було перерване дослідження
українознавства, то це суттєво відбилося на
розумінні цього поняття не лише широкою
громадськістю, а й багатьма вченими,
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Розвиток українознавства як цілісної
системи наукових дисциплін бачать М.Жу�
линський, Ю.Ковалів, В.Євтух та ін.

Тенденція В.Вернадського до система�
тизації знань не лише за науками, а за про�
блемами простежується в українознавчих
працях А.Місюно, В.Кононенка, Б.Ступа�
рика, М.Стельмаховича. Культурологічний
підхід до українознавства утверджують
Г.Філіпчук, І.Мойсеїв.

Переважно науковим горизонтом ук�
раїнознавства є історичність. Не розробле�
ними в українознавстві залишаються по�
нятійно�категоріальний апарат, коло чітко
визначених закономірностей, предмет, зав�
дання, мета тощо. Складність розв'язання
цієї проблеми зумовлюється й тим, що ук�
раїнознавство рівнозначно поєднує в собі
як наукові знання, так і філософські розду�
ми, релігійні вірування, образно�символіч�
ні, архетипічні структури, народну муд�
рість, повсякденний досвід.

Отже, українознавство за своєю приро�
дою поєднує в собі вічне і неминуще в ха�
рактері етнонаціонального буття, раціо�
нальне й ірраціональне, врахування чого
несе нові підходи і до науки. Характеризу�
ючи можливості постнекласичної науки та
педагогічні проблеми інтеграції знань,
С.Клепко пише: "Отримуючи величезну
кількість раціональних знань, ми відчу�
ваємо нестачу давнього алогічного, образ�
ного, поетичного світосприйняття, яке теж
по�своєму представляє світ. Нехтування
інтуїтивно�образним пізнанням не дає
можливості побачити, що в джерелах точ�
них наук знаходиться дещо дуже "неточне".
Освіта без виховання мистецтвом, порів�
няльного пізнання світових релігій та мо�
ралі як їх органічних розділів втрачає свою
ірраціональну компоненту, а з нею і харак�
тер гуманістичної" [29].

Перед національною освітою держави
України постають проблеми здійснення ра�
дикальної світоглядної, організаційної, тех�
нологічної модернізації та етнонаціональ�
ного розвитку. Утвердження українознав�
ства в науці, освіті, громадсько�політично�
му житті сприятиме функціонуванню Ук�
раїни як рівноправної та самоствердженої в
розвиненому світовому співтоваристві.
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У статті дається
порівняльний аналіз
православних та ка�
толицьких творів
мистецтва, які мож�
на використовувати
як засіб виховання
духовності. Розкри�
вається докорінне
протистояння у по�
глядах на сутність і
призначення мис�
тецтва у православ'ї
та католицизмі. 

В статье дается
сравнительный ана�
лиз православных и
католических произ�
ведений искусства,
которые можно ис�
пользовать как сред�
ство воспитания ду�
ховности. Раскрыва�
ется коренное про�
тивостояние во
взглядах на сущность
и назначение искус�
ства в православии и
католицизме. 

Іn the article clause the
comparative analysis
of an orthodox and
catholic painting is
given. The analysis of
their influence on the
internal world of the
person is given. 

Сучасна освіта багато уваги
приділяє проблемі духовності.
Однак це не означає, що молодь
обов'язково мусить стати релігій�
ною. У неї має бути право вибору
культурно�історичної та релі�
гійної традиції, який вона повин�
на здійснювати вільно і свідомо.
Учителю необхідно створити
умови, що забезпечують учню
свободу такого вибору, його сві�
домий характер. Не можна вважа�
ти вибір вільним і свідомим, коли
особистість, здійснюючи його, не
володіє інформацією про предмет
вибору або має спотворену чи не
повну інформацію.

Саме тут роль учителя є вкрай
значущою. Його моральний обо�
в'язок – дати правдиву картину,
переконливо показати культурну
роль релігійних традицій та
цінностей, сформувати в учнів
шанобливе ставлення до своєї
історії та культури. Школа має
стати фактором культури. Ми
відповідальні перед світом за збе�
реження своїх храмів та ікон.

Крім того, в культурно�істо�
ричному плані релігії не однакові.
Завдання державної системи
освіти – зберегти спадкоємність
культурної традиції народів, які
створювали і населяли нашу дер�
жаву. Діти не повинні бути іно�
земцями у власній країні. Ми і так
опинилися у стані онтологічного
"зсуву". Таке становище є
трагічним для нашої молоді, яка,
не знаючи сакральних глибин
вітчизняної духовної культури,
звикає до усвідомлення своєї не�
здоланної другосортності, онто�
логічної приреченості. При цьому
вона активно поглинає "плоди"
західної культури.

Духовний розвиток нації
більш значущий, ніж еко�
номічний чи, навіть, культурний
розвиток. Грунтуватися він має, у
першу чергу, на вітчизняних ду�

ховних надбаннях, а не на "вес�
тернізації". К.С.Аксаков писав:

Всегда ль к Европе суеславной
Прикован будет род славян?
Всего тяжеле плен духовный,
Больнее нет душевных ран.

Враховуючи популярність за�
хідних цінностей в нашому сього�
денні, важливо зберегти духовну
чистоту нашого, православного
мистецтва. Це перша сторона про�
блеми, а друга її сторона – вихов�
на, вона стосується духовного
розвитку особистості на грунті
християнського мистецтва і тому
має величезне значення для педа�
гогіки. У цьому зв'язку доцільно
осмислити принципові розход�
ження у сприйнятті православно�
го мистецтва і мистецтва інших
християнських конфесій, перш за
все – католицизму. Дві христи�
янські конфесії – православ'я та
католицизм – зробили колосаль�
ний внесок в розвиток мистецтва,
дали здобутки світового рівня, які
залишаються актуальними і в наш
час. Однак значення цих здо�
бутків у духовному вихованні
особистості різне, тобто педа�
гогічна цінність їх не однакова.

Грунтуючись на спільному Од�
кровенні, ці конфесії дали два різ�
них спрямування мистецтва. Ві�
домий дослідник богослов'я пра�
вославного мистецтва Л.О.Успен�
ський ставив питання: "Як же ста�
лося, що в християнстві виявило�
ся два мистецтва? Те ж саме Од�
кровення сприймається настільки
по�різному, що художні його фор�
ми виявляються навіть супереч�
ливими?" [1, с.13]. Витоки цього
кореняться у багатьох причинах.
Наведемо найбільш значущі серед
них, що вплинули на розвиток
мистецтва. Саме вони створюють
суттєві розбіжності у процесі ду�
ховно�морального виховання і
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формування ціннісного ряду особистості за�
собами мистецтва.

ДОГМАТ
Західна Церква (тоді ще неподільна) була

добре ознайомлена з теорією образа, як і пра�
вославна, однак, вона не сприйняла його свя�
тоотецького тлумачення. Крім того, богосло�
ви Карла Великого, проігнорувавши постано�
ви Сьомого Вселенського Собору про іконо�
почитання, створили свою теорію живопису,
так звані "Каролінові Книги", які "отруїли
західне мистецтво в самому корені" [2, с.44].

Зміна католиками догмата (філіокве) при�
вела західне релігійне мистецтво до образа
порожнечі, який не ув'язується з християнсь�
кою антропологією. Мистецтво епохи Рене�
сансу, відступивши від канонічних і догма�
тичних вимог, користувалося церковними
стінами лише як площинами для своїх ху�
дожніх цілей. Такі релігійні зображення пе�
рестали бути священними і сакральними, во�
ни несуть лише естетичну цінність. 

МОРАЛЬ
Існують не тільки догматичні, але й мо�

ральні розходження (між католиками і пра�
вославними), що істотно відбивається на ми�
стецтві. І.О.Ільїн писав: "Моральна відмін�
ність така: православ'я закликає до вільного
людського серця. Католицизм закликає до
сліпо покірної волі. Православ'я намагається
розбудити в людині живу, творчу любов і
християнську совість. Католицизм вимагає
від людини покори і дотримання розпоряд�
жень. Православ'я запитує про найкраще і
кличе до євангельської досконалості... Като�
лицизм запитує про … "заборонене", "дозво�
лене", "пробачене" і "непрощене". Право�
слав'я іде всередину душі, шукає істинної
віри і справжньої доброти. Католицизм дис�
циплінує зовнішню людину, шукає
зовнішнього благочестя і задовольняється
формальною видимістю добрих справ" [3,
с.300]. 

МІСТИЦИЗМ
Є.М.Трубецькой писав, що православ'я є

християнством містичним, а католицизм –
християнством практичним [4, с.50]. Практи�
цизм у католиків простежується у сприй�
нятті віри. І.О.Ільїн писав, що наша людина
вірить не тоді, коли щось "розуміє" і "чітко"
продумує, і не тоді, коли дотримується по
вірі дисциплінарного примусу. "Навпроти,
саме тоді вона втрачає свою віру: інтелекту�

алізм і обов'язкова дисципліна руйнують
віру в нашій душі" [5, т. 6, с.416].

У цьому зв'язку І.О.Ільїн підкреслював:
"...всі спроби запозичити в католиків їхню во�
льову і розумову культуру – були б для нас
безнадійними. Їхня культура виросла істо�
рично з переваги волі над серцем, аналізу над
спогляданням, розуму над совістю... Як же ми
могли б запозичити в них цю культуру, коли
в нас співвідношення цих сил є зворотним?"
[3, с.327].

Б.П.Вишеславцев писав, що характерною
рисою східного християнства є те, що для
нього розум, інтелект ніколи не були осно�
вою, фундаментом життя... Східні Отці Церк�
ви і наші старці дають таку вказівку: "Пот�
рібно розумом у серці стояти"... Вся наша
цивілізація, яка веде походження від Рене�
сансу, вся ця безрелігійна цивілізація хоче
позбавити серце його центрального положен�
ня і дати це центральне положення розуму,
науці, пізнанню [6, с.65].

ПСИХОЛОГІЯ
Західний тип релігійності пов'язаний пе�

реважно з інтенсивністю емоційного сприй�
няття, але не з його глибиною. Він породив
ідеал естетично довершеного твору, що
відбиває сильні емоції й орієнтований на су�
то людські критерії мистецтва. Головний ак�
цент у сприйнятті твору мистецтва ставиться
на емоціях та розвитку уяви.

І.О.Ільїн писав, що "...православ'я є хрис�
тиянством не стільки від Павла, скільки від
Іоанна, Іакова і Петра. Воно сприймає Бога
не уявою, якій потрібні страхи і чудеса для
того, щоб злякатися і схилитися перед "си�
лою"... православ'я сприймає Бога любов'ю ...
Цей дух визначив собою акт православної
віри, православне богослужіння, наші цер�
ковні пісні та церковну архітектуру" [3,
с.323]. Основа православ'я – любов, але не у
психологічному її змісті, як у католиків, а в
онтологічному її осмисленні.

У сприйнятті католицьких творів мис�
тецтва багато уваги приділяється уяві та
емоціям людини. У результаті загублена
єдність змісту краси і правди у мистецтві.
Західний світ заснував красу на марній уяві,
на помилковій мрії, що народжується з на�
вмисного роздвоєння розуму, писав І.В.Ки�
реєвський. Поділ краси і правди призвів до
незворотних духовних втрат у мистецтві [7,
с.59].

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОЯВИ
Єдність віри у Православній Церкві не

лише не виключає художньої розмаїтості, а
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передсхоластика відокремила віру від розуму
непроникним бар'єром, що відбилося на спо�
рудах романіки. Споруди романського стилю
справляють враження простору, непроникно�
го як ззовні, так і зсередини будівлі.

У Високій Схоластиці панував принцип
manifestare, тому в архітектурі Високої готи�
ки домінував "принцип прозорості". Архітек�
тура Високої готики відокремлює інтер'єр від
зовнішнього простору, але наполягає на то�
му, щоб цей інтер'єр "проступав" крізь його
структури. За допомогою такого прийому по�
перечний переріз нефа може бути "прочита�
ний" з фасаду [8, с.70]. Пізня схоластика, яка
полюбила свої категорії більше, ніж людину,
стала не помічницею у творіннях людського
духу, а перешкодою у його розвитку.

Ми робимо такий акцент на схоластиці то�
му, що вона виявила велику живучість у пе�
дагогіці. У схоластиці є велика педагогічна
спокуса – швидко наповнити людину знан�
нями, які здаються корисними. Схоластика у
педагогіці стала навчанням не сутності, а
форми, прагненням не стільки зорієнтувати
учнів у складному світі, скільки дати пасивні
знання про нього. При схоластичному
підході у педагогіці не виникає завдання
цілісного розвитку особистості і виховання
духовного розуму. У більшості випадків
відбувається трансляція знань, добре струк�
турованих і систематизованих. Однак,
пов'язаності цих знань з моральними кри�
теріями та духовними орієнтирами немає, що
простежується в сучасній педагогіці.

Католицьке мистецтво прекрасно ілюст�
рує цю думку. У ньому домінує ідея папи
Григорія Великого (VI ст.) про те, що зобра�
ження сюжетів Священного Писання є
"Біблія для неписьменних" [9, с.15]. На
відміну від такої спрямованості, православна
традиція піклується, насамперед, про віро�
навчальну і сотеріологічну сторону мис�
тецтва. Наша ікона не ставить за мету дати
знання чи емоційно розчулити особистість.
Вона намагається розбудити волю і розум,
спрямувати їх до катарсису, до очищення, до
змін внутрішнього світу, до його вдоскона�
лення.

У католицькій іконі ми маємо справу з
"візуальною логікою", яку образно можна
проілюструвати положенням Фоми Аквін�
ського nam et sensus ratio quaedam est (тому
що і почуття є деякою мірою розум). Фома
Аквінський писав: "Почуттям приємно те, що
належним і пропорційним чином складено,
тому що така пропорційність притаманна їм
самим, а саме по собі почуття є деякого роду
розум (reason), яким є і будь�яка пізнавальна
здатність" [8, с.67].

викликає її, вимагаючи щоразу нового пере�
живання Передання, завжди самобутнього і
творчого. На відміну від Риму, православ'я
розвинуло національний аспект Церкви в
кожному народі. І святість, і образ отримали
національну форму тому, що вони є резуль�
татом живого самобутнього національного
досвіду. У результаті такого досвіду народ�
жується специфічний тип української, росій�
ської, болгарської, сербської святості, а відпо�
відно до них і специфічний тип ікони [1,
с.177].

Канон не є перешкодою для національних
проявів мистецтва. Кожен народ, входячи в
Церкву, вносить свої національні та художні
особливості, розкривається відповідно до
свого характеру. Образна мова Церкви
сприймається не пасивно, а творчо
поєднується з місцевими художніми тра�
диціями. Канони православного мистецтва
передбачають не відокремлення, а включення
художника в соборну, художню творчість
Церкви. В такій соборній творчості осо�
бистість художника втілює себе не у стверд�
женні своєї індивідуальності, а в самовіддачі і
служінні Істині. Єдність одкровення Істини
поєднується з різноманітним досвідом її
сприйняття. Такої спрямованості немає в ка�
толицькому мистецтві.

Проілюструємо наведені теоретичні поло�
ження конкретними прикладами. Подамо їх
у логічній послідовності сприйняття храмо�
вого мистецтва – від архітектурних форм до
живописних зображень.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
КУЛЬТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ 
У ПРАВОСЛАВ'Ї ТА КАТОЛИ�
ЦИЗМІ
Католицька архітектура тісно пов'язана зі

схоластикою, яка намагалася розв'язати про�
блеми віри і розуму. Фома Аквінський гово�
рив: "Священне Писання користується
людським розумом не для того, щоб довести
віру, а для того, щоб прояснити (зробити оче�
видним: manifestare) все те, що пропонується
в цьому вченні" [8, с.63]. У католиків відчут�
на спрямованість на маніфестацію віри через
розум. Ведучим принципом схоластики став
принцип manifestare ("виявлення", "демонст�
рації"), що визначав напрям думки, яка
підкорялася головному постулату – "роз'яс�
ненню заради самого роз'яснення".

Через монополію схоластики пристрасть
до роз'яснення проникла практично в усі га�
лузі культури і невдовзі перетворилася на
"розумову звичку" (т. з. "духовний стан") [8,
с.66]. Прагнення до "прояснення" досягло
свого найвищого тріумфу в архітектурі. Так,
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раз людини. Усі три символи тісно пов'язані
між собою [10, с.18].

Готичний собор виражає лише емоційну
динаміку устремління людини до Бога,
своєрідний стрибок у Небо [2, с.34]. Західно�
європейському мистецтву притаманний зов�

нішній просторовий порив
до абсолюту, а православ�
на традиція грунтується
на "поверненні всереди�
ну", тобто мова йде про
прагнення зосередити ду�
ховну енергію на ство�
ренні внутрішнього про�
стору особистості [11,
с.11]. Цю думку чітко ілю�
струють архітектурні фор�
ми храмових куполів.

Є.М.Трубецькой (XIX
ст.) навів порівняльний
аналіз символічного "чи�
тання" купола у візан�
тійському, готичному і
православному храмі. Ві�
зантійський купол над
храмом зображує небесне
склепіння, що покриває
землю. Готичний шпіц ви�
ражає нестримне прагнен�
ня вгору, а наша вітчизня�
на маківка втілює ідею
глибокого молитовного
горіння до небес, саме че�
рез це горіння наш земний
світ стає причетним до по�
тойбічного багатства" [12,
с.9]. Прояв художньої сво�
єрідності куполів у вітчиз�
няному мистецтві стає
символом внутрішнього
храму людської душі.

Католицьке мистецтво,
прагнучи неба, зали�
шається тісно пов'язаним
із землею. Папа Сікст V
порівнював католицизм із
мікеланджелівським купо�

лом собору святого Петра в
Римі, який "спрямовуючись

до неба, не залишає і землю" [2, с.24]. Про
раціоналізм католицької Церкви О.С.Хо�
м'яков писав так:

Она небес не забывала,
Но и земное все познала,
И пыль земли на ней легла.
На основі такої раціоналістичної установ�

ки К.С.Аксаков засвідчував: "На Заході –
"душа убуває", замінюючи вдосконалення
державних форм – поліцейським благоуст�
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свідчить, що різні конфесії за допомогою
архітектурних форм по�різному втілюють
своє світосприймання, що вкрай важливо для
педагогіки. Адже молоді необхідно дати пра�
вильний напрям світорозуміння. Мистецтво
в цьому плані містить ве�
ликі потенційні можли�
вості. Як писав П.О.Фло�
ренський, мистецтво – це
саме та сфера діяльності
людини, де Логос
найбільш активно і явно
проявляє себе.

Так, готика прагне поз�
бавитися матеріальності,
врівноваженості, спокійної
гармонійності. Готика – це
ірраціональність духовно�
го пориву, афект, виклик і
злет з метою перетворити
все матеріальне на духов�
ну невагомість. Багато
дослідників вважають го�
тичні споруди роботами з
психології. Можна сказа�
ти, що готична естетика
розглядає проблему самос�
тійної, вільної, матеріально
втіленої особистості. Од�
нак опирається вона тільки
на пориви, злети, афекти,
що доходять до екзальтації.
Багато дослідників назива�
ють готику "готичним над�
ломом у західному мис�
тецтві". Готичні собори
своїми стрілчастими арка�
ми, піднімаючись ней�
мовірно високо, порива�
ються протнути небо, до�
сягти "горнього світу".

Архітектура православ�
ної церкви втілює не
стільки прагнення підня�
тися вище, як у готиці,
скільки безкінечність не�
бесного склепіння над голо�
вою людини, чим наголо�
шується ідея величі небесного порівняно із
земним. Тут чітко простежуються від�
мінності між світоглядними орієнтаціями
західноєвропейського (католицького) і
східного (православного) мистецтва. Максим
Сповідник (VII ст.), обгрунтовуючи храмо�
вий символізм, писав, що духовну сутність
православного храму можна збагнути через
розкриття містичного змісту трьох головних
символів: образ Церкви, образ Всесвіту, об�

Собор у Шартрі

Софійський собор у Києві



католицьким, а також між іконою і католиць�
кою скульптурою. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ПРАВОСЛАВНОГО І 
КАТОЛИЦЬКОГО 
ІКОНОПИСУ

Іконографія західної
римської Церкви пішла
шляхом руйнування кано�
ну, шляхом замилування
тілесною, емоційною кра�
сою. Згідно з "Каролінови�
ми Книгами", живопис до�
пускається в Церкві як
проста ілюстрація Єван�
гелія, ("книга для непись�
менних"), спосіб прикраси
храмів. Таке мистецтво,
зрозуміло, не підносить
споглядальника до першо�
образу. Іконописець у пра�
вослав'ї живе в канонічній
традиції, поєднується з її
досвідом. Він не ілюструє
тексти Євангелія для не�
письменних, він – свідок,
який зсередини традиції
"ущільнює" її духовний
зміст засобами живопису.

У католицькій іконі
обоготворяється сама лю�
дина, абсолютизуються її
земні пристрасті і земне
буття. В цих "іконах"
втрачена символічна мова
Церкви. Зокрема, у творах
великих художників Ре�
несансу людина поклоня�
лася сама собі. Святитель
Ігнатій Брянчанінов (XIX
ст.) писав про мадонн Ра�
фаеля: "... вони виражають
витончену хтивість, вони
почуттєві, жагучі, удавані,
театральні – нічого духов�
ного і святого..." [14, с. 78].

Католицька "ікона" не
підносить розум, не дає
людині можливості
внутрішнього спілкуван�
ня з тим, хто зображений
на ній. Коли ікона пере�
творюється на картину,
навіть найпрекраснішу, у
підсвідомості починає

діяти збуджене емоційне почуття, яке погли�
нає і притуплює почуття духовні. Крім того,

роєм; совість – законом, внутрішні спонукан�
ня – регламентом..." [13, с.44].

Культова архітектура чітко ілюструє роз�
біжності – як догматичні, так і моральні,
містичні та психологічні. Захід розглядає бо�
гослов'я як науку суто раціональну. Вітчиз�
няна православна свідомість, грунтуючись на
святоотецькій спадщині,
розуміє богослов'я як на�
уку дослідного, практич�
ного богопізнання. Для до�
сягнення цієї мети спря�
мовуються всі художньо�
композиційні засоби пра�
вославного мистецтва.

"Релігійне мистецтво
Заходу, яке зросло на ос�
нові схоластики, – писав
Л.О.Успенський, – вияви�
лося нездатним виявити
новозавітне одкровення"
[1, с.14]. Православне мис�
тецтво повністю справило�
ся з цим завданням. Як
Слово стало плоттю для
спасіння роду людського,
так і зображення на іконі є
спасительним. Православ�
на ікона мовою фарб праг�
не розбудити в людині її
найвищі творчі, духовні
здібності.

У православному іко�
нописі преподобному
Андрію Рубльову вдалося
виразити "умонезбагнен�
ну" ідею "Трійці". Такої
висоти художнього втілен�
ня духовних цінностей не
знало ні візантійське, ні
західне мистецтво. Те, що
не вдавалося дати в сло�
весних формулах візан�
тійській патристиці і за�
хідній схоластиці, – голов�
ну антиномічну ідею три�
єдиного Бога як "умонез�
багненної" єдності "не�
злитно поєднаних" і "не�
подільно поділюваних"
іпостасей, – іконописець
зумів з дивною доверше�
ністю втілити в іконі. З ог�
ляду на це ще більш чітки�
ми стають догматичні, мо�
ральні, містичні, психологічні, національні
розбіжності між іконописом православним і
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Мікеланджело. Купол собору 
св. Петра у Римі. Після 1546 р.;

закінчений Джаком делла Порта у
1588"1590 рр.

Андрій Рубльов. Трійця. 
Ікона 10"20"х рр. 
XV ст. Москва, 

Третьяковська галерея



прекрасне людське тіло на картині може вик�
ликати підсвідомі еротичні почуття, які по�
милково можна сприймати за містичний екс�
таз.

При цьому внутрішній світ особистості за�
лишається не відродженим і не просвітле�
ним. Перед такою прекрасно написаною кар�
тиною на релігійну тему ("іконою" її можна
назвати умовно) людина збуджується зем�
ною красою, але не відривається від землі.
Ікона ж намагається підняти людину, піднес�
ти її до духовного світу, показати його ре�
альність. А натуралізм Ренесансу у своїх
релігійних полотнах знижує духовний світ до
рівня землі.

С.М.Булгаков так описав своє враження
від знаменитого шедевра Рафаеля "Сік�
стинська мадонна": "Тут – краса, лише чудо�
ва людська краса, з її релігійною двоз�
начністю, але ... безблагодатність. Молитися
перед цим зображенням? – це
неможливо! Чомусь особливо
вдарили по нервах ці янголят�
ка і парфумерна Варвара в ну�
дотній позі з кокетливою
напівпосмішкою... Краса Рене�
сансу не є святість, а двознач�
ний, демонічний початок, що
прикриває порожнечу, і його
посмішка грає на вустах лео�
нардівських героїв" [15, с.37].

Визначні художники епохи
Ренесансу були незначними як
іконописці. Вони створили ше�
деври мистецтва світового зна�
чення, але ці шедеври належать
землі. Вони не відкривають
шляху до неба, а залишають
людину в полі тяжіння землі,
під вагою пристрастей, у полоні
емоцій. Ікона, яка написана не
за канонами Церкви, перетво�
рюється на картину, що відби�
ває земну реальність і земні ка�
тегорії краси. Така "приземле�
на" картина не здатна внести в
душу людини світло і спокій,
не здатна відкрити їй світло
Вічності.

Мета ікони – показати
Шлях духовного сходження.
Іконопис є духовним спілку�
ванням, він засвідчує те, якою
повинна стати людина, яким
світлоносним може стати її
життя. Ікона закликає до ду�
ховного зростання, прилучає до
Одкровення. Ікона кличе не до
пасивного, а до діяльного спо�

глядання, яке породжує конкретні духовні
зміни особистості.

Один із сучасних учених, академік Б.В.Ра�
ушенбах цікаво висловив думку про те, до чо�
го привела відмова від канонічних рамок в
образотворчому мистецтві: "Середньовічне
мистецтво у багатьох аспектах вище від мис�
тецтва Відродження. Я вважаю, що Відрод�
ження було не тільки рухом уперед, воно
пов'язане і з втратами. Абстрактне мистецтво
– це повний занепад. Вершиною для мене є
ікона XV століття... З психологічної точки зо�
ру я можу пояснити так: середньовічне мис�
тецтво апелює до розуму, мистецтво Нового
часу і Відродження – до почуттів, а абстракт�
не – до підсвідомості. Це явний рух від люди�
ни до мавпи" [16, с.82].

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
ПРАВОСЛАВНОГО
ІКОНОПИСУ 
І КАТОЛИЦЬКОЇ
СКУЛЬПТУРИ

Православна ікона
істотно відрізняється і
від католицької скульп�
тури. Зображення на
іконі дивиться з віч�
ності, воно позбавлене
Земного тяжіння, у ньо�
му перетворена духом
матеріальність стає не�
вагомою і прозорою – на
відміну від статуї, у якій
відчуваються вага, маса,
фізична ущільненість,
приналежність до землі

і тяжіння до неї. Розум і
серце глядача не можуть
"піднятися", вони
цілком належать земно�
му світу. Ікона передає
динаміку духовного зро�
стання особистості. На
відміну від тривимірної
католицької скульптури
вона двомірна. Третій її
вимір – догматична гли�
бина, збагнути яку мож�
на лише доклавши ду�
ховних зусиль.

М.М.Дунаєв пише:
"Справді, досить уявити
скульптурне зображен�
ня, щоб зрозуміти його
малу придатність для
вираження ідеї нетлін�
ного, горнього. Площи�
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Мікеланджело. П'єта. 
498"1501 рр. 

Рим, собор св. Петра

Оплакування. 

Ікона. Кінець XV століття.



ва. – М.: Республика, 1994. – 368 с. – (Б�ка
этической мысли).
7. Дунаев М. М. Соблазны искусства // Журнал 
Московской патриархии. – 1996. – № 3. – С.59�
47.
8. Богословие в культуре Средневековья. 
Под редакцией доктора богословия Леонида
Лутковского. – К.: Христианское братство
"Путь к Истине", 1992. – 384 с.
9. Языкова И.К. Богословие иконы (учебное по�
собие). – М.: Издательство Общедоступного
Православного университета, 1995. – 212 с. 
10. Настольная книга священнослужителя. – 
М.: Издание Московской патриархии, т. 4, 1983.
– 824 с. 
11. Горский В.С. Философские идеи в культуре
Киевской Руси XI�нач. ХII в.в. – К.: Наукова
Думка, 1988. – 215 с. 
12. Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках. – М.,
1916. – 44 с. 
13. Зеньковский В. В. Русские мыслители и 
Европа / Сост. П.В.Алексеева.
14. Подгот. текста и примеч. Р. К. Медведевой;
Вступ, ст. В.Н.Жукова и М.А.Маслина. – М.: 
Республика, 1997. – 368 с. – (Мыслители 
XX века).
15. Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о 
человеке. – М., 1997. – 88 с. 
16. Энциклопедия православной иконы. Основы 
богословия иконы. – Санкт�Петербург: Сатис,
2002. – 336 с. 
17. Раушенбах Б.В. Некоторые психологические 
аспекты космонавтики и эстетики // 
Психологический журнал. – 1986. – Т.7. – С. 82. 
18. Дунаев М. М. Своеобразие русской религиоз�
ной живописи. Очерки русской культуры 
ХII�ХХ вв. – М.: Филология, 1997. – 224 с.

на ж ікони, з її відсутністю третього виміру,
може стати невидимою гранню між двома
світами, дольнім і горнім, тобто земним і не�
бесним. Скульптура такої можливості поз�
бавлена за своєю природою: система умовно�
стей, що застосовується в живописі, для неї
неприпустима" [17, с.22]. Релігійна католиць�
ка скульптура, наприклад, "П'єта" (Оплаку�
вання Христа) викликає емоції жалю,
співчуття, а ікона – намагається впорядкува�
ти людські почуття і вгамувати їх.

Таким чином, наведений аналіз свідчить,
що здобутки католицького релігійного мис�
тецтва можуть естетично виховувати осо�
бистість. Сучасна освіта мусить цікавитися
культурною спадщиною, яку залишає релігія
в історії та культурі держави, вивчати релігію
як феномен культури. Відомо, що рівність
релігій перед законом не означає їх рівності
перед національними культурою, історією,
педагогікою. Адже зрозуміло, що внесок пра�
вослав'я в становлення культури, мови, мис�
лення, літератури, зодчества, іконопису ук�
раїнців є невимірно вищим за внесок като�
ликів, баптистів чи адвентистів.

Внесок православного образотворчого ми�
стецтва в духовний розвиток особистості теж
є вищим за внесок католицького мистецтва.
Символізм православного мистецтва виво�
дить сприйняття глядача за межі живопису,
до духовних архетипів. У православному
символі разом з ієрархією символів вибудо�
вується ієрархія цінностей. Православ'я дає
ієрархію цінностей, так звані "аксіологічні
сходи" – критерії орієнтації особистості у
природі, світі, соціумі, своїй душі. Їх залучен�
ня в сучасну педагогіку може суттєво її збага�
тити, дати правильний напрям вихованню
духовності молоді засобами мистецтва.
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У статті
висвітлюється
історія становлення,
розвитку і діяльності
Полтавської Ліги за�
хисту дітей з метою
актуалізації та
можливого викорис�
тання досвіду подо�
лання явищ безпри�
тульності в сучасних
умовах.

The article is devoted
to the history of devel�
opment and activity of
Poltava League of
Children’s Protection
in order to actualize
and, if it is possible, to
use the experience of
overcoming the phe�
nomenon of homeless
children in the condi�
tions of modern time 

Історична обстановка, що скла�
лася у 20�ті роки ХХ століття в
Україні, виявилася надзвичайно
складною. Унаслідок Першої
світової та громадянської воєн
політико�економічна ситуація в
країні загострилася, що призвело
до появи таких соціальних явищ,
як безпритульність та духовна
безпорадність людей.

Особливо боляче це позначи�
лося на молодшому поколінні, ад�
же становище дітей та молоді
діалектично невіддільне від стану
суспільства і повністю залежить
від нього.

Саме в ці важкі роки у Полтаві
розгортається безпре�
цедентна за розмахом
робота щодо захисту
безпритульних. Дос�
лідник Л.В.Крамущен�
ко умовно виділяє три
основні напрями цієї
роботи [4]: перший –
це діяльність недер�
жавних, громадських
об'єднань; другий по�
в'язаний із діяльністю
державних органів –
Ради захисту дітей та
комісій допомоги голо�
дуючим дітям; третій –
це діяльність дитячих закладів у
системі Управління соціального
виховання дітей (Соцвиху). Це
були дитячі колонії, у яких
здійснювалося навчання і вихо�
вання колишніх безпритульних.

У даній статті ми маємо намір
детальніше зупинитися саме на
першому напрямі і розповісти про
діяльність Полтавської Ліги захи�
сту дітей – громадського
об'єднання, що одним із перших
прийшло на допомогу знедоле�
ним, нужденним дітям не тільки
Полтавщини, а й Росії. Воно було
створене у Полтаві восени 1918
року з ініціативи видатного
російського письменника�гу�
маніста Володимира Галактіоно�

вича Короленка. Ліга захисту
дітей мала характер благодійної
організації, беручи на себе турбо�
ту про дітей�сиріт та безпритуль�
них. Перші кроки з її створення
були здійснені в жовтні 1918 року.
Тоді ж була прийнята й назва ор�
ганізації – "Ліга захисту дітей".
В.Г.Короленко так визначив
принципи існування "Ліги":
"Діяльність Ліги – поза політи�
кою, поза класами, поза станами…
Немає для нас класових дітей" [5,
133].

Статут організації був затверд�
жений 29 січня 1919 року. У ньо�
му зазначалося, що товариство

ставить собі за мету по�
рятунок дітей від голо�
ду, їх усебічний гар�
монійний розвиток, ви�
ховання згідно з гума�
ністичною традицією,
турботу про покинутих
і безпритульних дітей,
сприяння їх правовому
й соціальному захисту.
Для реалізації цих за�
вдань "Ліга" організо�
вувала забезпечення
дітей їжею, одягом та
взуттям, відкриття
притулків, санаторіїв,

дитячих ясел, садків, шкіл, дитя�
чих будинків, колоній тощо [3].

Члени товариства поділялися
на дійсних та співробітників.
Дійсні члени сплачували внески
розміром 10 крб. на рік, а
співробітники допомагали товари�
ству особистою працею. Крім то�
го, кошти для забезпечення діяль�
ності "Ліги" надходили в резуль�
таті зборів і надання пожертв з бо�
ку громадських організацій та ок�
ремих осіб, а також урядових до�
тацій. На чолі "Ліги" стояло прав�
ління (Рада уповноважених) у
складі 7 членів та 3 кандидатів, які
зі свого середовища обирали голо�
ву, його заступника, казначея та
секретаря [7].

З ДОСВІДУ ПОДОЛАННЯ

БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ:

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛТАВСЬКОЇ ЛІГИ

ЗАХИСТУ ДІТЕЙ (1918�1928 рр.)

О.Ю.Ільченко

В.Г.Короленко
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У науково�допо�

міжних фондах

літературно�мемо�

ріального музею

В.Г.Короленка 

збереглися альбоми

з проектами ляльок

іграшкової 

майстерні “Ліги”, які

діти виготовляли на

продаж. 

Частина отриманих

коштів витрачалася

на благодійництво,

частина – на 

утримання майсте�

рень “Ліги” та побу�

тові потреби

На початку 1920 року "Ліга"
нараховувала 191 дійсного члена.
Її головою був Семен Борисович
Вексель, а членами правління –
дочка В.Г.Короленка Софія Воло�
димирівна, яка очолювала відділ
приватної допомоги, і Марія Лео�
польдівна Кривицька, котра керу�
вала господарською частиною
"Ліги".

Діяльність товариства поши�
рювалася на територію всієї Ук�
раїни: відділення організації поча�
ли відкриватися у багатьох містах.
Про створення у Полтаві гро�
мадської організації, що опікува�
лася долею дітей, стало відомо і за
межами України. Її керівництво
намагалося встановити зв'язки з
міжнародними благодійними ор�
ганізаціями. Зокрема, був налаго�
джений контакт із Датським Чер�
воним хрестом. Його представник
Філіпп відвідав Полтаву і
зустрівся з В.Г.Короленком [5].

Не виключено, що діяльність
"Ліги" стала поштовхом до засну�
вання надзвичайних державних
органів охорони дитинства. У
зв'язку з цим під час зустрічі з го�
ловою Раднаркому УРСР Х. Ра�
ковським В.Г.Короленко порушив
питання про необхідність взяття
радянською владою під свій за�
хист дітей у загальнодержавному
масштабі. 23 січня 1919 року
Х.Раковський повідомив листом
письменника, що пропозиція
"Ліги" схвалена В.І.Леніним. Зго�
дом, 4 лютого в Росії, а 10 березня
в Україні були організовані рес�
публіканські Ради захисту дітей.
Губернські відділення Ради поча�
ли створюватися на всій підконт�
рольній більшовикам території
Росії. 27 березня 1919 року Рада
захисту дітей була організована і у
Полтаві, згодом "Ліга" підтриму�
вала з нею найтісніші стосунки.

У зв'язку із створенням пара�
лельного загальноросійського ор�
гану захисту дітей постало питан�
ня про подальшу долю Полтавсь�
кої "Ліги". Її керівництво виріши�
ло за будь�яку ціну зберегти
"Лігу" як незалежну благодійну
організацію. У квітні 1919 року
В.Г.Короленко записав у щоден�
нику: "За нашим прикладом біль�
шовицьким урядом утворена Рада
захисту дітей і наша "Ліга", зро�
зуміло, поглинається цією урядо�
вою установою. На наших (неве�

ликих) зборах вирішено, доки
можливо, працювати разом, збері�
гаючи повну самостійність" [6,
103].

Навесні і влітку 1919 року
"Ліга" брала активну участь у за�
гальноукраїнській акції з оздоров�
лення дітей із промислових
центрів Радянської Росії та надан�
ня їм притулку. Близько 9 тисяч
юних громадян РСФРР знайшли
притулок у Гадяцькому, Кобе�
ляцькому, Лубенському, Пиря�
тинському і Хорольському
повітах Полтавської губернії. З
цією метою почали створюватися
колонії і спеціальні притулки для
таких дітей. Найбільша колонія
була розташована в селі Трибах
поблизу Полтави, дещо менші –
на території літніх таборів колиш�
нього кадетського корпусу, у при�
міщенні жіночого Хрестовоздви�
женського монастиря, у бараках
на Шведській могилі, на примісь�
ких дачах заможних людей, кон�
фіскованих з цією метою тощо.
Одночасно створювалася і госпо�
дарська база "Ліги": продовольчі
сховища, пункти санітарно�медич�
ної допомоги, лазні та ізолятори
для хворих дітей.

Великого значення надавалося
також проведенню виховної робо�
ти з безпритульними. З метою за�
лучення дітей до суспільно корис�
ної праці "Ліга" відкрила шевську
і кравецьку майстерні, майстерню
для виготовлення іграшок, неве�
лику конюшню і ферму. Бла�
годійною організацією приділяла�
ся велика увага сільськогоспо�
дарським роботам. Саме тому при
дитячих колоніях були влашто�
вані городи, що мали забезпечува�
ти дітей свіжими овочами і фрук�
тами.

Окрім цих заходів, "Ліга" ак�
тивно проводила серед населення
Полтавщини кампанію збору по�
жертв (продуктів харчування,
одягу, посуду тощо). Працівники
"Ліги" з цією метою організовува�
ли заходи громадсько�політично�
го характеру: "Тижні голодної ди�
тини", "Тижні сухаря" та ін. [7].

Влітку 1919 року денікінські
війська перейшли в наступ на Ук�
раїну. Це був, безперечно, тяжкий
час для нашої держави. Кількість
знедолених, безпорадних, безпри�
тульних дітей і дітей�сиріт катаст�
рофічно зростала. Радянська вла�



да відмовлялася від їх утримання. 24 червня
на засіданні Ради захисту дітей було виріше�
но передати у підпорядкування "Ліги" всі ди�
тячі установи Полтавщини.

Виділені радянською владою кошти швид�
ко закінчилися, і діти в установах організації
опинилися без засобів існування. Саме тому
"Ліга" змушена була передати більшу частину
дитячих установ на утримання відновлених
Денікіним органів місцевого врядування –
земствам і Думам. У юрисдикції "Ліги" зали�
шилися лише єврейський притулок "Ясла",
молочна кухня "Крапля молока" та деякі інші
заклади, у яких перебували діти�сироти.

Проте вжиті заходи не вирішували про�
блем захисту і опіки знедолених голодуючих
російських дітей. Становище більшості з них
в установах "Ліги" залишалося критичним.
Катастрофічно не вистачало коштів на їжу,
одяг, взуття.

Після відновлення в грудні 1919 року ра�
дянської влади у Полтаві у підпорядкування
"Ліги" перейшло приміщення колишнього
Інституту шляхетних дівчат, де було влашто�
вано лазарет для дітей на 150 місць. У цей час
на пропозицію В.Г.Короленка в селі Трибах
під Полтавою була відкрита сільськогоспо�
дарська колонія для безпритульних дітей.
"Ліга" продовжувала також опікуватися дитя�
чими колоніями у Миргородському, Костян�
тиногородському і Кобеляцькому повітах. У
Полтавському повіті до "Ліги" перейшла
школа в селі Жуках та два притулки для дітей
колишньої "Спілки міст" у селах Войнівці та
Нових Санжарах [7].

Унаслідок хронічного недоїдання, анти�
санітарії зросла захворюваність дітей на
анемію, туберкульоз, сипний тиф. Навчально�
виховний процес здійснювався в надзвичайно
важких умовах, адже не вистачало навчаль�
них приміщень: уроки проводилися у спаль�
нях та їдальнях [1].

Із зміцненням більшовицького режиму в
Україні навчання і виховання дітей все
більше переходило під контроль радянської
влади. На початку 1920 року "Ліга" змушена
була передати губернському відділу соціаль�
ного забезпечення Будинок малюка на 30
місць, притулок�ясла для дітей віком до чоти�
рьох років на 30 місць, молочну кухню "Крап�
ля молока" для грудних малят на 150 чоловік
та інші заклади [2].

У наступні роки "Ліга" продовжувала бла�
годійну діяльність. Саме через неї Амери�
канська організація допомоги (АРА) і Міжна�
родне товариство допомоги дітям організува�
ли постачання дітей продпайками, необхідни�
ми медикаментами, одягом. У жовтні 1921 ро�
ку на кошти організації був відкритий приту�
лок для голодуючих дітей, котрі прибули з
Росії. Полтавська Ліга захисту дітей продов�
жувала існувати і після смерті В.Г.Короленка
– її популярність серед населення не знала

меж. Однак, починаючи із середини 20�х
років, коли на Полтавщині розгорнули свою
діяльність осередки "Друзів дітей", її роль по�
ступово почала зменшуватися. У 1928 році
"Ліга" остаточно припинила своє існування.

Ось такою була історія становлення, роз�
витку і діяльності Полтавської Ліги захисту
дітей – організації, яка у найтяжчі роки існу�
вання нашої країни з гідністю виконала свою
благодійну місію допомоги знедоленим, голо�
дуючим, бездомним дітям. Ця місія має дов�
готерміновий відстрочений потенціал. Адже в
наш час, коли проблема вуличних дітей в Ук�
раїні та поза її межами постала надзвичайно
гостро, одним із найбільш дієвих шляхів її
розв'язання є, безсумнівно, звернення до ми�
нувшини, до попередньо нагромадженого
значного досвіду подолання безпритульності.

Хто, як не ми, допоможе знедоленому,
нужденному дитинству сьогодні? Хто, як не
держава в наших особах, відповідальна за
майбутнє нашої землі?
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У статті на
прикладі Полтавської
губернії
розглядається
освітня і виховна
роль церковно�
парафіяльних шкіл
другої половини ХІХ
ст. Початкова школа
на наших землях
формувалася віками.
Кращі її вчителі
навіть в умовах
соціального і
національного
гноблення з боку
царату прагнули
здійснити розумове,
моральне, трудове,
фізичне та
естетичне виховання
дітей. Тому ця тема
не втрачає своєї
актуальності і в наш
час.

Упродовж останніх років в Ук�
раїні стала помітною тенденція до
відродження релігійної освіти. У
різних людей це викликає різне
ставлення. Тривалий час в істо�
ричній науці розуміння церковної
освіти було виключно негативним.
У наш час в Україні переосмис�
люється роль церкви в державі, а то�
му постало питання і про перегляд
історії церковної освіти та вихован�
ня молодого покоління за минулих
століть, адже вони вписали помітну
сторінку в історію шкільництва Ук�
раїни.

З огляду на це є доцільним звер�
нення до досвіду минулого, насам�
перед, вивчення особливостей фун�
кціонування початкових релігійно�
освітніх шкіл другої половини ХІХ
століття.

Питання освіти в Україні не
можна розглядати окремо від
політичних, економічних та загаль�
нокультурних подій і процесів, що
відбувалися в Російській імперії в
60�90�х роках ХІХ століття, адже
цей період характеризувався вели�
кими реформами. Вслід за рефор�
мою 1861 року про звільнення селян
від кріпосної залежності намітилися
й інші: судова, земська, освітня.
Національна політика царського
уряду щодо українського народу за�
вдала надзвичайно великої шкоди
Україні у всіх галузях, особливо в
освітній.

Чільне місце у виховній роботі
школи, згідно із загальноімперськи�
ми міністерськими настановами, му�
сило займати утвердження релі�
гійно�моральних понять, що їх учні
мали засвоїти на все життя. Це пра�
вослав'я, самодержавство і на�
родність. Йшлося про виховання в
релігійному руслі, відданості цареві
та Російській імперії. Сама право�
славна церква, її освітні установи
були одним із ефективних засобів
русифікації та денаціоналізації ук�
раїнського народу.

Даний історичний період харак�
теризувався нищенням і забороною
царизмом українського культурно�
освітнього руху, репресіями та пе�
реслідуванням української інтелі�
генції за "сепаратизм", "мазепинст�
во", "українофільство". В Україні ве�
ликого розмаху набула боротьба за
українізацію школи, у тому числі і
початкової.

18 липня 1863 року підписано
циркуляр міністра внутрішніх справ
Валуєва, що містив заборону друку�
вати шкільні підручники, науково�
популярні та релігійні видання ук�
раїнською мовою і викладати нею у
школах. Заборона не стосувалася
художньої літератури. Така
вибірковість у забороні не була ви�
падковою. Йшлося не про те, щоб
заборонити інтелектуалам писати і
видавати твори українською мовою.
Наміром уряду було не допустити
поширення україномовних видань
серед простого люду, а шкільні й
релігійні видання призначалися са�
ме для цього.

Вінцем антиукраїнської політи�
ки став виданий Олександром ІІ 
18 травня 1876 року Емський указ,
що забороняв не лише друкування
книг українською мовою в Ро�
сійській імперії, а і ввіз їх з�за кордо�
ну.

Відтак, не було навіть і мови про
викладання рідною мовою в школі
та інших закладах. У таких історич�
них умовах виникали та існували
церковнопарафіяльні школи, які да�
вали дітям початкову освіту.

Орест Субтельний зазначає: "Як�
що у ХVІІІ ст. рівень загальної
освіти українців був предметом
їхньої гордості, особливо на Лівобе�
режжі, то в ХІХ ст. став просто жах�
ливим. До занепаду освіти насампе�
ред спричинилися впровадження
кріпосного права та переконаність
уряду і дворян у тому, що освіта
кріпакам не потрібна. Ті ж початкові
школи, що діяли у ХІХ ст., були пе�
реважно церковнопарафіяльні, і їхнє
існування залежало від внесків зу�
божілого селянства" [27, с. 266]. Од�
нак духовенство взяло на себе знач�
ну частину роботи з ліквідації негра�
мотності населення Полтавщини.

На території Полтавської гу�
бернії діяло два типи початкових
церковних шкіл – церковнопара�
фіяльні і школи грамоти. Вони були
навчальними закладами духовного
відомства і підпорядковувалися
єпархіальним училищним радам,
Синоду, займаючи помітне місце се�
ред інших типів початкових шкіл
(земських, міністерських, недільних
тощо). Зокрема, у 1894 році на Пол�
тавщині діяло 546 церковнопа�
рафіяльних шкіл, у яких навчалося
8986 учнів (хлопців – 8157, дівчат –
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829). Усього ж у початкових школах навчалося
14617 дітей [8, с. 26].

Перші церковні школи почали виникати ще в
Київській Русі. Поширення писемності стало
важливою умовою розвитку школи та освіти.
Освіта на Русі, після прийняття християнства,
перебувала в руках церкви і була зосереджена
переважно у монастирях.

За литовсько�польської доби школи існували
також при церквах, у кращих школах можна бу�
ло не лише навчатися читати та писати, але й на�
бути деякі знання з теології, літератури, грецької
мови. У ХVІ ст. такі школи при церквах та мона�
стирях стали загальнопоширеними [16, с.394�
395].

1884 року було затверджено "Правила про
церковнопарафіяльні школи", згідно з якими
створювалося два типи шкіл: 1) початкова, при�
значена для початкової освіти дітей і дорослих;
2) учительська – для підготовки вчителів почат�
кових шкіл. До перших належали школи грамо�
ти, церковнопарафіяльні і недільні; до других –
другокласні і церковно�учительські [20, с. 366].
Даний документ став законодавчою базою для
посиленого впровадження цього типу шкіл у си�
стему початкової народної освіти і передбачав
тісний зв'язок церковнопарафіяльних шкіл із
церквою.

Згідно з "Правилами...", церковнопара�
фіяльні школи мали бути однокласними
(дворічними) і двокласними (чотирирічними).
У них викладали: Закон Божий, церковний спів,
читання, письмо, початкові знання з арифмети�
ки. У школах двокласних, окрім цього, виклада�
лися також відомості з історії церкви і
Російської імперії. Обсяг викладання цих пред�
метів і розподіл їх по певних категоріях шкіл
встановлювався особливими програмами, за�
твердженими Синодом. При цьому в одноклас�
них школах кількість навчальних предметів бу�
ла не меншою від визначеної у положенні про
початкові народні училища від 25 травня 1874
року [25, с. 12]. Учителями церковно�парафіяль�
них шкіл були місцеві священики, а також
спеціально призначені вчителі. Перевага надава�
лася тим учителям, які отримали освіту в духов�
них навчальних закладах і жіночих єпархіаль�
них училищах.

Одним із ініціаторів упровадження церков�
нопарафіяльних шкіл був обер�прокурор Сино�
ду К.П.Побєдоносцев, який вважав, що лише
школи, створені духовенством, є безпечними
для самодержавства, тому що в них проводилася
думка про те, що покора владі встановлена са�
мим Богом [9, c. 86]. За потреби дозволялося
відкривати при згоді єпархіального архієрея при
церковнопарафіяльних школах додаткові класи,
щоденні уроки для дорослих, особливі ремісничі
відділення і недільні школи для осіб, які не мали
змоги навчатися щоденно. Викладання велося
російською мовою за підручниками, затвердже�
ними Синодом.

На території Полтавської губернії найбільш
розповсюдженими були однорічні та дворічні
школи грамоти, які спочатку знаходилися у
віданні різних відомств та приватних осіб, і ли�
ше з 1891 року стали підпорядковуватися Сино�
ду. Навчання в школах грамоти тривало два ро�
ки. Дітей навчали парафіяльні священики, шко�
ли відкривалися у міських та сільських парафіях

при церквах, а також при монастирях. Також
значного поширення набули і однокласні цер�
ковнопарафіяльні школи. Станом на 1 січня
1894 року в губернії заняття проводилися в 307
таких школах [1, с. 35]. На 1893 рік шкіл грамо�
ти діяло 390 [1, с. 37].

Церковнопарафіяльні школи отримували
певну матеріальну допомогу від уряду. Саме
після затвердження "Правил про церковнопа�
рафіяльні школи" урядові асигнування на потре�
би шкіл з кожним роком поступово зростали. То�
му наприкінці ХІХ століття церковна школа ста�
ла основним типом початкової урядової школи.
Право верховного нагляду за цим типом шкіл у
губернії належало єпархіальному архієрею, який
для місцевого спостереження обирав найбільш
досвідчених спостерігачів. Склад учителів цер�
ковних шкіл переважно був таким: законовчи�
тель (як правило, парафіяльний священик) і вчи�
тель; у двокласних школах – законовчитель і два
вчителі.

На відміну від шкіл Міністерства народної
освіти, які до 1897 року не мали єдиних програм,
церковнопарафіяльні школи вже 1885 року от�
римали програми, складені Синодом. У вступі
було чітко сформульовано основний принцип,
за яким будувалась навчально�виховна робота
цих шкіл: "Послушание матери�церкви – ис�
креннее, в простоте сердца, как это свойственно
детям" [14, с. 99].

Нерідко траплялося, що підтримку церков�
нопарафіяльним школам надавали земства, при�
ватні особи і самі селяни, діти яких навчалися в
цих школах. Наприклад, у с. Дрижина Гребля
Кобеляцького повіту при Преображенській
церкві 21 січня 1877 року відкрито церковнопа�
рафіяльну школу на прохання парафіян. Спо�
чатку вона утримувалася на кошти настоятеля.
Потім пожертвувала кошти громада парафіян,
надали допомогу училищна рада і земство. На
час відкриття школи було прийнято 36 дітей.
Відповідальність за навчання взяв на себе свя�
щеник Микола Ващинський [17, с. 154�155]. 

У 1875 році при Сампсоніївській церкві, яка
була приписана до Полтавського Хрестовоздви�
женського монастиря, засновано невеличку
школу для хлопчиків на кошти таємного радни�
ка Й.С.Судієнка. Учителем у школі працював
ієромонах Харитон Карпиленський. 1888 року
тут уже навчалося більше ніж 30 учнів. На кош�
ти єпископа Полтавського Іларіона було споруд�
жено нове приміщення для школи на 50 учнів,
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Сампсоніївська церква, при якій діяла 
заснована Й.Судієнком чоловіча
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У 90�х роках ХІХ століття у Полтавській гу�
бернії значно збільшилася кількість шкіл духов�
ного відомства. Станом на 1 січня 1894 року по
повітах губернії була така кількість початкових
шкіл відомства Синоду: Полтавський повіт – 20,
Гадяцький – 15, Зіньківський – 19, Золо�
тоніський – 20, Кобеляцький – 37, Кременчуць�
кий – 20, Лубенський – 37, Миргородський – 4,
Переяславський – 23, Пирятинський – 14, Ро�
менський – 13, Хорольський – 17 [11, с.7�8].

Про співвідношення шкіл Міністерства на�
родної освіти і духовного відомства свідчать такі
дані: 1894 року у Полтавській губернії було по�
чаткових шкіл Міністерства народної освіти –
699, а в 1895 році – 721, шкіл відомства
Єпархіальної училищної ради у 1894 році – 320
церковнопарафіяльних і 416 шкіл грамоти
(всього – 736), 1895 року – 339 церковнопа�
рафіяльних і 466 шкіл грамоти [13, с.1]. Тобто на
кінець ХІХ століття в губернії у системі почат�
кової освіти переважали церковні школи, яких
було значно більше, ніж шкіл Міністерства на�
родної освіти.

Найкраще забезпеченими матеріально та
укомплектованими учнями були школи Ро�
менського, Прилуцького, Пирятинського пові�
тів, дещо на нижчому рівні були школи у Перея�
славському, Кобеляцькому, Лубенському і Лох�
вицькому повітах. Найбільше шкіл духовного
відомства було в тих повітах, де порівняно мало
було земських шкіл, а саме в Лубенському, Ко�
беляцькому і Лохвицькому повітах. Наприклад,
станом на початок 1890 року в Лубенському
повіті було 57 церковнопарафіяльних і 13 шкіл
грамоти, земських – 42, у Кобеляцькому повіті
відповідно 48 і 32, земських – 62, у Лохвицькому
43 і 25, земських – 53 [26, с.1402].

Великою заслугою шкіл духовного відомства
було те, що вони охоплювали навчанням дівча�
ток. Окрім загальнообов'язкових предметів їх
навчали ще й ведення домашнього господарства.
Зокрема, 1888 року при Козельщинському
Різдвяно�Богородицькому жіночому монастирі
було відкрито жіночу двокласну церковнопа�
рафіяльну школу. Тут виховувалося 30 дівчаток.
Школа мала прекрасну для тих часів бібліотеку.
Крім обов'язкових предметів, дівчатка навчали�
ся кулінарії, рукоділля, малювання (воно давало
змогу талановитим ученицям підготуватися до
занять у школі іконопису при общині). Основ�
ним же завданням жіночої церковнопарафіяль�
ної школи була підготовка дівчат до подружньо�
го життя та ведення господарства.

На середину 90�х років ХІХ ст. при монас�
тирі в Козельщині діяло дві церковнопа�
рафіяльні школи: одна для хлопчиків, друга –
зразкова двокласна для дівчаток, працювали
майстерні, аптека, були різні допоміжні споруди.
Значну підтримку надавала школі ігуменя
Олімпіада, яка служила у монастирі протягом
1896�1915 років. Вона багато зробила для розши�
рення благодійної діяльності монастиря та роз�
витку освіти на Козельщині. Ігуменя Олімпіада
влаштувала школу при монастирі, випускниці
якої після незначної додаткової підготовки вит�
римували екзамени на звання народних учитель�
ок, могли вступати у єпархіальне училище чи
гімназію [7, с.14]. 

Оскільки школи діяли при парафіях, учнів
часто залучали до виконання церковних обрядів.

де, крім обов'язкових загальноосвітніх пред�
метів, учнів навчали садівництва, городництва,
палітурної справи тощо. З 1899 року тут, на
землі, подарованій купецькою дочкою М.К.Про�
хоровою, при сприянні єпископа і монастиря бу�
ло відкрито трикласну церковну учительську
школу для підготовки вчителів церковнопа�
рафіяльних шкіл.

Парафіяльні школи відкривалися практично
при кожній церкві Полтави та всієї Полтавської
єпархії, територія якої співпадала з губернією.
Про динаміку зростання їх кількості по губернії
з кінця ХІХ століття свідчать такі цифри. На
1887 рік у віданні Полтавської єпархії було 190
шкіл (учнів – 5870), 1895 року – 339 (учнів –
12486) [21, с.9]. Кількість учнів у школі в серед�
ньому становила по губернії 29�35 чоловік.
Школи, як правило, містилися в селянських ха�
тах, церковних сторожках, волосних правліннях.

Для Полтавщини існування церковнопа�
рафіяльних шкіл було майже єдиною мож�

ливістю прилучення сільських дітей до початко�
вої грамоти. Навчання в них було безкоштовним,
але батькам доводилося вносити певні суми гро�
шей на навчальну літературу, на опалення
приміщення взимку та інші потреби.

Полтавська єпархія виділяла кошти на
освіту, але вони були вкрай обмеженими. Так, у
1895 році було асигновано 84 847 крб., що в се�
редньому на одну школу становило 250 крб., а на
учня – 7 крб. [Там само, с.9].

У Полтаві, на Подолі, при Різдвяно�Богоро�
дицькій церкві відкрили церковнопарафіяльну
залізничну школу. Ініціатором її відкриття було
керівництво залізниці, ним же вона і фінансува�
лася. Навчатися в школі дозволялося й дітям па�
рафіян, які не працювали на залізниці. Учнів із
незаможних сімей навчали безкоштовно, а за�
можних за невелику плату – від 50 до 65 копійок
на місяць. Школа розташовувалася в найманому
приміщенні і мала авторитет серед парафіян. У
ній навчалося 74 хлопців, дівчат не приймали
[18, с.573].

Церковнопарафіяльні школи були як зміша�
ними, так і роздільними – для хлопчиків і дівча�
ток. Простий народ ставився до них з довірою,
парафіяни охоче віддавали до них своїх дітей,
адже їх навчали там читати, писати, рахувати,
співати у церкві.
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Як і майже кожна церква Полтави, Полтавський
Хрестовоздвиженський монастир у ІІ половині
ХІХ ст. теж мав церковнопарафіяльну школу



зміщені у духовному напрямі, зв'язок з ре�
альністю був щільним. Хлопців навчали столяр�
ної, теслярної і ковальської справ, а дівчат – ру�
коділля, малювання, ведення домашнього госпо�
дарства.

Підручники школи отримували централізо�
вано, із Санкт�Петербурга, що було однією з
форм контролю за діяльністю навчальних за�
кладів духовного відомства. Заняття тривали
протягом шести днів по 30 годин на тиждень.
Кожен день розпочинався з ранкової молитви,
потім – уроки Закону Божого або арифметики,
далі – російської мови. Переваги надавалися За�
кону Божому і російській мові, яких було по 7
годин на тиждень; особливим предметом була
церковнослов'янська грамота, яку викладали
протягом усього курсу навчання.

Уся система навчання була спрямована на те,
щоб прищеплювати учням почуття поваги, лю�
бові до царя, Бога і Російської імперії. Церковна
школа працювала на вирішення головних за�
гальноосвітніх та релігійно�виховних завдань,
які визначалися реальними потребами тогочас�
ного населення країни. Церковні школи викону�
вали свою історичну місію, в них навчалися гра�
моти тисячі сільських дітей. Але через них
здійснювався процес русифікації населення гу�
бернії, як і України загалом.

Судячи із звітів інспекторів народних учи�
лищ, у навчальних закладах цього типу іноді ко�
ристувалися "Родным словом" відомого педаго�
га того часу К.Д.Ушинського, що свідчить про
достатній рівень підготовки учнів у деяких шко�
лах. Однак значна маса вчителів шкіл грамоти
мала невисокий педагогічний рівень, серед них
зустрічалися особи із середньою педагогічною
освітою, але з великим практичним досвідом ро�
боти. Значна увага приділялася в школі вивчен�
ню письма, лічби, елементарних знань із земле�
робства, творів кращих російських письмен�
ників. Релігійні дисципліни займали 46 % часу в
школах духовного відомства. Як відзначав ви�
датний український письменник П.Куліш,
"Біблія була альфою і омегою книжної науки" в
церковнопарафіяльній школі [10, с.83].

Через численні заборони української мови та
слова не могло навіть бути і мови про викладан�
ня в школах рідною мовою. Деякі прогресивні
вчителі ставили питання про запровадження в
школах викладання українською мовою. Г.Вась�
кович наводить слова видатного педагога Г.Ва�
щенка, який у своїх працях висвітлює систему
освіти царської імперії: "Станова система освіти,
що існувала в дореволюційній Росії, дуже тяжко
відбилася на дітях так званих нижчих станів, зо�
крема на дітях селян. Їм фактично була закрита
дорога не тільки до високої школи, а навіть і до
середньої освіти. А особливо у важкому стані пе�
ребували діти українських селян. Російська мо�
ва була для них незрозумілою. Тому школа мало
давала їм знань або давала знання в перекруче�
ному вигляді. Мало того, школа навіть у здібних
дітей не викликала охоти до науки і цікавості до
читання книжок, бо вони були написані чужою
мовою" [2, с.13].

З 90�х років ХІХ ст. в Росії виділяються дві
лінії розвитку освіти: урядова і громадська. Як�
що урядова головним чином прагнула встанови�
ти нагляд, контроль за діяльністю навчальних
закладів, обмежити їх самостійність і ініціативу,

36

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ  ККООЛЛОО

Позитивну роль відігравали церковнопа�
рафіяльні школи у поширенні музичної освіти
дітей. При церквах діяли невеликі учнівські хо�
ри, які при наявності підготовлених вчителів
іноді виконували твори Д.С.Бортнянського,
М.Д.Леонтовича, М.В.Лисенка. Цим школи
сприяли формуванню в дітей естетичного смаку
і музичної культури.

На початок 1900 року у Полтавській єпархії
було 1095 церковних шкіл, протягом року їх
кількість збільшилося ще на 11, більшість шкіл
грамоти перетворено на церковнопарафіяльні.
Наприкінці 1900 року у єпархії було вже 1106
шкіл, у тому числі дві учительські. У більшості
шкіл, а саме в 727, навчалися разом хлопчики і
дівчатка, у 285 – лише дівчатка і в 94 – хлопчи�
ки [19, с.801].

Синод видавав спеціальний журнал "Церков�
нопарафиальные школы", який призначався для
завідувачів шкіл, учителів, учнів та батьків.
Журнал виходив щомісяця і містив такі розділи:
урядові розпорядження і постанови, літопис
церковнопарафіяльних шкіл, читальня, пояс�
нення богослужінь і свят та обрядів православ�
ної церкви та інші. Училищна Рада при Синоді
видала розпорядження від 26 лютого 1896 року,
згідно з яким кожна губернія зобов'язувалася
подавати відомість на книги та навчальні
посібники для церковних шкіл. Виконуючи це
розпорядження, Полтавська єпархіальна учи�
лищна рада подала відомість для церковних
книг по 15 повітах губернії. Зокрема, Кобеляць�
ке повітове училище подало прохання на
виділення для церковних шкіл Кобеляцького
повіту книг на суму 200 крб., Кременчуцьке – на
суму 500 крб. [3, с.34, 64].

Незважаючи на мізерну заробітну плату, се�
ред учителів церковних шкіл було багато висо�
коосвічених, самовідданих людей, які наполег�
ливо займалися самоосвітою, мали великі власні
бібліотеки.

Підручники для церковних шкіл були скла�
дені за спеціальним замовленням Синоду. Серед
них були книги Виноградова, Попова, Радо�
нежського, у яких релігійна і монархічна тен�
денція були доведені до краю. Також для па�
рафіяльних шкіл підручниками слугували цер�
ковний і світський букварі, скорочений катехізис,
російський правопис, коротка російська грамати�
ка, арифметика, часослов і псалтир. Хоча в цер�
ковнопарафіяльних школах акценти були

Козельщинський монастир опікувався чоловічою
і жіночою церковнопарафіяльними школами



Рішенням Синоду від 28 жовтня 1898 року
було встановлено в однокласних школах духов�
ного відомства трирічний курс навчання замість
дворічного, що зблизило ці заклади із
міністерськими народними училищами.

Незважаючи на прагнення уряду, громадсь�
кості, духовенства упровадити якомога більше
шкіл, значна кількість населення Полтавської
губернії залишалася неписьменною. За перепи�
сом 1897 року, грамотних у губернії налічувало�
ся лише 16%, у тому числі у містах 39,8 [6, с.16].
Населення губернії становило 2778151 чоловік
(1376539 чоловіків і 1401612 жінок). Най�
освіченішою верствою населення було духовен�
ство: відносно загального числа грамотних воно
становило 77,72% серед чоловіків і 61,77 % серед
жінок [15, с.12, 31]. Тому воно і взяло на себе не�
легке завдання навчати дітей. Усього духовенст�
ва по губернії згідно із всеросійським переписом
1897 року було 16163 чоловік.

Наприклад, у Зіньківському повіті станом на
1882 рік на 1000 дорослих чоловік припадало
лише 87 грамотних, а на 1000 жінок – 4 грамот�
них. При цьому зауважимо, що до числа грамот�
них зараховували тих, хто вмів хоча б ледве�лед�
ве читати. По повіту кількість грамотних склада�
ла лише 4%. Кількість шкіл навесні 1882 року
становила 27, а кількість учнів – 1344 хлопчики
і 189 дівчинки [22, с.25�26].

У Полтавському повіті 1883 року на 1000
жінок припадала 1 грамотна, а на 1000 дівчаток
від 7 до 12 років – 3�6 учениць. Усього хлоп�
чиків 7�4 років було 5340, із них навчалося лише
411; дівчаток 7�12 років – 3836, із яких навчало�
ся 22 [24, с. 23, 220].

На 1882�1883 роки у Кременчуцькому повіті
стан освіти був таким [23, с. 31]:
Одна школа припадала на ................. 3208 осіб
Середній річний бюджет школи становив 388 крб.
У т.ч. від міністерства народної освіти ......... 0,9 %
У тому числі від земства ....................... 90,0 %
У тому числі від сільської громади ......... 9,1 %
Учнів на одну школу ........................... 64 особи
Із них хлопців ......................................... 57 осіб
Із них дівчат .............................................. 7 осіб
Учні, які відвідували школу постійно ... 61,5 %

До кінця ХІХ ст. кількість грамотних дещо
збільшується.

Уявлення про загальний рівень грамотності
дітей (віком 10�19 років) по губернії можна
скласти на підставі таких даних на 1897 рік [15,
с.14�31] (див. табл.1).

На підставі цих даних можна зробити висно�
вок, що ще багато дітей не були грамотними,
особливо дівчатка. Тому питання хоча б почат�
кової освіти у Полтавській губернії другої поло�
вини ХІХ ст. стояло дуже гостро.

У 1895 році на Полтавщині було 339 церков�
нопарафіяльних шкіл, шкіл грамоти – 446. У
них навчалося 23479 чоловік; закінчило курс
681. Утримання їх обійшлося в 84847 крб. (у то�
му числі від земства 7431 крб. і сільських громад
4954 крб.) [12, с.58].

Незважаючи на труднощі, православна церк�
ва відігравала певну роль у формуванні духовної
культури народних мас губернії. Церковнопа�
рафіяльні школи виховали не одне покоління
українських селян і дали їм початкову освіту. 

то широкі кола громадськості поступово прово�
дять оновлення школи, розвивають оригінальні
ідеї, виступають із різними пропозиціями. 

На рубежі ХІХ�ХХ століття з різних губерній
надходили повідомлення про бажання духовен�
ства і віруючих упровадити викладання ук�
раїнською мовою в церковнопарафіяльних шко�
лах та духовних семінаріях [28, с.23].

Після заборони діяльності закладів освіти
для дорослих рідною мовою українська
національна ідея підтримувалася різними
освітніми, науковими товариствами, партіями.

У вчительки церковнопарафіяльної школи із
с. Жуки Полтавського повіту Ярини Каневської
під час обшуку знайдено листівки, написані ук�
раїнською мовою, які поширювалися серед се�
лян Полтавської і Харківської губерній. Ці
листівки вона отримала від Михайла Русова. Та�
кож вона роздавала селянам книги для читання
українською мовою.

У своїх статтях і виступах неодноразово ста�
вила питання про викладання в школах рідною
мовою Софія Русова – громадська діячка, педа�
гог, активна учасниця українського національ�
но�політичного руху початку 1900�х років, автор
праць з питань мистецтва, літератури, шкільних
підручників, досліджень з педагогіки. Вона заяв�
ляла: "Каждый, стоящий близко к народной
школе в Малороссии, может только страдать,
видя, как затрудняется для детей усвоение гра�
моты азбуками и книгами, переполненными не
только русскими, но и специально великорус�
скими выражениями. В силу этого и желателен
такой букварь, который состоял хотя бы на по�
ловину из слов одинаково понятных великорус�
скому и малорусскому ученику" [4, с.7�8].

Поширення освіти у самодержавній Росії ма�
ло великодержавницький, шовіністичний харак�
тер. Російська школа була абсолютно чужою не
тільки за мовою, але й за духом для української
дитини. Преса й література при повній відсут�
ності друкованого українського слова допомага�
ли русифікації. Уряд зробив школу, церкву зна�
ряддям русифікації, позбавивши українську
інтелігенцію друкованого слова [5, с.313�314].

Церковнопарафіяльні школи давали лише
початкову освіту, діти в них навчалися читати,
писати, рахувати. Але потрібно наголосити, що в
цих закладах, як правило, навчалися і діти неза�
можних верств населення, для яких інші типи
шкіл були на той же час не доступними. Разом з
тим школи духовного відомства мали й низку
недоліків – низьку матеріально�технічну базу,
консервативну методику навчання порівняно з
іншими типами шкіл, одноманітний склад учи�
телів, адже більшість із них були священиками,
дияконами, семінаристами. Для підвищення
кваліфікації вчителів єпархія 3�4 рази на рік
проводила навчання на підготовчих курсах.

Вагому роль у відкритті церковнопарафіяль�
них шкіл відігравали священики. Вони часто
стикалися з такими проблемами, як забезпечен�
ня опалення приміщення, придбання меблів і
необхідної навчальної літератури, пошук вчи�
телів. У їх обов'язки входило викладання Зако�
ну Божого. Окремі з них змушені були працюва�
ти в 3�4 школах. За окремі методи викладання
(заучування напам'ять, вміння читати священну
історію, катехізис) громадськість часто критику�
вала духовенство.
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Релігійна спрямованість цих шкіл покликана
була слугувати зміцненню моральних устоїв
сім'ї і суспільства.

Духовенство переважно з глибоким ро�
зумінням ставилося до організації навчально�
виховного процесу. Серед учителів церковнопа�
рафіяльних шкіл, представників української
інтелігенції, було чимало таких, які по�
справжньому любили дітей і стійко переносили
матеріальну скруту і злидні.

Підсумовуючи, зазначимо, що у другій поло�
вині ХІХ століття церковні школи відігравали
помітну освітню і виховну роль, що видно на
прикладі Полтавської губернії. Незважаючи на
всі прагнення царського уряду та його чинов�
ницького апарату зробити церковнопарафіяльні
школи знаряддям русифікації широких народ�
них мас, ці школи сприяли підвищенню грамот�
ності населення, відповідали його духовним по�
требам, забезпечували розв'язання загально�
освітніх та релігійно�виховних завдань.

ЛІТЕРАТУРА
1. Борисенко В. Й. Боротьба демократичних сил за
народну освіту на Україні в 60�90�х роках ХІХ ст. –
К.: Наукова думка, 1980. – 155 с.
2. Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905�1920)
// Мандрівець. – 1995. – №2. – С. 7�40.
3. Державний архів Полтавської області (далі –
ДАПО). – Ф.502. – Оп.1. – Спр. 1. – Арк. 16�64.
4. ДАПО. – Ф.805. – Оп. 1. – Спр. 57. – Арк. 7�11.
5. Дорошенко Д. І. Нарис історії України в 2�х томах.
Том ІІ (від половини ХVІІ століття). – К.: Глобус,
1992. – 349 с.
6. Жук В.Н. Полтавській губернії – 200 років. –
Полтава: В�во "Полтава", 2001. – 36 с.
7. Жук В.Н., Сердюк Г.Д. Перлина Козельщини. –
Полтава: Астрея, 1992. – 38 с.
8. Історія міст і сіл Української РСР. Полтавська
область. – К.: Головна ред�я УРЕ АН УРСР, 1967. –
1028 с.
9. Каменев С.А. Церковь и просвещение в России. –
М.: Атеист, 1930. – 139 с.
10. Куліш П. Хутірська філософія і віддалена од світу
поезія // Хроніка 2000. – 1993. – № 1�2. – С. 83�96.
11. Начальное образование в России / Под ред. Г. Фаль�
борка и В.Чарнолусского. – СПб., 1900. – Т. 1. – 477 с.
12. Освіта у Полтавській губернії в кінці ХІХ століт�
тя // Постметодика. – 1994. – № 5. – С.58.

13. Очерк состояния начального образования в
Полтавской губернии. – Полтава, 1897. – 417 с.
14. Очерки истории и педагогической мысли народов
СССР. Вторая половина ХІХ в. / Под ред. А. И.
Пискунова. – М.: Педагогика, 1976. – 660 с.
15. Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи, 1897 г. – Т. ХХХІІІ, Полтавская губерния. –
СПб., 1904. – 315 с.
16. Полонська�Василенко Н. Історія України: У 2 т.
Т.1. До середини ХVІІ століття. – 3�тє видання. –
К.: Либідь, 1995. – 672 с.
17. Полтавские епархиальные ведомости. – Часть офи�
циальная. – 1877. – 1 марта. – №5. – С. 154�155.
18. Полтавские епархиальные ведомости. – Часть
неофициальная. – 1886. – 15 июля. – № 14. – 
С. 570�574.
19. Полтавские епархиальные ведомости. – Часть
неофициальная. – 1901. – 18 сентября. – № 17. – С.
789�801.
20. Пругавин А. С. Законы и справочные сведения по
начальному народному образованию. – СПб., 1904. –
897 с.
21. Пустовіт Т. П. Якою була освіта дожовтневих
часів на Полтавщині. – У зб. Жук В. Н., Пустовіт Т.
П., Фісун М. А., Ханко В. М. Наш рідний край (з
історії освіти на Полтавщині в дореволюційний
період. – Випуск дванадцятий. – Полтава: В�во
"Полтава", 1991. – С. 3�23.
22. Сборник по хозяйственной статистике
Полтавской губернии. Т. І. Зеньковский уезд. – Часть
І. – Полтава, 1882. – 301 с.
23. Сборник по хозяйственной статистике
Полтавской губернии. Т. VII. Кременчуцкий уезд. –
Полтава, 1888. – 328 с.
24. Сборник по хозяйственной статистике
Полтавской губернии. Т. II. Полтавский уезд. –
Полтава, 1883. – 316 с.
25. Спасский П. Н. Сборник правил о школах церков�
но�приходских и грамоте. – СПб., 1898. – 213 с.
26. Список населенных мест Полтавской губернии за
1900 год. – Полтава, 1904. – 1455 с.
27. Субтельний О. Україна: Історія. 2�е вид. – К.:
Либідь, 1992. – 512 с.
28. Турченко Ф. Український національний церковний
рух наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття //
Український церковно�визвольний рух і утворення
української АПЦ. Матеріали наукової конференції,
12.10.1996р. – За ред. А.Зінченка. – К.: "Логос", 1996.
– С.23�28.                                        

38

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ  ККООЛЛОО

Ó òîìó ÷èñë³ ãðàìîòíèõ  ¹ 
ï/ï 

Ïîâ³òè Õëîïö³ Ä³â÷àòà 
õëîïö³â ä³â÷àò 

1.  Ïîëòàâñüêèé  25319 26585 13859 5554 
2.  Ãàäÿöüêèé 16748 17336 8389 1789 
3.  Çîëîòîí³ñüêèé  24388 25749 11553 2667 
4.  Êîíñòàíòèíîãðàäñüêèé  26162 26395 10106 2493 
5.  Êðåìåí÷óöüêèé  26083 28415 14426 6091 
6.  Ëóáåíñüêèé  15835 16266 7939 1655 
7.  Ïåðåÿñëàâñüêèé  20162 21091 9102 2257 
8.  Ïðèëóöüêèé  22029 23411 13856 3250 
9.  Ðîìåíñüêèé  20517 21413 11508 3326 
10.  Õîðîëüñüêèé  19626 20271 9237 2024 
11.  Ïèðÿòèíñüêèé  18425 19237 7955 1418 
12.  Ìèðãîðîäñüêèé  18609 19259 8852 1583 
13.  Ëîõâèöüêèé  17233 18483 8863 2157 
14.  Êîáåëÿöüêèé  24872 26577 11848 3067 
15.  Ç³íüê³âñüêèé  15415 15938 7797 1584 
 

Таблиця 1
Загальний рівень грамотності дітей у Полтавській губернії (на 1897 р.)



жінки, яка ходить полями. Пропасниця уо�
соблювалася в образі Іродової дочки Трясо�
виці, змієвих дочок чи старезної баби. Пере�
ляк – у вигляді молодого панича, який міг
проникнути в людину. Існувало переконан�
ня, що джерелом багатьох хвороб є уроки –
"злі очі", "порча" тощо. Вірили також, що
хвороба може вміщатися в речі. Тому побо�
ювалися підбирати щось на дорозі. Небез�
печним вважалося попасти у вихор,
оскільки його вважали переносником хво�
роб. Боялися і негативного впливу місячно�
го світла, особливо коли воно попадало на
сплячу дитину. Стійким було повір'я про
негативний вплив на здоров'я людей важ�
ких днів, поганого часу. Вірили також, що
хвороби можуть бути наслідком проникнен�
ня в організм людини змій чи жаб. В давни�
ну часто причиною захворювання вважали
темряву, грім, блискавку та інші природні
явища. Їх намагалися позбутися, звертаю�
чись до сонця та вогню.

Пізніше, уже за часів християнства, за�
хворювання пов'язувалося з карою божою.
Це впливало і на методи лікування – вико�
ристовували християнські символи та мо�
литви, а трави застосовувалися після окроп�
лення святою водою.

Відомо, що за часів Київської Русі ліку�
ванням займалися волхви, відуни, які
поєднували лікування травами, мінералами,
засобами тваринного походження з магічни�
ми діями.

У простих випадках членів сім'ї лікували
літні люди або жінки, які використовували
відомі їм нескладні засоби, що були в
кожній оселі і практично не змінювалися
протягом століть.

Проте з часом з'явилася певна спеціалі�
зація. У ХVII�ХIХ століттях згадуються по�
витухи, костоправи, цирульники�кровопус�
кателі, знахарі.

Повитухами були літні жінки. Вони не
лише приймали пологи, а й лікували жіночі
та дитячі хвороби.

Костоправами ставали переважно літні
чоловіки. Вони добре знали досвід своїх по�
передників, як правило, – батьків. Вміли
промацуванням виявляти переломи
кінцівок чи ушкодження хребта. При пере�
ломах вони складали кістки та накладали
пов'язки з берести або липи. Вивихи вправ�
ляли витягуванням кінцівки з повертанням
вліво та вправо. Користувалися методами
мануальної терапії. До пошкоджених суг�
лобів прикладали примочки, переважно з
сироватки, розтирали мазями із суміші жи�
виці, воску, дьогтю тощо.

У наші дні спостерігається помітне зрос�
тання уваги до народної медицини. Це сто�
сується як її історії, так і використання на
практиці народних методів зцілення. Але
регіональних досліджень у цьому напрямі
проводиться мало.

Полтавщина, безумовно, є одним із
найцікавіших регіонів України з точки зору
національного менталітету та особливостей
формування української культури загалом і
медичної зокрема. Дослідження історії Пол�
тавщини свідчить, що ця територія здавна
була місцем взаємопроникнення і
взаємовпливу різних культур. Тут яскраво
виявилася тенденція пристосування досяг�
нень інших культур при збереженні само�
бутності власної. Важливо відзначити, що
вивчення історії нашого краю дає змогу
простежити і становлення офіційної меди�
цини та її взаємозв'язок з народною. 

Під час підготовки даної статті, окрім
робіт з народної медицини українців, нами
використано також історичні дослідження,
публікації краєзнавців, архівні матеріали та
власні спостереження і опитування грома�
дян в селах Круподеринці Оржицького,
Петрівці і Гаркушинці Миргородського та
Писарівка Новосанжарського районів.

Дослідження етнографів, археологів, іс�
ториків свідчать, що первісна народна меди�
цина в українців, як і в інших народів, роз�
вивалася під впливом практики, спостере�
жень за природою, збагачуючись та переда�
ючись від покоління до покоління.

Кожен народ мав свої особливості ліку�
вання, що залежали насамперед від умов
проживання. Кочівники більше використо�
вували ліки тваринного походження, земле�
роби – різноманітні трави. Аналіз тради�
ційних народних знань українців свідчить
про використання ними широкого спектру
медичних засобів як тваринного та рослин�
ного походження, так і психологічних [1,
с.275�288]. Опис лікарських рослин та пора�
ди щодо їх застосування містяться ще в "Из�
борнике Святослава" – пам'ятці ХI
століття. Княжна Євпраксія Мстиславівна
на початку ХII століття написала медичний
трактат "Мазі", де узагальнила досвід
тодішньої медицини. У ХVI�ХVII століттях
з'явилися "Травники", "Зілейники", "Ме�
дичні порадники", що узагальнювали досвід
народних цілителів.

Етнографічні джерела засвідчують, що
навіть на початку ХХ століття у народній
уяві українців хвороби розглядалися як
живі істоти, мислилися персоніфіковано
або вважалися впливом на організм злого
духу. Так, чуму і холеру уявляли у вигляді
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Цирульники займалися переважно кро�
вопусканням, що було дуже популярним у
ХVII�ХIХ століттях. Так лікували головні
болі, ревматизм, туберкульоз та багато
інших хвороб. Цирульники знали місце, де
найдоцільніше зробити розріз залежно від
хвороби, намагалися дезинфікувати рану.

Функції стоматологів виконували, зазви�
чай, ковалі, використовуючи підсобні ін�
струменти – щипці, шнурки. Молочні зуби
дітям рвали, як правило, в домашніх умовах
шнурком, попередньо добре розхитавши.
Потрібно зазначити, що цей метод зберігся і
досі. Несміливим жартома радили прив'яза�
ти шнурок до вхідних дверей і чекати поки
хтось зайде та вирве зуб, відчинивши двері.

У багатьох селах жили і свої знахарі, які
поєднували лікування травами, ліками тва�
ринного походження із заговорами. Части�
ну хвороб успішно лікували баби�шептухи.
Потрібно зазначити, що після тривалого пе�
ріоду критики, звинувачень у шарлатанстві
і навіть гонінь сьогодні відбувається виз�
нання психотерапевтичних можливостей
традиційної народної медицини.

Широко поширеним було переконання,
що джерелом багатьох хвороб є "уроки"
("злі очі", "порча"). Вважалося, що деякі лю�
ди можуть насилати хвороби через воду,
дання, вітер, злий погляд. Практикувалося і
широко відоме у середньовічній Європі "по�
лювання на відьом". Звинувачення у
відьомстві було досить тяжким. Хоча з ча�
сом самосуд замінювався сотенним чи
повітовим судом. Так, у 1783 році Золо�
тоніський земський суд розглядав справу
про накладення єпітимії на жительку села
Круподеринці цього повіту Уляну Зінчен�
кову. У виданому судом місцевому свяще�
никові Івану Яковлєву ордері відзначалося,
що ця жінка носила зашиту в одяг сушену
ящірку, за що й звинувачувалася. Проте суд
врахував, що іншим людям шкоди не було.
А жінка таким чином намагалася вилікува�
тися від пропасниці. Тому й вирок виявився
порівняно легким [2, с.2�3].

Поширеним було і переконання, що
"подібне лікується подібним". Так, від
укусів бджіл та ос лікувалися, потерши уку�
шене місце комахою. Вживалися "сова все�
редину" від слабості зору, копито – від
ударів, шкіра вужа, павук, щока щуки, їжак,
попіл із собачої голови тощо. Поширені у
ХVIII столітті "лечебники" дають досить
дивні, як на сьогоднішній погляд, рецепти,
серед яких – собачий, мишачий, заячий не�
потріб, що вживався як всередину, так і для
мазей [3. с.91�94].

У той же час, у народній медицині було
багато раціональних методів лікування та
рецептів ліків, які з успіхом пройшли ви�
пробування часом. 

Дослідження фахівців свідчать, що в ук�
раїнській народній медицині найпоши�
ренішими були і залишаються рослинні

ліки. Традиції їх використання складалися
у кожній місцевості протягом тривалого ча�
су, поступово поповнюючись.

Зазвичай збір трав приурочували до Іва�
на Купала. Вважалося, що трави в той день
мають особливо цілющі властивості. На
Полтавщині існував також звичай збирати
трави на Івана Зільника (10 травня), який
вважався покровителем рослин. Деякі трави
та городні і садові рослини збирали ще й на
свято Матері Божої Зільної (15 серпня) та
на Спаса (19 серпня).

Важливим вважався вибір місця збору
трав. Як правило, це робилося подалі від по�
селень та доріг. Знали і те, що властивості
рослини змінюються залежно від місця, де
вона росла. 

Деякі дослідники вказують, що колись
існував звичай збирати рослини зранку
зовсім голому, пізніше стало правилом йти
до лісу чи на луки за рослинами добре по�
мившись та в чистому одязі. Дотримували�
ся і низки інших застережень. Поступово
посилювався релігійний ритуал. Перед збо�
ром трав почали читати молитви, а трави
зривали, примовляючи заклинання. Часто
зірвані трави освячували.

Багато уваги приділяли обробці та збере�
женню трав та рослин. Як правило, сушили
їх у тіні на легкому протязі. Зберігали
обов'язково у сухому приміщенні. 

Ліки готували як із свіжих, так і з засу�
шених трав. Найпоширенішими були во�
дяні відвари та настої. Зілля запарювали як
чай або ж ставили на ніч у духовку. Нерідко
відвари готували на молоці чи сироватці.
Робили настойки та відвари на горілці, вині,
меді та оцті.

Використовували також лікувальні ван�
ни з кропиви, хрону, ромашки, березових чи
соснових бруньок, кори дуба чи липи тощо.
У багатьох випадках застосовували живицю
та дьоготь.

Окрім дикоростучих, широко застосову�
вали для лікування і зернові та технічні
культури, а також овочі і фрукти. Насампе�
ред – часник та цибулю. З овочів най�
частіше для лікування використовували бу�
ряк, редьку, моркву, гарбуз. Із зернових та
технічних культур – ячмінь, овес, гречку,
насіння конопель та льону.

Широко використовувалися у народній
медицині і багатокомпонентні рецепти. Із
спеціально підібраних різних рослин роби�
ли складні відвари та настойки.

Часто використовували і ліки тваринно�
го походження. Вживалося гаряче коров'яче
молоко із лоєм, смальцем, маслом чи медом.
Корисним для дітей і хворих вважали козя�
че молоко. Як ліки на Полтавщині цінували
тваринні жири – овечий чи козячий лій,
смалець, борсучий чи собачий жир [4, с.67�
135].

Особливо лікувальним вважали овечий
та козячий лій. Зберігали його в коморах
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клалися спати, щоб вранці прокинутися
зовсім здоровими" [8. с.81].

З цією ж метою використовували зміша�
ний з горілкою попіл. Перебуваючи далеко
від хірургів, поранені козаки змазували свої
рани землею, замоченою власною слиною,
досягаючи позитивного ефекту. На думку
Г.Боплана, у цій країні, як і в інших, дотепна
вигадка народжувалася самим життям.

До екстремальних методів лікування
змушені були часто вдаватися і чумаки.
Крім того, вони використовували і засте�
режні засоби. Так, змащували дьогтем одяг
"для остороги проти чуми" [9. с.196].

Потрібно відзначити, що народна меди�
цина завжди співіснувала з офіційною, про�
фесійною. Так, на території Полтавщини
археологами знайдено медичні інструменти
скіфського часу. За часів Київської Русі
діяли лікарі�професіонали – лічці. Лікуван�
ням займалися ченці. У ХIV�ХVII століттях
уже існували цехи цирульників. У ХVIII
столітті кількість лікарів зростає, хоча їх бу�
ло дуже мало. Тому за цю справу часто бра�
лися і непідготовлені люди. Органи влади
були досить суворими до таких само�
вольців, піддаючи їх покаранню батогами,
накладаючи штрафи чи засилаючи до
Сибіру. Лише у ХIХ столітті процес ство�
рення медичних закладів та підготовки ме�
диків був активізований, чому особливо
сприяла земська реформа.

Отже, для народної медицини українців
характерне поєднання раціональних та
ірраціональних методів. Сімейне лікування
народними методами збереглося і до наших
днів. Більше за те, останнім часом спос�
терігається посилення уваги до народних
методів зцілення. Її відродженню на�
прикінці ХХ століття сприяла і велика
кількість публікацій рецептів, порад та по�
ява історичних досліджень. Парадоксально,
але традиційні народні методи часто в наш
час називаються нетрадиційною медици�
ною.
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кружками, пили з гарячим молоком чи
чаєм, розтирали хворі суглоби, груди та
спину при застуді. Високо цінувалися ліку�
вальні властивості меду, особливо при за�
студі. Часто ліки готували на медовій ос�
нові.

Серед засобів мінерального походження
найпоширенішими були вода, пісок, глина,
крейда, сірка, гас. Так, глину використову�
вали для компресів і ванн. З неї робили при�
сипку, а при чиряках та наривах – мазь [5,
c.110�111]. Вважалося також, що глина
підсилює магічну силу людини. Пісок і сіль
використовували як фізіотерапевтичні засо�
би. Гас вважався кращим глистогінним за�
собом. Його ж використовували як один з
основних компонентів при лікуванні ради�
куліту.

Серед терапевтичних методів суттєве
місце посідала фізіотерапія – компреси, га�
рячі та парові ванни, інгаляції [6, c. 212].
Наприклад, при застуді парили ноги, розти�
рали лоєм груди, спину, ступні ніг і лягали
на гарячу черінь чи на просо, що просушу�
валося на печі. Інгаляції робили із соснових
бруньок, картоплі та інших рослинних со�
лодників. 

Гарячі ванни використовували для ліку�
вання наривів, при вивихах та ушибах, при
застуді. При цьому у воду додавали сіль чи
якісь рослинні компоненти.

Поширеною була словесна магія. Замов�
лянь та примовок було надзвичайно багато.
Наприклад, у селі Круподеринці Оржиць�
кого району здавна при гикавці використо�
вували замовляння:

Гикавко, гикавко, піди до води,
Кого перестрінеш – того напади,
Чи вола, чи корову,
Чи дівчину чорноброву,
А мене покинь.
Вирвавши дитині зуба, кидали його у піч

чи під піч, примовляючи: "На тобі, Мишко,
костяний, дай мені залізний".

Поступово утверджувалася і роль релігії
у лікувальному процесі. Так, відомий
краєзнавець В.Милорадович відзначав, що
на Лубенщині у ХІХ столітті було багато
місцевих святинь: чудотворні ікони, мощі,
криниці . Для зцілення широко використо�
вували свячену воду, ладан, смирну, віск,
хліб, пшеницю. Замість замовлянь частіше
стали використовувати молитви [7, c. 465�
466]. Часто священики виконували і
функції місцевого лікаря.

Особливою була козацька медицина, яка
застосовувалася переважно в екстремаль�
них ситуаціях. Французький інженер Гійом
Боплан, який побував в Україні у першій
половині ХVII століття, у своїх спогадах
приділяє увагу цьому питанню. Він пише,
що "бачив хворих козаків у лихоманці, які
замість уживати якихось ліків, брали півза�
ряду гарматного пороху, змішували його
навпіл з горілкою і все це випивали, а далі
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"NEW MILLENNIUM
ENGLISH" –
ПІДРУЧНИК 

ДЛЯ ЗАГАЛЬНО�
ОСВІТНЬОЇ 

ШКОЛИ РОСІЇ

У березні 2002 р. у
Москві у Британській
Раді відбулася зустріч
баронеси Хелени Кен�
неді – Генерального
директора Британсь�
кої Ради, члена палати
лордів – з учасниками
проекту зі створення
нових підручників з
англійської мови для
російських шкіл. "New
Millennium English"
("Англійська мова: но�
ве тисячоліття") – це
серія підручників для
5�11 класів загально�
освітньої російської
школи. У зв'язку з
рішенням Міносвіти
починати навчання
мови з другого класу
серія буде доповнена
підручниками для шко�
лярів молодших класів.
Крім підручника, у
комплект включено ме�
тодичний посібник для
вчителя і робочий зо�
шит для школяра. 
Автори поставили пе�
ред собою досить зух�
вале завдання – ство�
рити національний
підручник, що, з одного
боку, враховував би
кращі традиції викла�
дання мови (і долав би
погані), брав би до
уваги реальні можли�
вості учнів та вчи�
телів, а з іншого, –
спирався б на сучасні
підходи до навчання
англійської мови, роз�
роблені британськими
спеціалістами. Як
відомо, навчання рід�
ної мови є для Велико�
британії однією з
важливих статей екс�
порту. Досягнуті ре�

ложить свои мысли на письме"
[15].

Ці висловлювання провідних
спеціалістів свідчать про брак
науково�лінгвістичного підходу
у методиці викладання інозем�
них мов. До 1961 року під впли�
вом низки радянських учених у
школах вивчали переважно гра�
матику іноземної мови. Згодом,
зрозумівши, що знати дещо про
мову й знати мову – це різні речі,
почали інтенсивно впроваджува�
ти вивчення тем. Але як цілес�
прямоване опрацювання грама�
тики, так і тематичний підхід ра�
зом із так званими "країнознав�
чими знаннями" не сприяють за�
своєнню мови, що ми і спостері�
гаємо щоденно на практиці. По�
за увагою залишаються мето�
дичні дослідження, що врахову�
ють дані лінгвостатистики, те�
орії інформації, сучасної лінгвіс�
тики та деяких інших наук.

Відомо, що лексика будь�якої
мови є незамкнутою системою,
тобто кількість слів у мові без�
межна і їх можна вивчати все
життя. А отже, виникає потреба
відбирати найбільш уживані
слова. У даний час відомо два
підходи до відбору словника�
мінімуму: якісний і кількісний.
Суть якісного підходу полягає в
тому, що укладач, керуючись
своїм лінгвістичним досвідом і
логічним аналізом мови, вклю�
чає відповідне слово в навчаль�
ний словник.

Кількісний, чи статистичний,
підхід до відбору навчальної
лексики усуває недоліки слов�
ників, укладених на нечастотній
основі. Це досягається завдяки
добре розробленій методиці
відбору, що передбачає скоро�
чений опис конкретного тексту
за допомогою математичного
апарату, відсторонюючи таким
чином суб'єктивний вплив

У наш час в Україні рефор�
мується та вдосконалюється
освітня сфера. Особливої уваги
потребують шкільні підручники
з іноземної мови. Безплідні по�
шуки та експериментування на
досить низькому рівні призвели
до того, що в даний час ми пере�
буваємо в кризовій ситуації. 

1947 року видатний радянсь�
кий лінгвіст Л.В.Щерба, підби�
ваючи підсумки викладання іно�
земних мов у школі, писав: " ...
этот предмет является исключи�
тельно непопулярным в школе.
Начиная от многих директоров
школ и кончая родителями и
учащимися, все считают его не�
нужным и во всяком случае не
важным предметом, что находит
себе выражение во всём, начи�
ная с удельного веса отметок по
иностранным языкам и кончая
мелочами расписания" [17].

Значно пізніше професор П'я�
тигорського університету
Е.П.Шубін обстоював необхід�
ність докорінної перебудови і
раціоналізації всієї методичної
системи навчання іноземних
мов: "Невозможно отрицать тот
факт, что шестилетнее обучение
иностранному языку в нашей
школе дает в большинстве слу�
чаев ничтожные практические
результаты и что даже продол�
жение изучения языка в высшем
(нелингвистическом) учебном
заведении не ведет к заметному
прогрессу в освоении языка как
средства общения. В итоге мы
нередко встречаем людей, "изу�
чающих" язык в течении 6, 10
(школа + вуз) или даже 12 лет
(школа + вуз + аспирантура) и
все же не умеющих ни объяс�
ниться на правильном иност�
ранном языке, ни разобраться в
тексте средней трудности, ни из�
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зультати перетвори�
ли презентацію цієї
серії підручників на
своєрідну сенсацію. 
Чи не вперше автори
підручника визначили
при навчанні мови
вповні конкретну й до�
сяжну мету: на мо�
мент закінчення се�
редньої школи рівень
володіння мовою не по�
винен бути нижчим
від європейського по�
рогового рівня (чи
рівня першого Кемб�
риджського сертифі�
ката). Із цим рівнем
знань людина може
влаштуватися у
Європі на роботу і
спробувати продов�
жити там освіту.
Брак відчутної мети
під час навчання чужої
мови був кепською
традицією нашої шко�
ли, що панувала про�
тягом декількох по�
колінь (не можна ж
вважати такою ме�
тою вивчення мови
англомовної художньої
літератури, точніше,
навіть тієї випадкової
вибірки з неї, котра у
перекладах фактично
стала частиною
російської культури).
Автори відмовилися і
від іншої поганої
шкільної традиції: під
час навчання за цією
програмою учень, 
як і в житті, сти�
кається тільки з
оригінальними, не�
адаптованими 
текстами. 
Уперше здійснено
спробу вибудувати
навчальний матеріал
довкола обговорення
тем і проблем, значи�
мих у всьому світі для
тієї вікової групи, кот�
ра отримує освіту. Це
не означає, що підруч�
ник замикається на
обговорення музичних
стилів, зачісок чи "не�
формальних мо�
лодіжних об'єднань":
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дослідника на список відібраної
лексики. Крім того, вчені вияви�
ли пряму залежність між абсо�
лютною частотою відповідного
слова в частотному списку і на�
явністю його в такій же послідо�
вності у пам'яті людини, що має
неабияке значення для мето�
дики навчання іноземних мов
[5].

Слід зауважити, що у "Про�
екті державного освітнього стан�
дарту з іноземної мови (загальна
середня освіта)" пропонується
зовсім інший підхід до відбору
базового лексичного мінімуму
[9]. Іноді його називають третім
підходом, але він не науковий, а
тому і безперспективний.

Теорія інформації посідає
значне місце у всіх галузях на�
укової діяльності людини. Відо�
мий американський учений
К.Шеннон писав, що ідеї теорії
інформації застосовуються у
біології, психології, теоретичній
фізиці, економіці, теорії орга�
нізації виробництва та у багатьох
інших галузях науки і техніки
[13]. Значно пізніше окремі по�
ложення нової науки почали ви�
користовувати в соціології, щоб
виявити ефективність впливу
інформації, яку реципієнт одер�
жує із газет, журналів, радіо і те�
лепередач [8,14].

Однак у методиці викладан�
ня іноземних мов дані теорії
інформації ще не посіли належ�
ного місця. Про це свідчать
підручники іноземної мови для
середньої школи. Вони безсис�
темні, у них мало актуального
навчального матеріалу, а також
вони занадто перевантажені по�
бутовими темами та країнознав�
чими знаннями.

Ось чому замість суб'єктив�
ного підходу до аналізу й відбо�
ру навчального матеріалу на іно�
земній мові слід запропонувати
низку властивостей прагматич�
ної інформації, серед яких
найбільш важливими можна
вважати компетентність систе�
ми, лексичну надмірність, акту�
альність повідомлення, експре�
сивність лексики, масову ко�
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мунікативну ентропію, техніку
подачі інформації та ступінь не�
сподіваності повідомлення [1].

В американській публіцис�
тичній практиці заведено так
оцінювати кореспонденцію, що
надходить в редакцію газет [10]:

1. Звичайна людина здійсни�
ла звичайний вчинок. Таке
повідомлення містить 0 оди�
ниць цінної для реципієнта
інформації.
2. Звичайна людина здійсни�
ла незвичайний вчинок. По�
дібне повідомлення дорівнює
0,5 одиниці прагматичної ін�
формації.
3. Незвичайна людина здій�
снила звичайний вчинок –
0,5 одиниці прагматичної
інформації.
4. Незвичайна людина здій�
снила незвичайний вчинок –
1 одиниця або 100 відсотків
цінної для реципієнта інфор�
мації на рівні ступеня важли�
вості повідомлення.
Людині властиво на іманент�

ному рівні обмінюватися
цінною для себе інформацією. А
тому учень, доклавши значні зу�
силля, сподівається одержати
щось цікаве для себе з опрацьо�
ваного тексту. Але все, що в ньо�
му міститься, йому і так давно
відомо: і побутові теми, і короткі
біографії зарубіжних письмен�
ників, і уривки з фізичної та
економічної географії країни,
мова якої вивчається.

Велика частка навчального
матеріалу іноземною мовою не
відповідає властивостям праг�
матичної інформації, окрім того,
її слід переглянути під кутом зо�
ру даних сучасної психології. Із
цього приводу наведемо слова
доктора фізико�математичних
наук О.Овезгельдиєва:

"Часто тепер Схід протистав�
ляють Заходу. І, повірте, це не�
спроста. Адже на Сході досі па�
нує статична, споглядальна сис�
тема мислення – цілісна, схолас�
тична, для якої не існує таке по�
няття, як реальний час. А євро�
пейці, навпаки, дуже тонко



якраз навпаки,
відштовхуючись від
цих тем, підручник
формує мовні засоби,
потрібні для обгово�
рення питань соціаль�
ної та громадянської
ваги. Перед школярем
ставляться завдання,
з якими він неминуче
зустрінеться поза
школою: розуміти ого�
лошення, читати газе�
ту, заповнювати кан�
целярські форми, вес�
ти дискусію та фор�
мулювати у її рамках
власну точку зору то�
що. 
Використаний у про�
екті підхід дає змогу
вирватися із зачаро�
ваного кола: видав�
ництва вірять відо�
мим авторам, відомі
автори – дотриму�
ються відомих моде�
лей. 
До маркетингу нових

підручників обіцяють
поставитися дуже
серйозно, розповсюд�
ження видань, підго�
товлених із зарубіж�
ною допомогою, доне�
давна було ахіллесо�
вою п'ятою подібних
проектів.
Розроблено стандар�
тизований іспит, до
складання котрого і
повинен готувати роз�
роблений курс. 
Ще треба багато чого
зробити для впровад�
ження нового підруч�
ника в школу. Йдеться
не тільки про підго�
товку вчителів до ро�
боти з ним (цей про�
цес уже почався), але і
підготовку громадсь�
кості. Це поколіннія
підручників говорить
не про граматичні аб�
стракції, а відкриває
канал доступу до
іншої цивілізації та
іншого способу жит�
тя. Ставлення до цьо�
го способу життя в
нашій країні далеке від
одностайності. Не
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відчувають час, мислять ди�
намічно, у кожній події бачать
причину та наслідок. Інакше ка�
жучи, на Сході має місце чут�
тєве пізнання, а на Заході – ра�
ціональне" [7]. Далі автор уточ�
нює, що "на передньому краї –
індивід із динамічним мислен�
ням, у хвості – із статичним".

Тепер звернемо увагу на на�
вчальний матеріал. У "Проекті
державного освітнього стандар�
ту з іноземної мови (загальна се�
редня школа)" [9] пропонується
така орієнтовна тематика мов�
лення: "міська та сільська осе�
ля", "квартира та її обладнання",
"вигоди", "побутові пристрої",
"меблі", "гуртожиток", "навко�
лишнє середовище", "навчальні
приміщення", "види навчальних
закладів", "місто і село", "части�
ни міста і села" тощо.

Ці та багато інших побутових
тем можна сміливо віднести до
статичного, споглядального спо�
собу мислення. Їх активно вив�
чали в школі протягом 40 років,
хоча, по�перше, вони становлять
мікроскопічну частинку мовлен�
ня, а, по�друге, за допомогою тем
ніхто не спілкується. З огляду
на те, що в нас, як зазначено ви�
ще, динамічний спосіб мислен�
ня, нав'язування учням спогля�
дального способу на уроках іно�
земної мови виявилося немож�
ливим. Ось чому "цей предмет
виявляється надзвичайно непо�
пулярним в школі" [17].

Радянські вчені свого часу
повторили помилки німецького
методиста М.Д.Берліца, який за�
початкував вивчення тем ще у
ХІХ столітті, створивши серію
підручників для майже всіх
європейських і деяких східних
мов. Вчителі та учні знають, що
вивчати теми – марна справа,
але так пропонує програма і так
укладені підручники з іноземної
мови.

Вказуючи на необхідність
змінювати ідеологію навчально�
го процесу, міністр освіти і на�
уки України Василь Кремень
сказав: "Сучасний учень мусить

досконало володіти не тільки
державною, але і однією�двома
іноземними мовами" [4]. Для
цього, звичайно, треба впрова�
дити нову концепцію викладан�
ня іноземних мов у школі.

Добре відомо, що іноземна
мова найкраще засвоюється у
мовному середовищі. Якщо ж
його немає, то його потрібно
створити у серії підручників.
Для цього існують лінгвістична і
методична бази.

Ще 1972 року Е.П.Шубін
пропонував різко збільшити об�
сяг матеріалу для продуктивно�
го і рецептивного засвоєння: "В
случае программы для средней
школы (для английского языка)
список знаков всех порядков,
включая словоформы, подлежа�
щих усвоению в говорении, бу�
дет насчитывать, вероятно, бо�
лее 10 тысяч единиц, из них не
свыше 2 тысяч лексем и значи�
тельно большее количество син�
тагм, тогда как в чтении про се�
бя придётся усвоить дополни�
тельно не менее 3�4 тысяч слов
(лексем)" [15]. 

Чи всі учні зуміють засвоїти
такий обсяг навчального ма�
теріалу? Ні, не всі. Але цього не
треба боятися. Відомо, що в се�
редньому лише 25 випускників
середніх шкіл засвоюють мате�
матику і близько 40% – фізику.
Зауважимо, що ці предмети опа�
новуються рідною мовою!

Існує методичне прислів'я:
"Треба багато знати, щоб мало
сказати". Специфіка іноземної
мови така, що "сильні" учні му�
сять засвоювати багато ма�
теріалу, інші – значно менше.
Проте проблема не в учнях. До
цього часу немає ні оптималь�
них програм, ні адекватних
підручників, їх потрібно створю�
вати, використовуючи новітні
досягнення науки.

Проте оптимальна кількість
актуального навчального ма�
теріалу ще не вирішує проблему
оволодіння іноземною мовою.
Необхідні спеціальні форми ро�
боти, що б забезпечували високу



можна сказати, що

автори підручника

цього не розуміють.

На їх думку:

"Краєзнавчий мате�

ріал, включений у

курс, розглядається

радше з міжкультур�

ної, ніж монокультур�

ної позиції. Це дасть

змогу розв'язувати

завдання формування

толерантності та

поваги до інших на�

родів і традицій. На�

приклад, на основі

соціальних проблем,

обговорюваних у тек�

стах, побудованих на

британських чи аме�

риканських реаліях,

будуються творчі за�

вдання для учнів, що

провокують викорис�

тання і звернення до

російських реалій,

проведення кросскуль�

турного аналізу і

зіставлення культур�

них особливостей

країн виучуваної мови

з культурою рідної

країни". Але все�таки

перше враження від

підручника, що він

орієнтований радше

на якогось абстракт�

ного "молодого євро�

пейця", ніж на

російського підлітка.

Маловірогідно, прав�

да, що це суттєво за�

вадить самим підліт�

кам. 

М.Арапов

www.britishcouncil.ru
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результативність навчання. По�
зитивний досвід як кращих учи�
телів, так і багаторічний досвід
роботи в школі автора свідчить,
що велику користь в оволодінні
навчальним матеріалом дає ви�
користання окремих даних су�
часної лінгвістики.

У методичній літературі про�
блемі побудови системи вправ
приділяється значна увага. Од�
наче більша частка вправ у
шкільних підручниках націлена
на роботу з мовним матеріалом
на рівні морфології. Що ж сто�
сується вправ, створених на син�
таксичній основі, то вони поки
що розроблені недостатньо. У
зв'язку із цим треба з'ясувати
декілька положень, а саме:

1. Мова – це форма по�
ведінки, реакція організму на
оточуюче соціальне середовище
[12]. Можна запропонувати
інше визначення: мова – це опис
мікроситуацій об'єктивної ре�
альності за допомогою речень.

2. Розуміти будь�яку мову, на
думку Л.Теньєра, – означає пе�
ретворювати лінійний порядок
слів речення на структурний
[11]. Іншими словами, ми
сприймаємо мову, видозмінюю�
чи її лексико�синтаксичну
структуру. Крім того, коли
йдеться про вивчення іноземної
мови, слід користуватися макси�
мально скороченими реченнями,
що називаються елементарними,
або ядерними.

3. Конструкція елементарно�
го речення залежить від семан�
тики дієслова. Згортання речен�
ня допускається до відповідної
межі. Такою межею є елемен�
тарне речення. Вилучення з йо�
го складу якого�небудь елемента
руйнує його як структурну і се�
мантичну одиницю [2].

4. Традиційний поділ речен�
ня оперує п'ятьма синтаксични�
ми групами. Сюди входять
підмет, присудок, додаток, об�
ставини і означення. Структур�
ний поділ застосовується лише
до трьох груп комунікативних
одиниць. Іменній фразі

відповідають підмети і додатки,
дієслівній – присудки, а обста�
винній – різноманітні обстави�
ни. Означення не є самостійною
структурною групою. Крім того,
воно часто відіграє допоміжну
роль у реченні. Таким чином,
просте поширене речення може
мати такий вигляд: NP1 +VP +
NP2 + AvP.

Учень завжди знає, що сказа�
ти, але він часто не знає, як ска�
зати. Для цього йому потрібно
бути обізнаним як із лексикою
іноземної мови, так і з син�
таксичними конструкціями ре�
чення. Крім того, слід врахову�
вати національно�суб'єктивний
характер не тільки зовнішньої
(лінгвістичної), але і
внутрішньої (семантичної) сто�
рони іноземної мови [3]. Фак�
тично наші учні говорять іно�
земною мовою, як українці, тому
що їм пропонують адаптований
навчальний матеріал.

5. Прихильники трансфор�
маційної граматики стверджу�
ють, що в англійській мові мож�
на виокремити лише чотири ти�
пи елементарних речень, з яких
за допомогою трансформації ут�
ворюються всі інші речення [6].

Виходячи з викладених вище
положень, пропонуємо такий
комплекс вправ:

Комплекс вправ для ово�
лодіння англійською мовою 

(початковий етап)

I. Вправи для роботи з еле�
ментарними реченнями типу 

NP + be + Pred
1 NP1 + be + NP2

He is an Englishman. This is a
book. 

2. NP + be + PP 
She is at home (at school) in

the garden.
3. NP + be + AjP
We are ready. You are tired.

The weather is hot. 
4. NP + be +AvP 

They are here. The text is on page
30.
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II. Вправи для роботи з елементарними реченнями типу NP + V intr
1. NP + V intr (simple) The man works. Tony laughed.
2. NP + V intr (complex) I looked away. She has disappeared. 

III. Вправи для роботи з елементарними реченнями типу NP + V tr
1. NР1 + V tr + NP2 He has written two books.
2. NP + V tr + PP The match starts at 4.00.
3. NP + V tr + AjP He tried to look brave.
4. NP + V tr + AvP He acted decisively. I work here.

IV. Вправи для роботи з елементарними реченнями типу NP + V cop + Pred
1. NP + V сор + Pred The man seeras lazy. She became a teacher.

V. Вправи для роботи з розширеними реченнями.
1. NP1 + VP + NP2 +AvP They leave school at 16.

(Символи: NР – іменна група, NP1 – перша іменна група, NР2 – друга іменна група, VP
– дієслівна група, PP – препозитивна група, AjP – ад'єктивна група. AvP – адвербіаль�
на група, V intr – неперехідне дієслово, V tr – перехідне дієслово, Vcop – дієслово�зв'язка,
Pred – предикативний член).

Такий підхід реалізований у навчальному посібнику “Spoken English”, призначеному
для роботи з учнями загальноосвітніх закладів, ліцеїв та гімназій [11]. 
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у ставленні до природи. Приємне враження
затьмарилося, однак друзі вирішили виправи�
ти становище, відновивши довершену красу
цього куточка землі. Почавши працювати, во�
ни згодом зрозуміли, що потребують допомо�
ги. Аврора й Борис попрохали всіх дітей та
дорослих допомогти їм. Так у школах було
започатковано проект покращення стану
довкілля.

Проект включає роботу над проблемами
переробки відходів компостування, виготов�
лення продуктів, заміни автомобілів на вело�
сипеди тощо. Учасники проекту також пра�
цюють із місцевою громадою та природою.
Якщо учні навчаться любити своїх домочадців
та довкілля, то відчують відповідальність за
збереження та подальший успішний розвиток
нашого життя. 

Важливо використовувати природу як ма�
теріал навчального курсу в
нашій шкільній ро�
боті.

Шведські
школярі та
дошкільнята
з дитячих
садків часто
бувають на екскурсіях на природі. Перше, що
вони засвоюють, – перебувати поза будівля�
ми, на природі – зовсім не нудно. Вони гра�
ються, пізнають навколишній світ, навчають�
ся. Отримавши такий заряд позитивних

Школа – дивне місце. Ті, хто знають,
ставлять запитання. Ті, хто, не знають, му�
сять відповідати. Безперечно, ми б хотіли,
щоб усе було інакше: створити ситуацію, коли
учні прагнуть знань. Ми також повинні
вирішити, яке значення надавати змісту
освіти. Іноді знання розглядаються як речови�
на, що може бути передана іншій людині, хо�
ча, звичайно, це неможливо. Навчання інших
– складний процес, і треба бути здатними
створювати ситуації, що заохочували б дітей
до пошуку та самоосвіти і сприяли прогресу в
навчанні. Завдання вчителя – зацікавити
учнів, допомогти їм структурувати роботу,
підтримати їх.

Прогрес у навчанні починається з нас са�
мих, з наших сімей та близького оточення. Усі
нові знання пов'язуються з уже набутими.
Ми повинні починати з місцевої спільноти,
географії, історії, флори та фауни. У місті Га�
паранді на цю роботу впливають два диво�
вижних створіння: Аврора та Борис. Їхнє
житло – високо в небі, у полярному сяйві.

Однієї ночі, подо�
рожуючи, вони
спустилися на
землю поблизу
Гапаранди і були
вражені красою
краєвиду, що їх
оточував. Вони
вирішили тут за�
лишитися, адже
Гапаранда – ди�

вовижно мальовниче місце, де живуть гарні
люди. Але через деякий час Аврора і Борис
помітили, що жителі Гапаранди дещо недбалі
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Про комфортабельні автобуси українсько�шведського підприємства “УМАК” у Полтаві
знають, напевне, всі. А що таке “Автобус Довкілля” і яке його призначення 
в екологічній роботі? Як загалом організоване природоохоронне виховання і навчання 
у Швеції? Які досягнення та проблеми мають шведські вчителі в цій галузі?
Про це запрошуємо довідатися зі статті Стаффана Сванберга — педагога, методиста
Шведського інституту в галузі екологічної освіти, директора шведського Національного парку
Haparanda, яку він люб'язно надіслав у “ПМ” електронною поштою з містечка Гапаранди на
півночі Швеції, де живе і працює. Стаффан Сванберг має великий досвід проведення екологічних
семінарів у різних країнах світу. У 2001 та 2002 році семінари “Еко�Логіка”—Екологічна
освіта—методи та приклади” за участю С.Сванберга відбулися на Полтавщині –  у
Полтавському інституті післядипломної педагогічної  освіти та на базі приватного
підприємства “Агроекологія” у Шишацькому районі. Семінари сприяли утворенню в області
мережі шкіл, учителі котрих використовують методику шведських колег, представлену
С.Сванбергом.  
Ці нотатки – своєрідне продовження його діалогу з полтавцями.

КІЛЬКА ПЕДАГОГІЧНИХ ДУМОК ІЗ ШВЕЦІЇ

С.Сванберг
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сонячних батарей на даху. Автобус одночасно

є і транспортним засобом, і лабораторією. Він

обладнаний як клас із мікроскопами, книгами,

надувними човнами тощо.

4. Екологічна школа Валлена – кілька

вдало вписаних у навколишній пейзаж бу�

динків та близько 7 тис. м2 землі, розташова�

них за 30 км від Люлейі. Екологічна школа

Валлена є не тільки освітнім закладом, але і

прикладом гармонії природи й архітектури,

органічної єдності співіснування людини та

природи. Цей шкільний проект ніколи не буде

закінчено, оскільки в екологічній школі Вал�

лена вводяться та апробовуються інновації.

Важливо, що Люлейська школа довкілля

не знімає з інших шкіл міста відповідальності

за навчання довкілля. Ця організація є лише

засобом для шкіл, покликаним забезпечити

максимальну якість навчання. 

Люлейська школа довкілля діє 8 років. За

роки праці чіткіше окреслилися синергетичні

наслідки, ефективність діяльності цієї ор�

ганізації. Стало можливим проведення курсів

у Валлені та існування автобуса з навчання

охорони довкілля. Асоціація вчителів довкілля

поширює інформацію про ці та інші заходи

школи.

емоцій, діти починають відчувати необхідність
захищати інтереси природи, нести індивіду�
альну відповідальність за її збереження.

Ще один яскравий приклад успішної ор�
ганізації педагогічної роботи маємо у Люлейі
(Lulea), місті з населенням близько 70 тис.
чол. на півночі Швеції. У системі звичайних
шкіл цього міста є невелика організація –
Люлейська школа довкілля. Вона скла�
дається із чотирьох "відділів":

1. Асоціація учителів довкілля, котра
складається із близько 35 чоловік, представ�
ників усіх шкіл міста. Об'єднує цих людей
непідробний інтерес до природоохоронної ро�
боти. Збираючись на засідання один раз на
семестр, асоціація розглядає різні питання на�
вчання охорони навколишнього середовища.
В існуванні цієї асоціації є багато переваг: на�
дихання "втомлених" учителів, поширення
важливої інформації в кожну школу і плану�
вання цікавих проектів.

2. Групи вчителів, спеціально підготов�
лені з проблем екології, завданням яких є
проведення курсів для своїх колег. Підготовка
груп здійснюється фундацією "Збережемо
Швецію чистою" на 3�5�денних курсах.

3. Автобус з навчання охорони навко�
лишнього середовища (довкілля). Цей "клас
на колесах" майже нічим не відрізняється від
звичайного міського автобуса, за винятком
напису "Автобус з навчання охорони навко�
лишнього середовища в Люлейі" та елементів

Ми не повинні уникати обговорення
питань фінансового забезпечення
шкільних програм. Чи втрачають 
звичайні школи великі грошові суми на еко�
логічній освіті? Відповідь одна: ні. Оскільки
організація невелика, постійно працюючими
є "дві з половиною особи", 
а отже, фінансові витрати незначні. Більші
кошти витрачаються лише за необхідності.
Вдалим шляхом фінансування шкільних про�
ектів є розміщення реклами різних компаній
та організацій на бортах "Автобуса
Довкілля". При цьому треба бути надзви�
чайно уважними та прискіпливими щодо ви�
бору рекламодавця. Наприклад, у Валлені
продаються холодильники фірми Electrolux.
Розміщення логотипа Electrolux на "Авто�
бусі Довкілля" – вдала рекламна акція не
тільки для цієї компанії, а і для Асоціації,
оскільки прилади, що їх 
виготовляє Electrolux, є екологічно безпеч�

ними та економічними. Таке співробітництво
є гарним прикладом поєднання освітніх та
економічних потреб. 

Окрім зазначених, школа довкілля 
здійснила велику кількість інших проектів. 
Серед них – "Щорічна премія з охорони
довкілля серед шкіл Люлеї". Премія 
вручається вчителям, а також іншим 
особам у шкільній організації за успіхи 
в роботі з охорони довкілля за рік, що ми�
нув. Діє також проект зі збирання коштів
для збереження старих лісів 
для майбутнього. Дуже важливо 
зберегти ліси, які опинилися перед 
загрозою знищення, а також показати 
учням, що у цій справі можна досягнути 
позитивних результатів. Від інших 
цей проект відрізняється тим, що ліси, взяті
під охорону, розміщені дуже 
близько від міста і є можливість їх часто
відвідувати.
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Кілька років тому більшість занять у 7�9
класах базувалася на традиційних предметах
– біології, хімії, фізиці, історії, релігії, гео�
графії тощо. Учителі рідко 
викладали більше ніж два предмети. 
Зазвичай вони навчали дітей лише 
одного предмета. Читаючи, напри�
клад, біологію в одному і тому
ж класі лише двічі на 
тиждень, учитель відчував се�
бе не досить комфортно, ад�
же в такому разі навіть 
процес запам'ятовування імен
усіх дітей із класів, у яких
працює цей вчитель, може затягтися на
місяці. Безперечно, це впливало на якість
роботи. Ось чому було доречно зменшити
кількість учителів, котрі працюють в одному
класі, шляхом підготовки спеціалістів, які
викладають більше ніж один предмет. Про�
тягом останніх років стало звичним, що один
учитель навчає дітей одного класу усіх пред�

метів, наприклад, природничого циклу, а
інший – соціологічного. 

Хоча завдання школи – підготувати
дітей до реального життя, вона мала тен�

денцію жити власним, відокремленим
життям. Ми працюємо в рамках
традиційних дисциплін і нама�

гаємося у їх світ імплементу�
вати приклади з реального
життя. Прикладом є вив�
чення природничих тем.
Скажімо, під час опра�
цювання теми "Вода"
вчитель розповідає як

про хімічні та фізичні властивості цієї речо�
вини, так і про її важливість для 
життя. 

Багато шкіл у Швеції все ще працює за
старою системою викладання предметів, але
дедалі більше з них звертається до вищео�
писаної тематично�орієнтованої.

Мета екологічної освіти може бути
сформульована багатьма способами. Сут�
тю ж її є наше бажання досягти достойно�
го рівня життя. Це завдання потребує
зміни поведінки вихованців, але як цього
досягти? Традиційно в школах ми нама�
гаємося дати учням ту чи
іншу інформацію для того,
щоб змінити небажану по�
ведінку. Класичним прикла�
дом такого виховання є бо�
ротьба з палінням школярів.
Даючи дітям інформацію
про шкідливість паління, ми
прагнемо, щоб вони позбу�
лися цієї шкідливої звички
або хочемо попередити її по�
яву, але напевне знаємо, що
100�відсоткового успіху до�
сягнуто не буде. Метод є успішним тоді,
коли поведінка, що її ми хочемо змінити,
базується на недостатній поінформова�
ності. Щодо паління це неприйнятно. Ко�

1 В.Брукнер, Є.Горнінг, Б.Єнссон, К.Мальнберт, А.Ульссон, Є.Скруглунд, С.Стремберт, Й.Сведбум. "Еко�Логі�
ка! Природоохоронна освіта". Методика і приклади, 2000. Детальніше див. у "ПМ", №1(39), 2002, с. 38.

жен учень знає, що палити – шкідливо.
Інформація, яку ми надаємо, автоматично
не впливає на поведінку. Відношення та
цінності функціонують як фільтри, відзна�
чаючи лише ті знання, що підтримують
уже сформовану точку зору. Інші факти

відфільтровуються і не
впливають на поведінку.
Але це не означає, що на�
дання інформації не важли�
ве. Забезпечення інформа�
тивними знаннями наших
учнів – це важливе завдан�
ня, але якщо ми хочемо
змінити поведінку дітей, во�
но повинне супроводжува�
тися методами впливу на
вже наявні фільтри відно�
шення. Практичні шляхи

розв'язання цього завдання описані в
книзі "ЕкоЛогіка1" та на семінарі, прове�
деному в Україні.

�/�›-�å�̂6å�,…6�=›-›6�
“�осочується крізь "фільтр

ставлення", інші ж
"відфільтровуються"

З Н А Н Н Я

ПОВЕДІНКА

CТАВЛЕННЯ
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Кілька років тому у Швеції велася пал�
ка дискусія щодо вибору шляхів посилення
ефективності екологічної освіти в школах.
Було багато аргументів на користь введен�
ня нового предмета – екології. Сьогодні
багато з нас відчуває, що відмова від цієї
ідеї була правильною. Екологія повинна
бути частиною кожного шкільного пред3
мета. Якби цей принцип не дотримувався,
учителі працювали б за традиційними ме�
тодами: "Чому я повинен турбуватися про
екологічний аспект на моєму занятті, якщо
є такі кваліфіковані вчителі з екології?".
Отже, екологія повинна бути базисом кож�
ного предмета, якого навчають у школі.

Оскільки проблема екології є реально
існуючою в суспільстві, нею мусять перей�
матися вчителі, перш за все, біології. Ми
були змушені потурбу�
ватися про польових
птахів, які помирали че�
рез неправильне вико�
ристання людиною
ртуті. Ми були стурбо�
вані долею орлів та тю�
ленів, неспроможних до
репродукції через
постійне забруднення
навколишнього середо�
вища органічними
відходами. Ми дуже добре описали згубні
наслідки ворожої природі поведінки людст�
ва. Ми багато знаємо про екологічні про3
блеми, але належним чином на них не
реагуємо. Багато проблем повинні бути
вирішеними швидко, але все ще залиша�
ються такі, з якими нам важко впоратися,
до того ж їх кількість невпинно зростає.
Чому так відбувається? Натуралісти на
достатньому рівні дослідили природні та
технічні механізми, але для досягнення змін
нам необхідна співпраця з соціологами.

Таким чином, екологічні проблеми та
шляхи їх розв'язання є також пробле3
мою вчителів соціальних дисциплін.
Природничі науки мають справу лише з
фактами, але для досягнення змін ми по�
винні інкорпорувати наші відчуття також.
Екологія – це також справа поезії та
мистецтва. 

У Швеції люди відчувають задоволення
від того, що питання забруднення навко�
лишнього середовища викидами з димо�
ходів та стічних труб значною мірою
розв'язане. Разом з тим треба усвідомити
наслідки дії законів термодинаміки. Ніщо
нікуди не зникає, а лише поширюється.
Уся продукція, що виробляється у промис�
ловості, буде продана, з часом стане не�
придатною і, зрештою, виникне екологічна

проблема. Наше денне
споживання є дуже
важливим екологічним
питанням. Наш стиль
і спосіб життя є еко3
логічним питанням.
Створення сприятли�
вих умов життя потре�
бує руху у двох напря�
мах. Перш за все, це
шлях збереження
енергії, установки

фільтрів, рециклювання та вирішення всіх
традиційних екологічних проблем. По�дру�
ге, це перегляд наших цінностей та у зв'яз�
ку з цим – способу та стилю нашого жит�
тя. 

Під час вивчення яких предметів ми мо�
жемо ставити питання екології? Безпереч�
но, всі вчителі повинні взяти на себе
відповідальність за екологічну освіту. Еко�
логія – справа кожного. 

Переклала з англійської Л.Іщенко 

Ілюстрації до статті люб'язно надані С.Сванбергом та запозичені з книги “Еко�Логіка!
Природоохоронна освіта”. Методика  і приклади”, 2000.



Важливою ланкою формування особистості дитини є дошкільний
заклад, тому вкрай актуальними є дослідження нових підходів до ор�
ганізації виховного процесу та впровадження інноваційних технологій
у дошкільні заклади. Це зумовило проведення обласної науково�прак�
тичної конференції "Впровадження інноваційних технологій у
дошкільних закладах Полтавщини", що відбулася 12�13 березня 2002
року у Полтавському державному педагогічному університеті ім.
В.Г.Короленка.

Організаторами конференції виступили: кафедра дошкільної педа�
гогіки ПДПУ, Полтавська обласна державна адміністрація, управління
освіти і науки Полтавської ОДА, Полтавський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського та Пол�
тавський міський відділ освіти.

У роботі конференції взяли участь науковці, завідувачі, методисти
та вихователі дошкільних закладів, методисти ПОІППО, відділу освіти
Полтавського міськвиконкому, відділу освіти Комсомольського, Лу�
бенського міськвиконкомів, аспіранти Інституту педагогіки та психо�
логії професійної освіти АПН України, магістранти та студенти ПДПУ.

Учасники конференції працювали на пленарному та секційних
засіданнях, переглянули виставку "Науково�методичне забезпечення
навчально�виховного процесу дошкільних закладів Полтавщини",
відвідали дошкільні заклади м.Полтави, що працюють за інноваційни�
ми технологіями.

Конференцію відкрила декан психолого�педагогічного факультету
ПДПУ, доц. Н.Д.Карапузова, яка ознайомила учасників із сучасними
вимогами до підготовки студентів за спеціальністю "Дошкільне вихо�
вання" та системою роботи викладачів факультету щодо забезпечення
готовності майбутніх вихователів до реалізації нових педагогічних тех�
нологій у навчально�виховному процесі дошкільних закладів.

Педагогічні основи сучасних інноваційних технологій висвітлила в
доповіді завідувачка кафедри дошкільної педагогіки ПДПУ доц.
Н.М.Манжелій.

У перебігу конференції науковці та практики розкрили питання осо�
бистісно орієнтованого навчання у підготовці майбутніх педагогів
(проф. Л.О.Хомич), підготовки майбутніх вихователів до роботи за
інноваційними педагогічними технологіями в дитячих навчальних за�
кладах (доц. О.С.Чернова), упровадження в роботу дитячих навчаль�
них закладів області Закону України "Про дошкільну освіту"
(І.А.Воліченко, заступник начальника управління освіти і науки Пол�
тавської ОДА), особливості впровадження інноваційних педагогічних
технологій у практику роботи дошкільних закладів Полтавської області
(Л.А.Тур, методист ПОІППО, Б.П.Войтович, методист відділу освіти
Комсомольського міськвиконкому), методичні засади роботи авторсь�
ких дитячих дошкільних закладів м.Полтави (О.Н.Шептун, методист
відділу освіти Полтавського міськвиконкому), соціально�педагогічні
технології реабілітційної роботи з дітьми, які мають особливі потреби
(доц. В.П.Шпак), питання логіко�математичного розвитку
дошкільників у світлі інноваційних педагогічних технологій (доц.
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УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНИХ

ЗАКЛАДАХ ПОЛТАВЩИНИ

Н.В.Сулаєва

Буклет, присвячений
ювілею психолого�

педагогічного
факультету ПДПУ

(сторінки 25�літньої
історії). – Полтава,

2002

Матеріали обласної
науково�практичної

конференції
“Впровадження

інноваційних
технологій у

дошкільних закладах
Полтавщини”

(Полтава, 
12�13 березня 2002 р.).

– Полтава: ПДПУ,
2002  

У жовтні 2002 року виповнилося 25 років психолого�педагогічному
факультету Полтавського державного педагогічного університету 
ім.В.Г.Короленка, що за чвертьстолітню діяльність випустив близько
5 тисяч фахівців з 11 спеціальностей.
Вітаючи викладачів і студентів факультету з ювілеєм, “ПМ” 
з приємністю вміщує  в цьому числі матеріал про співпрацю кафедри
дошкільної педагогіки ПДПУ та вихователів�практиків з упровадження
нових педагогічних технологій у дитячих садочках області.



О.І.Гришко). Із доповідями виступили
Н.М.Більченко, спеціаліст відділу освіти Лу�
бенського міськвиконкому, та Л.О.Горбачова,
завідувачка ясел�садка №9 м.Полтави "Центр
розвитку дитини".

Упродовж роботи учасники конференції
розглянули питання психолого�педагогічних
основ упровадження педагогічних технологій
у дошкільних закладах, методичних аспектів
використання інноваційних технологій у сис�
темі виховання дітей, організації роботи ав�
торських дитячих садків та особливостей
підготовки фахівців у галузі дошкільної
освіти.

Під час другого дня роботи конференції
учасники ознайомилися із практичними здо�
бутками педагогічних працівників дошкіль�
них закладів, де впроваджуються нові педа�
гогічні технології, та садків, що працюють за
авторськими програмами. Зокрема, гості
відвідали НВК "Перші кроки" №26, педа�
гогічний колектив якого представив на роз�
гляд вихователів, методистів та студентів ро�
боту дітей за центрами діяльності. Завідувач
НВК Н.Г.Токаренко ознайомила гостей із
особливостями роботи батьківської кімнати,
висвітлила питання нестандартних підходів
до роботи з батьками та залучення їх до на�
вчання своїх дітей, обгрунтувала необхідність
створення навчального середовища в групах
дошкільного закладу.

Із авторською програмою з економічного
виховання ознайомили науковців та прак�
тиків педагогічні працівники дошкільного за�
кладу №44. Завідуюча М.А.Картамишева по�
дала інформацію з питань роботи "Школи
Гнома�Економа", представила методичні ма�
теріали. Робота в цій секції продовжилася по�
казом занять кращих вихователів: І.Л.Шпіки
(на тему "Хочеш їсти калачі – не сиди на
печі"), А.К.Васильченко ("Клопоти майбутнь�
ого фермера") та А.В.Науменко (партнерська
діяльність "Наша дружна родина"). Заняття
відзначалися чіткістю, злагодженістю, діти
оперували такими економічними поняттями,
як "банк", "кредит", "партнерство". На�
прикінці учасники конференції та педагогічні
працівники дошкільного закладу обмінялися
думками та підбили підсумки роботи.
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Вихователь�методист НВК №3 м. Полтави
Альбіна Залевська проводить з дітьми

дидактичну гру за методикою М.Зайцева

Із реалізацією методики навчання дітей чи�
тання та рахунку за М.Зайцевим учасники
конференції ознайомилися у яслах�садку�по�
чатковій школі №3. Гості відвідали заняття
вихователя середньої групи Н.І.Ринди
"Гомінливі струмочки", на якому діти активно
і з радістю працювали та виявили вміння чи�
тати дво� та трискладові слова. Вдалим було
заняття вихователя старшої групи Н.В.Шкур�
пели "Цікавинки у світі знань" та заняття ви�
хователя С.М.Корсунської. 

Результати своєї роботи продемонстрував
педагогічний колектив ясел�садка №80, що
працює за обласною авторською програмою
"Дитина. Гармонія. Світ". Учасники конфе�
ренції переглянули фрагмент свята "Подару�
нок для мами", проведення якого підтвердило
високий рівень художньо�естетичного вихо�
вання в цьому дошкільному закладі. Гості
проаналізували інтегроване заняття виховате�
ля вищої категорії Г.Д.Шмигуль "Сонечка
сім'я", що відзначалося інформаційною наси�
ченістю, злагодженістю, різноманітними мето�
дами роботи, активністю та зацікавленістю
дітей. Із великим задоволенням учасники кон�
ференції працювали в "Студії мистецтв" вихо�
вателя естетики А.Д.Голик. Вони мали змогу
спробувати власні сили у виконанні близько
десяти художніх технік, із якими працюють
діти ясел�садка №80: малювання пальчиком,
картоплиною, морквиною, парафіном, ткани�
ною, по вологому, милом, бульбашками тощо.
Високий рівень роботи в кімнаті "Етноздо�
ров'я" був підтверджений ляльковою виста�
вою "Чарівна щітка", що її підготували вихо�
вателі А.П.Шрамченко, Г.Д.Шмигуль та
Н.Д.Джунь. Учасники конференції відзначи�
ли професіоналізм акторів, вдалий сюжет каз�
ки, естетичний вигляд іграшок.

Ознайомлення із роботою в дошкільному
закладі №80 завершилося виступом завіду�
вачки ясел�садка Л.О.Запорожченко, яка уза�
гальнила досвід роботи педагогічного колек�
тиву, представила кращих вихователів та
помічників, окреслила перспективи роботи.
Під час обміну думками та враженнями вихо�
ватель естетики садка №2 м.Зінькова
Ю.М.Сімон зазначила, що програма "Дитина.
Гармонія. Світ", за якою працює ясла�садок
№80, заслуговує на широке впровадження в
дошкільних закладах, оскільки її реалізація
забезпечує виховання творчої, активної,
вільної особистості. Гості, вихователі та сту�
денти висловили думки про необхідність пе�
реймання досвіду у високоосвічених, творчих
та відданих своїй справі педагогічних пра�
цівників цього дошкільного закладу.

Під час обговорення результатів конфе�
ренції учасники наголосили на важливості
проведення таких заходів та висловили ба�
жання тісніше співпрацювати із кафедрою
дошкільної педагогіки Полтавського держав�
ного педагогічного університету ім. В.Г.Коро�
ленка. 



рии А.С.Макаренко"), Гётца Хиллига
("А.Макаренко и власть").

Эти доклады отличались глубиной анали�
за, новизной подходов к педагогическому на�
следию А.С.Макаренко, практической целе�
сообразностью. Неизгладимо впечатление от
пребывания в селе Ковалёвка на месте коло�
нии им.Горького. Это посещение оставило у
каждого из нас огромный эмоциональный
заряд для творчества.

Однако есть проблемы, на которых хоте�
лось бы остановиться подробнее.

Организация семинара. Фактически на
несколько часов роботы было запланировано
50 докладов и сообщений. Если бы все захо�
тели выступить, то для каждого докладчика
не хватило бы и 3�4 минут. А если учесть, что
некоторые основные докладчики по старой
советской традиции злоупотребляли регла�
ментом, то всем остальным пришлось высту�
пать в условиях острого дефицита времени.
Это порождало напряженность, нервозность,
многие вообще не могли сосредоточиться на
главном в своих выступлениях, поскольку
были сориентированы по крайней мере на 15
минут времени. 

Но есть и другая сторона этого вопроса.
Поскольку тематика выступлений не была
подчинена каким�то основным мыслям, иде�

Пишу эти заметки на русском языке, что�
бы их могли читать наши коллеги из России,
Белоруссии, Германии и других стран. Речь
идёт о впечатлениях и некоторых соображе�
ниях по поводу семинара "А.С.Макаренко и
мировая педагогика", организованного Меж�
дународной макаренковской ассоциацией в
Полтаве на базе государственного педагоги�
ческого университета им. В.Г.Короленко.
Сложилась прекрасная традиция у последо�
вателей великого Антона собираться, гово�
рить о его наследии, делиться результатами
исследований его творчества, посещать ме�
мориальные места, связанные с жизнью и пе�
дагогическим подвигом А.С.Макаренко. Та�
ким был и этот семинар, оставивший глубо�
кое впечатление в мыслях и чувствах его
участников.

Не претендую на обобщение мнений тех,
кто участвовал в работе семинара. Лично я с
большим интересом слушал доклады и сооб�
щения Анатолия Фролова ("Наследие
А.С.Макаренко в контексте двух концепций
педагогики"), Ларисы Гриценко ("Полипара�
дигмальность педагогической системы
А.С.Макаренко"), Сергея Клепко ("Мажор
философии образования"), Татьяны Кораб�
лёвой ("Философско�этические аспекты тео�
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педагога А.С.Макаренка Міжнародна макаренківська асоціація, Полтавський
державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка та Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського провели
міжнародний семінар "А.С.Макаренко і світова педагогіка", присвячений 10$річчю
Міжнародної макаренківської асоціації та 75$річчю від дня створення комуни
ім.Ф.Дзержинського.
На зібранні, учасниками якого стали макаренкознавці з України, Росії, Білорусії, Польщі,
Росії, Чехії, Італії, Німеччини, Угорщини, йшлося про біографічні та історичні аспекти
макаренкознавства, педагогічну творчість А.С.Макаренка та актуальність його
педагогічної спадщини.
Зі змістом доповідей та виступів, поданих на семінар, ознайомлює журнал “Імідж
сучасного педагога” ”Педагогічна концепція А.С.Макаренка і Європа”, ч.ч.4$5 (23$24),
2002 та сайт за адресою http://antonmakarenko.narod.ru/
Poltava2002/programma/1progr_polt2002.htm.  
Під час семінару відбулася зустріч із сином рідного брата А.Макаренка А.С.Васильєвим$
Макаренком і сином вихованця А.Макаренка Калабаліним. 
У музеї$заповіднику А.С.Макаренка проведено мітинг біля пам'ятника видатному
педагогу.
Пропонована вашій увазі стаття є своєрідним відгуком щодо семінару одного 
із  безпосередніх його учасників.

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВСТРЕЧЕ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ А.С.МАКАРЕНКО

М.Красовицкий

Творческое использование   богатейшего опыта  Макаренко – 
это прежде всего воплощение его идей в новые формы 

работы, соответствующие духу нашего времени.
В.Сухомлинский



ям, проблемам, то они носили разноплано�
вый, разношерстный характер. В результате
неясно было, что мы обсуждаем (да и времени
на обсуждение, на дискуссию не осталось). К
этому надо добавить и непродуманность вы�
ступлений многих участников семинара. Боль�
шое количество времени было потрачено на
всяческого рода восхваления А.С.Макаренко
(а нужно ли было это делать в такой аудито�
рии?). Почему�то некоторые выступающие за�
нялись воспоминаниями, что резко снизило
информативность нашей работы.

Слишком много внимания уделялось раз�
ным трактовкам (вернее, новым словесным
обозначениям) педагогического наследия
А.С.Макаренко. Появились термины из куль�
турологии в связи с тем, что в его педагогичес�
кой практике большое внимание уделялось те�
атральным постановкам. В общем, получилась
некоторая содержательная "окрошка".

Думается, что следующие наши встречи
надо построить несколько иначе. Заслушать
2�3 фундаментальных доклада, в которых
раскрываются важные проблемы дальнейше�
го исследования идей А.С.Макаренко, их
применения в практике современной школы.
А затем оставить время для широкой дискус�
сии с участием всех желающих. Образно го�
воря, встречи макаренковедов должны пред�
ставлять собой спокойное вдумчивое кол�
лективное исследование проблемы, в кото�
ром не место парадности, суете и словоиз�
вержениям. При этом каждый с позиций
своих исследований сможет внести полез�
ный вклад в обсуждение и решение объеди�
няющих всех проблем.

Какие проблемы, на мой взгляд, должны
быть сегодня в центре внимания макаренко$
ведов? Я ни в коей мере не стремлюсь навя�
зывать их, но мне думается, что главное сего$
дня – не оценивание педагогического насле�
дия А.С.Макаренко (мыслящим педагогам
здесь всё ясно), а вычленение и теоретичес$
кое осмысление тех его идей, положений,
взглядов, элементов опыта, которые отра$
жают сущность гуманистической педагоги$
ки, соответствуют потребностям современ$
ной школы. А вместе с тем необходимо иссле�
дование технологии их применения на прак�
тике, вдумчивый анализ устаревших посту�
латов, от которых сегодня нужно отказаться,
потому что они не сработают в условиях на�
шего времени. Как известно, В.А.Сухомлин�
ский писал: "Бездумное стремление вопло�
тить буквально все теоретические выводы из
системы А.С.Макаренко, стремление дока�
зать, что всё в этой системе правильно, при�
несло огромный вред прежде всего самой пе�
дагогической системе А.С.Макаренко, сни�
жает роль всего, безусловно, ценного и не�
преходящего, что в ней есть". 

Нужен глубокий анализ педагогических
взглядов и опыта А.С.Макаренко с позиций
современного философского понимания соот$
ношения понятий коллективизма и индивиду$
ализма, которые много лет противопоставля�

лись в противоположных общественных сис�
темах. Однако и коллективизм, и индивидуа�
лизм имеют свои преимущества и свои край�
ности.

Индивидуализм в философии и педагоги�
ке советского периода был ругательным сло�
вом, его рассматривали как утверждение
обособленности личности, как культ эгоиз�
ма. Западные педагоги рассматривали кол�
лективизм как угрозу свободе личности, как
"рабство человека" (Н.Бердяев). В то же вре�
мя индивидуализм выступает как форма са�
моутверждения и самоуважения личности,
ее независимости и достоинства, а коллекти�
визм в его лучших проявлениях есть необхо�
димое условие, обеспечивающее право лич�
ности на расцвет её внутреннего "я". 

В коей мере концепция А.С.Макаренко
интегрирует, сохраняет лучшие стороны
этих сложных социальных феноменов?
Можно ли, воспитывая ребёнка в коллекти�
ве, не покушаться на его самобытность, ин�
дивидуальность, свободу выбора?

В связи с этим возникает проблема: как
определить признаки современного ученичес$
кого коллектива, отталкиваясь от А.С.Мака$
ренко и учитывая особенности современных
школьников? Известно, что А.С.Макаренко
придавал большое значение таким призна�
кам коллектива, как взаимная зависимость и
ответственность. Фактически один В.А.Су�
хомлинский поставил это под сомнение, вы�
двинув духовное, моральное, интеллектуаль�
ное единство на передний план. В практике
советской школы в связи с этим было допу�
щено немало ошибок и извращений, когда
пытались воспитывать "в коллективе и через
коллектив". Господствовала концепция под�
чинения интересов личности интересам кол�
лектива, что превращало школу в инстру�
мент воспитания конформизма, а коллектив
использовался как педагогическая дубинка.
При этом ссылались на Макаренко, на неко�
торые его высказывания, хотя в большей ме�
ре он стремился не к подчинению интересов,
а к их гармонии. Эта проблема требует спе�
циального исследования применительно к
современности, чтобы не повторить ошибок
прошлого и с водой не выплеснуть ребёнка.

В условиях, когда и в России, и в Украине
фактически происходит отмирание воспита�
тельных функций школы, когда "школа учё�
бы" (А.Фролов) выступает на передний
план, становится особенно актуальным тре�
бование А.С.Макаренко – не допускать под$
мену воспитания чисто образовательными
функциями. Исследователям важно разо�
браться в противоречивом сплетении подхо�
дов к этой проблеме.

Часто под воспитанием в школах понима�
ют нагнетание множества мероприятий сло�
весно�образовательного характера, подготов�
ка к которым отнимает время учителей и
учеников, фактически продолжая учебный,
образовательный процесс. В этом случае
критики правы: зачем это нужно? Однако
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блестяще сочетал параллельное действие с
оригинальной техникой индивидуального
подхода. Сосредотачиваясь на коллективных
аспектах педагогического наследия Мака�
ренко, теоретики оставили в стороне то, что
он был великим мастером парной педагоги�
ки, которую якобы отрицал.

Нуждаются в серьёзном переосмыслении
соответственно гуманистической парадигме
взгляды А.С.Макаренко на соотношение сво$
боды и ответственности, прав и обязаннос$
тей воспитанников в условиях коллектива.
Он ставил вопрос о их единстве, а иногда и о
примате воли коллектива, обязанностей пе�
ред ним над личным устремлением. 

Эта проблема составляет особую слож�
ность в практике воспитания. Мы на каждом
шагу сталкиваемся с гипертрофией одной из
сторон: в школе, в классе ученики не испы�
тывают никаких обязанностей, никакой от�
ветственности перед коллективом или их
держат в тисках навязываемых "коллектив�
ных требований". Не нужно доказывать
опасность для общества, для самой личности
любой из таких крайностей.

Современное макаренковедение накопи�
ло достаточно материала, чтобы от восхище�
ния опытом Макаренко, спасшего сотни бес�
призорных детей, перейти к вычленению его
фундаментального вклада в педагогическую
теорию. 

Речь идёт о законах, закономерностях,
принципах, методах воспитания, без знания
и понимания которых практическая педаго�
гика бессильна. Они не имеют националь�
ных и временных границ. Разве не является
педагогическим законом формула А.С.Мака�
ренко о единстве требовательности и уваже�
ния к личности? Практика показывает, что
гипертрофия любой из этих сторон приво�
дит к катастрофическим результатам в вос�
питании личности. И таких примеров мно�
жество.

Заканчивая эту статью, хотелось бы ещё
напомнить: Макаренко не раз говорил, что
педагогика – наука практическая, он упрекал
учёных в том, что они отрываются от практи�
ки, что их работы не понятны учителям, не
могут быть использованы ими. Может быть,
пора нам перестать ходить вокруг А.С.Мака�
ренко, а хотя бы чётко, понятно, примени�
тельно к особенностям современной школы
начать интерпретировать важнейшие аспек�
ты его методики воспитания, помочь педаго�
гам овладеть ею. В этом я вижу одну из ос�
новных задач Международной макаренков�
ской Ассоциации. 

P.S. У наступному номері “ПМ” надрукує ре$
цензію відомого макаренкознавця Г.Хілліга (Мар$
бурзький університет, ФРН) “ЛИХА БЕДА НАЧА$
ЛО: марбургские размышления о полтавском мака$
ренковедческом двухтомнике”, присвячену збірнику
“Полтавська трудова колонія ім. М.Горького в доку$
ментах і матеріалах (1920$1926 рр.)” За ред.
І.А.Зязюна. Автори$укладачі: О.П.Єрмак, Л.В.Кра$
мущенко, І.Ф.Кривонос, Н.М.Тарасевич. – ч.1,2. –
Полтава, 2002. – 269, 216 с., що вийшов у світ без$

опыт и концептуальный подход А.С.Мака�
ренко к этой проблеме совершенно иной.
Под воспитанием он понимал прежде всего
организацию жизни детей в школе, в классе
– режим, порядок, традиции, взаимоотноше�
ния, дисциплину, включение учеников в раз�
нообразные роли и т.п.

"Истинная сущность воспитательной ра�
боты, – говорил А.С.Макаренко, – заключа�
ется вовсе не в ваших разговорах с ребенком,
а в организации жизни ребенка". Это – фун�
даментальный закон воспитания. Однако,
опираясь на опыт и анализ высказываний
А.С.Макаренко, нам необходимо разработать
инструментовку, технологию его применения
с учётом особенностей современных школь�
ников. Ведь этот закон вовсе не исключает
словесное воздействие, роль искреннего сло�
ва педагога, а отражает главное в воспитании.
Макаренко говорил: "Не подумайте, пожа�
луйста, что всякая беседа с ребёнком не име�
ет смысла. Мы предостерегаем вас только от
чрезмерных надежд на разговоры".

Увлечение словесными формами, сцена�
риями, бесконечное повторение набивающих
оскомину истин стало болезнью наших школ
от воспитания школьников "на примере жиз�
ни и деятельности В.И.Ленина" до прочно
утвердившихся штампов национального вос�
питания. А в результате – "эффект бумеран�
га", реакция, противоположная ожидаемой.

Вот почему так важно помочь педагогам ос�
мыслить еще одно фундаментальное положе�
ние А.С.Макаренко: "Сколько бы вы не созда�
вали правильных представлений о том, что на�
до делать, но если вы не воспитаете привычки
преодолевать длительные трудности, я имею
право сказать, что вы ничего не воспитали.
Одним словом, я требую, чтобы детская жизнь
была организована, как опыт, воспитывающий
определённую группу привычек". 

Сегодня скрещиваются шпаги вокруг та�
кой проблемы воспитания, как право педаго$
га вмешиваться в те или иные аспекты лич$
ности, в процесс нравственного развития
школьника. Поднята на щит идея "самореа�
лизации личности и коллектива", к которой
А.С.Макаренко относился с недоверием. Он
считал, что без последовательного педагоги�
ческого руководства дети, предоставленные
сами себе, вряд ли могут прийти к чему�либо
хорошему. Это подтверждается нарастанием
кризисных проблем в американской школе,
где прекрасные принципы свободы выбора,
уважения к личности, её правам механичес�
ки перенесены в школу. Очевидно, и по этой
проблеме педагогическая наука должна ска�
зать своё слово.

Нужны глубокие исследования воспита$
тельных возможностей современного коллек$
тива школьников, граней его воздействия на
личность, педагогического руководства этим
процессом. В какой степени воспитание че�
рез коллектив сообразуется с провозглашен�
ной "личностно ориентированной педагоги�
кой"? Когда кое�кто критикует А.С.Мака�
ренко с этих позиций, то забывает, что он
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1 См.: Folling�Albers/
Folling. – С.141.
2 См.: там же. – С.142�
150, 185�196.

VIII. Кибуцное воспитание – объект научного познания

За прошедшие пятьдесят лет концепция воспитания и воспита�
тельные учреждения в кибуцах активно изучались многими изра�
ильскими и зарубежными учеными. Однако отдельные небольшие
исследования, особенно в первые десятилетия, часто обнаруживали
недостатки методического характера. После опубликования первых
критических отчетов МОЗ о детях из домов�интернатов кибуцы на�
чали создавать собственные научно�исследовательские центры, что�
бы самим проводить изучения – вероятно, также с целью обоснова�
ния правильности воспитательной концепции для своих членов, в
первую очередь для матерей. Многие из этих изысканий, прежде
всего наиболее крупные эмпирические исследования практики вос�
питания в кибуцах и его влияние на развитие подрастающего поко�
ления, были проведены учеными из числа кибуцников в сотрудни�
честве с другими исследователями.1

В центре их внимания было психическое развитие ребенка, а так�
же качество взаимоотношений матери и ребенка, и кроме того, раз�
витие социальных установок и нравственного сознания в условиях
общинного воспитания в сравнении с традиционным семейным вос�
питанием. Еще не изучался, насколько мне известно, вопрос разви�
тия умения разрешения конфликтов – компетенции, которая в
рассматриваемых общинах очевидно не считается нужной и соответ�
ственно с этим в системе кибуцного воспитания должным образом
не принималась во внимание.

После того, как во многих кибуцах был введен ночной сон детей у
родителей, стало возможным с начала 80�х годов создание внутри
одного кибуца сопоставимых групп и сравнение детей и подростков,
продолжавших находиться и спать в домах�интернатах, с теми, кто
уже ночевал дома. Кроме того, были задействованы контрольные
группы из мошавов (сравнимые с кибуцами кооперативные товари�
щества на базе частного домашнего хозяйства в сельской местности)
и из городов, а также из среды неизраильского населения. Подроб�
ный обзор этих исследований содержится в уже упоминавшейся
книге М.Фeлинг�Альберс и В.Фeлинга,2 на которую я в дальнейшем
буду ссылаться.

1. Психическое развитие. Альберт И. Рабин, психолог психоана�
литического направления из США, провел, начиная с 50�х годов,
изучения по вопросам развития кибуцных детей сравнительно с де�
тьми из мошавов и из городов, в том числе и по вопросам взаимоот�
ношения детей и родителей. Так, в 1955 году он исследовал предста�
вителей различных возрастных групп: маленьких детей (средний
возраст – 13,4 месяца), 10�летних и 17�летних, и установил у малы�
шей из кибуцев не только легкие формы отставания в развитии ло�
кально�моторной сферы (в т.ч. зрительно�двигательной коопера�
ции), а также реакций социального поведения. У этих детей оказа�
лось менее развитым изначальное доверие, что Рабин называет "час�
тичной материнской депривацией" (partial maternal deprivation) и
объясняет недостатком последовательности в поведении взрослых
участников процесса общинного воспитания. Относительное отста�
вание в развитии, которое Рабин установил у годовалых детей, у 10�
летних более не наблюдалось. Тот факт, что Эдипов комплекс у
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мальчиков из кибуцев проявлялся в более слабой форме, чем в сопо�
ставимой группе, он объяснил, во�первых, тем, что взаимоотноше�
ния детей и родителей в кибуцах были ограничены по времени и по
содержанию и, во�вторых, тем, что воспитательные санкции исходи�
ли не от отца и матери, а, как правило, от метапелет, в то время как
родители вели себя весьма дружелюбно, не наказывали и не угрожа�
ли. В общем изыскания Рабина показали, что в кибуцах господство�
вали положительные взаимоотношения родителей и детей, что на�
шло в основном подтверждение в исследованиях одной американ�
ской группы ученых в 70�е годы. Правомерно также предположение,
что родители в кибуцах значительно меньше использовали меры на�
казания и контроля, чем городские родители.

2. Взаимоотношения матери и ребенка. Начиная с 70�х годов,
проводилось много исследований привязанности к матери и к мета�
пелет детей, выросших в кибуцах, в сравнении с детьми, воспиты�
вавшимися в семье. Они показали, что даже дети, выросшие в усло�
виях "двух эмоциональных центров", были больше привязаны к ма�
тери, чем к метапелет. Изыскания Абрахама Заги и др. (1988/89)
свидетельствуют о том, что у детей из кибуцев с традиционной сов�
местной организацией ночного сна чувство привязанности было вы�
ражено заметно слабее, чем у детей из кибуцев, где они спали в семь�
ях: лишь 48% малышей – против 80% из "семейной" группы – обна�
ружили тесную привязанность к матери. Согласно интерпретации
авторов, именно практика, когда дети ночами оставались одни без
матери, была основной причиной дефицита отношений между мате�
рью и ребенком. Это предположение подтверждают результаты ис�
следования Мири Шарф (1997), которая изучала кибуцных подро�
стков с учетом места формирования их привязанности в раннем воз�
расте и форм выражения эмоций. 33 подростка из кибуцев, практи�
ковавших совместный ночной сон детей, сравнивались с таким же
числом подростков, которые жили и спали у родителей, а также с
группой из 34 подростков, которые до достижения ими 6 лет пере�
шли из общинной системы организации ночного сна в семейную. И
в этом случае чувство привязанности к родителям, выросших в кол�
лективе, выявленное лишь у 43,7% из них, оказалось выраженным
значительно слабее, чем у подростков, воспитывавшихся в семье –
69,7%. Подобный результат (67,7%) показали и подростки, которые
перешли из одной системы организации ночного сна в другую, из че�
го следует, что многие дети в новых условиях очевидно могут ком�
пенсировать некоторые недостатки развития, получившие в первые
годы жизни.

3. Социальное поведение. Благодаря эмпирическим исследовани�
ям последствий кибуцного воспитания и социализации, которые Ра�
бин провел в 60�е годы и Иехецкель Дар в 90�е, удалось установить у
подростков ряд особо выраженных социальных установок и образ�
цов поведения. В обобщенном виде можно сказать: существующая в
кибуцах система общинного воспитания обеспечивает, по�видимо�
му, возникновение своего рода чувства социальной защищенности,
возникающего не только благодаря привязанности к родителям, но
и благодаря поддержке со стороны сверстников его группы и защит�
ной атмосферы кибуцного общества. Конкретно эти исследования
показали наличие высокого уровня толерантности, альтруизма, чув�
ства социальной ответственности, способности к взаимодействию,
готовности поделиться с другим, а также положительного отноше�
ния к идее равенства и социальной справедливости. У подростков из
кибуцев оказалась более выраженной социальная направленность и
менее выраженный эгоцентризм, чем у их сверстников из мошавов и
из городов. Они более самокритичны, в большей мере чувствитель�
ны по отношению к окружающей среде, их отличает более высокий
уровень трудовой этики.

4. Нравственное сознание. Особенно большое впечатление произ�
водят результаты длительного интеркультурного исследования по
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проблеме развития нравственного сознания по ступенчатой модели
Лоренса Кольберга, в ходе которого изучались контрольные группы
из США и Турции. В процессе изучения, проводившегося в период с
1974 по 1983 гг., у кибуцников были обнаружены качества, являю�
щиеся результатом последовательного развития их нравственного
сознания. Наивысший уровень, по Кольбергу, экстраординарный
(6�ой) уровень (postconventional level), встречающийся в сельской
местности обычно реже и с сильным запаздыванием, достигался ки�
буцниками чаще и раньше, чем в сравниваемых группах. Интересная
деталь этого исследования: нравственные оценки молодых женщин
и мужчин из кибуцев не отличались, очевидно, в результате слабой
специфической направленности воспитания и совместной социали�
зации мальчиков и девочек.

Новые исследования во всяком случае показывают, что упомяну�
тые черты социального поведения у подростков из кибуцев, вследст�
вие ориентации последних на семью, становятся менее выраженны�
ми и в целом происходит их сближение с установками их сверстни�
ков из среднего слоя городского населения.3 Вопрос о том, относится
ли это к способности давать нравственную оценку, насколько мне
известно, еще не изучался, однако это можно предположить.

IX. Кризис кибуцного движения

Вернемся к вопросу об ориентации на семью. Усиление этой тен�
денции, являющееся, как показали исследователи, главным призна�
ком социальных изменений в кибуцах уже в 60�е годы,4 проявляется
не только в "победоносном шествии практики организации ночного
сна в семье",5 но и в переносе отдельных видов услуг, в особенности
организации питания, из сферы компетенции коллективного домаш�
него хозяйства (общинная кухня, столовая) в домашнее хозяйство
семей и в связи с этим в выделении личных и семейных бюджетов на
приобретение товаров и услуг по индивидуальным потребностям; а
кроме того в росте рождаемости – пятеро и более детей не были ред�
костью в семьях поселенцев второго поколения – и, наконец, в уси�
лении влияния родителей на выбор жизненного пути детей, на их
профессиональное "устройство", в том числе и вне кибуца.6

В середине 80�х годов в Израиле вследствие инфляции, вызван�
ной крайними мерами финансовой политики правительства Бегина,
наступил экономический кризис. Это так отразилось на кибуцах, что
они из�за вынужденных кредитов сильно задолжали – в виду изме�
нения практики организации ночного сна детей им пришлось увели�
чивать квартиры за счет создания дополнительных спальных поме�
щений и собственной кухни. Таким образом, ориентация на семью
способствовала и усилению начавшегося тогда экономического кри�
зиса кибуца. Чтобы выжить, поселения открылись своему окруже�
нию, что привело к сплетению с ним, к расширению обмена людьми
и услугами, в ходе которого, однако, выяснилось, что кибуц не
выдержал влияния капиталистических отношений, и что он все более
отходил от своих прежних социалистических целей.

В кибуцах дал себя знать также идеологический кризис. Это отно�
силось не только к вопросу об идентификации с социализмом, дис�
кредитированным советским строем, но также и к угрозе "внутрен�
него мира" поселений с помощью телевидения, которое с 60�х годов
начинало проникать в специально предназначенные комнаты отды�
ха, а затем и во все квартиры кибуцников, открывая им взгляд в
"злой мир" (так называют это гутеры). Люди среднего возраста и мо�
лодежь все более освобождались от идеологической заангажирован�
ности, шло ослабление идеалов первых сионистов�поселенцев и со�
циалистических ценностей,7 то есть отказ от кибуцной идеологии
как таковой. Так, в кибуцах – и не только вcледствие их индустриа�
лизации – все шире используется труд наемных рабочих, что несо�

3 См.: там же. – С.192.
4 См.: Liegle/Bergmann. –
С.124.
5 Там же. – С.165.
6 См.: там же. – С.124.
7 См.: Liegle/Bergmann. –
С.50, 76.
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мненно является грубым нарушением принципа "собственного тру�
да". С другой стороны, значительно снизился интерес к участию в
работе органов самоуправления, тем более, что общие собрания во
многих поселениях теперь транслируются в каждую квартиру по
собственному кибуцному каналу телевидения. Становящаяся необ�
ходимой специализация в отдельных областях труда приводит к ос�
лаблению отбора профессии внутри кибуца, к фиксации кадровых
позиций и к зарождению неких функциональных элит.8 В результате
этого развития принцип базисной демократии как традиционный ос�
новополагающий принцип жизни кибуца, всегда составлявший его
коренное отличие от псевдосоциализма стран "народной демокра�
тии", при решении хозяйственных вопросов уже утратил в значи�
тельной мере свою силу за счет расширения полномочий руководите�
ля предприятия. 9

Кроме того в кибуцах, вследствие ориентации на семью, начался
педагогический кризис, возник своего рода "воспитательный вакуум":
родители, выросшие в коллективе и очень активно боровшиеся за то,
чтобы дети ночевали у них дома, вдруг, как оказалось, не знали, что с
ними делать, и попросту усаживали их перед телевизором, то есть
они столкнулись с большими проблемами в новом для них качестве
воспитателей.10 Когда позднее, в начале 90�х годов, среди кибуцных
подростков стали известны случаи неповиновения, проявления ван�
дализма, воровства и даже использования наркотиков, то причиной
этих правонарушений было объявлено ослабление традиционной
системы воспитания в 80�е годы, конкретно статуса воспитателя и
учителя, метапелет и молодежного руководителя – семья не обеспе�
чивала в должной мере решения новых воспитательных задач и со�
циальный контроль.11 Израильский психолог и исследователь кибу�
цев Михаэль Натан в этой связи указал, что многим родителям с
трудом удается удерживать своих детей в допустимых рамках.12 Пе�
дагогическому кризису в кибуцах способствовало возрастающее
влияние общества на поселения, а также и отпадение их пионерских
функций. Еще во время пребывания в Израиле в 1964 году Бетель�
хейм подвел в одном из писем к Рут Марки отрезвляющий итог:
"Система воспитания действует, потому что дети растут в закрытом
сообществе, которое, как все утопические сообщества, не сомневает�
ся в своем превосходстве по сравнению с остальным миром".13

В дополнение к этому началась индивидуализация в смысле уси�
ления внимания к интересам и потребностям индивида, включая
стремление его к независимости, расширению сферы личной жизни
вне социального контроля, самореализации и продвижению, что
можно реализовать только за пределами максимально закрытого со�
общества, как кибуц.14 О "бегстве из им единственно знакомого ми�
ра" подростки во время пребывания у них Бетельхейма даже и не
мечтали, так как им внушалось, что "быстро растущая нация вокруг
них" является "обществом, полным несправедливости и неравенст�
ва" или даже "просто злым".15 Однако все это, как выше упомянуто,
изменилось с проникновением телевидения и других СМИ в кибу�
цы. Так, не удивительно, что большинство молодежи покидает кибу�
цы – в середине 80�х годов они составляли 65% в каждой возрастной
группе,16 к настоящему времени их число возросло до 75% и более.
Эту тенденцию оттока молодежи до сих пор не удалось остановить
даже с помощью таких мер как: во�первых, введение "свободного го�
да" перед подачей заявления о приеме в члены кибуца, – что можно
сравнить с "дикими годами" у гутеров перед принятием крещения, –
в течение которого молодые люди путешествуют по миру с рюкза�
ком за плечами или зарабатывают за границей деньги;17 во�вторых,
финансирование специального или высшего образования по собст�
венному выбору – до 70�х годов это решение еще полностью опреде�
лялось исходя из потребностей кибуца.

Выше уже говорилось об устойчивой тенденции к разделению
труда по половому признаку, к выделению "мужских" и "женских"
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занятий и к отвлечению интереса женщин от "мужских" профессий,
несмотря на формальное и материальное равенство. Доля женщин,
занятых в сельском хозяйстве, на протяжении ряда лет постоянно
сокращалась – в 1955 году уже 66% из них были заняты в сфере
"женских" профессий.18 Таким образом, они вновь взяли на себя
свою традиционную роль, хотя воспринимали работу в сфере обслу�
живания как неполноценную, и в том, что касается профессиональ�
ной деятельности, удовлетворились равноценностью вместо равен�
ства, не в последнюю очередь потому, что стремились уделять боль�
ше внимания своим детям. Поэтому они начали активную борьбу,
частично против интересов мужей, за семейный ночлег. Первона�
чально революционная тенденция в кибуце с целью освобождения
женщины переросла – по высказыванию известного американского
антрополога и исследователя кибуцев Мельфорда Е. Спайро (1979)
– в "контрреволюцию" женщин, которые сами уже получили воспи�
тание в коллективе... В связи с этим М.Натан в 1983 году поставил
вопрос о том, не является ли данное развитие "контрреволюцией без
революции".19 Он сделал вывод, что соответствующее изменение, то
есть осуществление упущенной "революции" в этой сфере станет
возможным лишь тогда, когда число детей в семье значительно со�
кратится.20

Именно это между тем и произошло с конца 80�х годов, когда воз�
раст вступающих в брак женщин в кибуцах значительно возрос, а
уровень рождаемости заметно понизился – стал ниже среднего уров�
ня рождаемости среди еврейского населения Израиля, так что, – ес�
ли еще иметь в виду сравнительно высокую продолжительность
жизни в кибуцах, а также большой отток молодежи, – можно гово�
рить о значительном старении их населения, об их "демографичес�
ком кризисе".21 И не в последнюю очередь из�за неясного будущего
кибуцев женщины стали приобретать профессии, которые и в дру�
гом окружении обеспечили бы им полноценную жизнь.

О будущем кибуца как социального, экономического и педагоги�
ческого феномена в научных кругах существуют различные мнения.
Общим является предположение, что лишь незначительная часть те�
перешних поселений могут выжить как кибуцы. Сравнительно оп�
тимистично смотрел на эту проблему в 1947 году крупнейший ев�
рейский философ и педагог ХХ�го века Мартин Бубер (1878�1965):
"Кибуц – это образцовый НЕ�ПРОВАЛ. Это не успех, но образцо�
вое НЕ�ПОРАЖЕНИЕ".22 А Хайм Зелигман – сотрудник научно�ис�
следовательского института кибуцного движения в Табенкине, кото�
рый долговременно отвечал за воспитательную работу одного из ки�
буцев, – в письме к автору данного материала, под впечатлением
дискуссии на страницах газеты "Хаарец" (2001 г.), ссылаясь на на�
звание книги Бетелхейма, сформулировал следующее: "Дети мечты"
проснулись, и многие мечты оказались кошмарным сном".

X. Промежуточный итог

Из всего сказанного следует:
Кибуцное воспитание можно рассматривать в общем историчес�

ком плане, от античности до современности, как знаменитую педаго�
гическую утопию. Его духовные отцы попытались соединить свой и
чужой практический опыт с передовыми теориями педагогики и
психологии первой трети ХХ столетия, творчески развить и перенес�
ти их в микроструктуру кибуца, благодаря организации единой сис�
темы групп совместно проживающих детей одинакового возраста
была достигнута высокая степень "обобществления" процесса вос�
питания, что, вероятно, осуществимо лишь в условиях небольшого
по численности, мало "комплексующего" сообщества.23 При этом, од�
нако, недооценивался решающий вклад родителей, особенно матери,
в развитие маленького ребенка.

18 См.: там же. – С.68.
19 Цит. по:
Melzer/Neubauer. –
С.110.
20 См.: Folling�
Albers/Folling. – С.106.
21 Madar/Seeligmann. –
С.25�26.
22 Цит. по: Кибуц вчера,
сегодня, завтра. –
Иерусалим, 1998. –
С.14.
23 См.: betrifft: erziehung.
1971. № 1. – С.17.
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Постметодика, №5�6 (43�44), 2002

По мере того, как кибуц постепенно отказывался от утопических
целей общинного воспитания (формирование "нового человека",
"нового общества"), росло значение каждого индивида. Главной
причиной такого изменения курса были упреки матерей из этого по�
коления поселенцев, а также изменение общественного окружения
кибуцев. Другой важный аспект: после поражения сталинизма в
объединении "Кибуц арци", какое�то время находившегося под мос�
ковским влиянием, был найден обратный путь к этическому социа�
лизму, определявшего кибуцное движение у его истоков.

Свою первейшую задачу, – прочно привязать последующее поко�
ление к кибуцу и обеспечить тем самым его дальнейшее существова�
ние, – общинное воспитание не выполнило. Не удалось воспитать
на перспективу "нового человека", готового и способного хранить
идеи своих духовных отцов, а также их систему ценностей в общине,
перед которой после создания государства Израиль больше не стоят
общественные задачи и которая волей�неволей все более приспосаб�
ливается к капиталистическому окружению – таким образом можно
было бы рассматривать воспитательный эксперимент в кибуце как
неудачу. Однако удалось, и не в последнюю очередь на основе при�
вязанности к группе и общинной направленности поведения детей и
подростков, добиться положительных результатов в формировании
их социальных и нравственных установок, – в этом смысле можно
сказать, что данный опыт (до тех пор, пока дом�интернат выдержи�
вал "конкуренцию" с семьей) был успешным. Мораль сей истории:
совершенно очевидно, что процесс воспитания всегда приводит к
натянутым взаимоотношениям между семьей и общиной, а следова�
тельно также и обществом; поэтому община как промежуточное зве�
но в деле воспитания детей и в дальнейшем будет играть значитель�
ную роль.

XI. Модель антиавторитарного воспитания

Среди исследователей кибуцного движения в мировой науке пре�
обладают евреи. Исключение составляет ФРГ, где этим предметом
занимаются ученые не�еврейского происхождения. Их интерес был
обусловлен стремлением объективного освещения истории после
геноцида еврейского народа во времена фашизма.24

События 1968 года (волнение студентов в Париже, а также в За�
падном Берлине и в некоторых городах Западной Германии) прида�
ли системе воспитания в кибуце как форме антиавторитарного вос�
питания значительный резонанс не только в студенческих кругах.
Это касалось вопросов общежития детей и подростков в автоном�
ных домах�интернатах, что привело к изменению понимания роли
семьи и значения общества, "коллектива" в процессе воспитания.
Однако сейчас, как считает Вольфганг Мельцер, педагогическая об�
щественность Германии уделяет воспитанию в кибуцах "значитель�
но меньше внимания".25

В нашей стране, помимо всех педагогических соображений, по�
добное отношение проявляется к кибуцу в целом как к модели само�
организующейся большой общины. Так, в 80�е годы в старой ФРГ
среди зеленых, а также и социал�демократов – в этих более или ме�
нее левых партиях, которые позднее взяли "государственный" курс
и сейчас совместно составляют правительство объединенной Герма�
нии – раздавались требования обеспечить развитие автономных
проектов, которые, уводя от традиционного "государственного соци�
ализма", вели бы к усилению духа товарищества, самоорганизации и
взаимопомощи. Это находит как никогда прежде широкое призна�
ние в левых кругах Германии. Однако, по выражению политолога и
исследователя коммун Фритца Вилмара, все стараются по возмож�
ности избегать "называть реально существующий пример кибуца
своим именем". Он делает вывод (1989 г.): "Догматический антисио�

24 См.: Melzer/Neubauer.
– С.251.
25 Melzer W. (Рецензия)
// Bildung und
Erziehung. 2001. № 1. –
С.126�129 (здесь –
с.126).
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низм, низведший своим приговором в идеологическом отношении
кибуц до "военизированного поселения", запрещал левым у него
учиться".26 При этом подразумеваются, хотя Вилмар не называет их
конкретно, процветающие западногерманские сообщества, такие как
группа Лутера под Брауншвейгом и коммуна Нидеркайфунгена под
Касселем, основанные в 80�е годы и существующие – совершенно в
духе известного принципа бенедиктинских монахов "Ora et labora!"
(Молись и работай!) – на основе соответствующей идеологии ("левое
понимание политики"), а также за счет производительного труда.

Затронутое выше изменение оценки кибуцев западногермански�
ми левыми связано с изменением их отношения к израильско�палес�
тинскому конфликту. Если до 1967 года их симпатии принадлежали
государству Израиль, существование которого находилось под угро�
зой, то в ходе продолжающейся оккупации захваченных во время
шестидневной войны областей, большинство левых, изменивших
свое мнение, склонилось на сторону палестинцев. В этой оценке ни�
чего не изменилось и в последующем – несмотря на активное учас�
тие практически всех кибуцев в движении "Мир сейчас" (а не по�
том) и их отказ участвовать в еврейской колонизации оккупирован�
ных областей.

XII. В поисках рая

Малоизвестной страницей в истории кибуцного движения явля�
ется реэмиграция в СССР левого крыла легиона труда "Гдуд авода",
основанного в 1920 году. В Палестине эти "легионеры" передвига�
лись по стране в поисках разнообразной работы в сельском хозяйст�
ве, промышленности, дорожном и жилищном строительстве и места
жительства. Вначале члены легиона отказались от постоянного по�
селения. Их целью – в соответствии c представлениями Г.Ландауэра
о социалистическом поселке – являлось создание крупных коммун,
которые должны были быть гораздо больше, чем кибуцы, называв�
шиеся тогда еще квуцами.27 Сложная социально�экономическая си�
туация в стране, а также идеологическое противостояние в самом
движении определили дальнейшую судьбу членов Легиона труда.
Его коммунистическая фракция в январе 1927 г. была исключена из
состава "Гдуд авода", а большинство (прибл. 600 чел.) в декабре того
же года присоединилось к кибуцам.28 Анита Шапира, aвтор истории
Легиона труда (1990 г.), считает, что основатели первых квуц, как
вообще поселенцы второй алии, ориентировались на неудачную ре�
волюцию 1905 года. Зато предстaвители младшего поколения, кото�
рые прибыли в Палестину в рамках третьей алии, среди них и члены
"Гдуд авода", придерживались духа победной революции 1917 года.
Поэтому у них было иное отношение к Советскому Союзу.

Исключенная группа левистов, отказавшись от сионизма, в 1927�29
годах вернулась на "родину мирового пролетариата". Первым из Пале�
стины уехал их лидер Мендель (Менахем) Элкинд (род. в 1899 г.29)
cовместно с женой и двумя детьми, а именно в октябре 1927 г.30 Ос�
новная группа в составе приблизительно 70 человек переселилась
летом 1928 г. – они ехали на советском пароходе по маршруту Яф�
фа�Одесса.31 Об их прибытии в Советский Союз орган Центрального
правления Общества землеустройства трудящихся евреев (ОЗЕТ) и
"еврейской советской общественности" – журнал "Трибуна" (Моск�
ва), в июле 1928 г. поместил следующую информацию: "Из Палести�
ны в СССР. В Одессу прибыла палестинская коммуна Гдуд авода,
которой отведен для заселения 13�й участок в Евпаторийском райо�
не. В виду того, что коммуна приехала в Одессу без всяких средств,
ЦПО дало телеграфное распоряжение снабдить коммуну деньгами в
кредит до первого урожая. Коммуна состоит из 27 семейств".32

Реэмигрантов радушно приняли и – как видно из цитированного
сообщения – предоставили землю в Крыму, где уже создавался ев�
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№18. – С.22.
34 Элькин М. Коммуна
"Войа Нова" //
Трибуна. – 1929. –
№13. – С.25.
35 Томилин В. Живой
агитатор // Трибуна.
– 1930. – № 16. – С.17.
36 Там же.

рейский национальный район. Несколько месяцев позже одесский
корреспондент "Трибуны" сообщил, что группа переселенцев полу�
чила из фондов крымского ОЗЕТ 1300 га земли для организации
сельскохозяйственной коммуны. "Все они, – подчеркивалось в его
статье, – пробыв в Палестине 7�8 лет, разуверились в возможности
устроиться там сколько�нибудь сносно, и группами возвращаются в
СССР".33 Название коммуны тогда еще не упоминалось.

Наиболее подробная информация об организаторско�хозяйст�
венных основах коммуны содержится в статье самого Элкинда (под�
писана "М.Элькин"), опубликованная в июле 1929 г. на страницах
"Трибуны".34 Примечательно еще и то, что именно в ней впервые
встречается название поселка – "Войа Нова" (см. эсперанто: "Vojo
Nova" – "Новый путь"). "Коммуна основана год тому назад выход�
цами из Палестины, – отмечал автор статьи, – бывшими членами
"Гдуд авода"(большая палестинская коммуна, насчитывавшая 600�
700 членов). В настоящий момент коммуна насчитывает 75 душ на�
селения, из них 55 работников и 20 детей". В течение года, судя по
статье, реэмигранты не только создали крепкое хозяйство, но и со�
хранили социально�бытовые особенности своей жизнедеятельнос�
ти. С чувством собственного достоинства "М.Элькин" отмечает:
"Преобладающее большинство членов коммуны – старые коммуна�
ры с 5�8 летним стажем работы в коммуне (в Палестине), имеющие
опыт в организационных вопросах коллективного быта и навык к
коллективному труду". Нет сомнения, что коммунары�переселенцы
являлись настоящими "легионерами" или кибуцниками. Активисты
вербовали новых членов, стремились расширить их количественный
состав, "не желая оставаться изолированной от еврейской пересе�
ленческой массы и окружающего населения группой "чужестран�
цев". Подбор новых коммунаров не был формальным и массовым,
несмотря на осуществление насильственной коллективизации сель�
ского хозяйства, а исключительно выборочным в соответствии с
принципами общинного быта. "Набор новых товарищей, – акценти�
ровал автор, – постепенно продолжается на основе практического
испытания приспособляемости каждого нового кандидата к коллек�
тивному труду и быту в течение периода кандидатского стажа". Ис�
пользование испытательного срока – лишнее подтверждение само�
бытности всего уклада жизни палестинских переселенцев.

Система организации труда, быта и воспитания в коммуне "Войа
Нова", если сравнить ее с чисто "легионерской" или кибуцной, в ус�
ловиях советской действительности претерпела некоторые измене�
ния, но основополагающие принципы некоторое время продолжали
функционировать. В коммуне отсутствовала какия�либо оплата тру�
да и строгая бригадная организация, присущая обычным советским
колхозам. "Каждый дает коммуне то, – отмечалось в одной из корре�
спонденций, – на что он способен; каждому коммунару обеспечен
прожиточный минимум".35

В первой половине 1930 г., когда сплошная коллективизация до�
стигла апогея и фактически ликвидировала частные крестьянские
хозяйства, коммуна "Войа Нова" еще сохраняла черты самобытнос�
ти. "Показательным для окружающего крестьянства, – говорится в
уже цитированной информации журнала "Трибуна", – служит такой
факт: женщина в коммуне совершенно освобождена от забот по до�
машнему хозяйству. За детьми в коммуне присматривают выделен�
ные из членов коммуны няня и воспитательница. Детям отведены
лучшие помещения".36 Автор информации даже не подозревал, что
он непосредственно пропагандировал основные признаки "Гдуд аво�
да" или кибуцного движения.

Учредители "большой квуцы, основанной на демократических
принципах, организованной "cнизу вверх" и выбирающей своих ру�
ководителей и администраторов", члены которой беседовали на ив�
рите и собирались обучать данному языку детей, у советского режи�
ма эти действия "cначала вызывали подозрение".37 Обитатели ком�
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муны "Войа нова", которая являлась одиноким островом в океане
колхозов, не воспринимали элементов нового социалистического
быта. В 1931 году в коммуне велось образцовое хозяйство, в ней бы�
ла комсомольская и партийная ячейки, но зато отсутствовали в ней
изба�читальня, партшкола, а радиоузел и звуковая киноустановка не
работали. "О физкультуре даже не думают. Антирелигиозная пропа�
ганда даже не ведется. Политкружка нет", – информировала "Трибу�
на" уже весной 1937 г.38

Сохранять принципы коллективизма в труде и быту, характерные
для Легиона труда и кибуцев, активистам "Войа Нова" удавалось не�
долго. Еще в течение 1930 года ее оставила "часть старых коммуна�
ров".39 В том числе был и Элкинд, который со своей семьей уехал в
Ленинград, а затем в Москву, где работал в еврейском (идиш) изда�
тельстве "Эмес". В середине 1938 г. его обвинили в шпионаже и ре�
прессировали. Сначала исследователи предполагали, что Элкинд по�
лучил высшую меру наказания и его расстреляли, как случилось, на�
пример, с Цви Колтон, членом Палестинской Коммунистической пар�
тии: в 1936 году англичане выслали его из страны, а два года спустя
казнили в Советском Союзе.40 Однако А.Шапира полагает, что Эл�
кинд вопреки таким слухам был осужден сроком ИТЛ и умер в конце
войны в Сибири в лагерном госпитале от воспаления легких.41

Судьба остальных коммунаров, которые искали землю обетован�
ную в стране победившего социализма, была также малоутешитель�
ной. Примечательно, что именно в 1930 году поселение покинуло 87
человек, то есть больше общего числа первых переселенцев. Причи�
ны "бегства" из коммуны, как отмечалось на страницах "Трибуны" в
1932 году, состояли "главным образом в неблагоустроенности".
Культурно�просветительные учреждения (библиотека, клуб) не ра�
ботали, а для их активизации решили прикрепить оплачиваемого
постоянного культработника.42 Очевидно, что основной причиной
"исхода" явились не организационно�хозяйственные проблемы, по�
скольку коммуну считали образцовой, а сугубо идейные: неизбеж�
ность утраты самобытности и превращения в обычную форму совет�
ских коллективных хозяйств. В cередине 30�х годов уже существо�
вал колхоз с названием "Войонова",43 руководителями которого бы�
ли не только евреи.44

Палестинские реэмигранты, поселившись летом 1928 г. в Крыму
для создания "коммунистического рая", спустя два года оставили
его. Некоторые уехали на стройки пятилетки, часть семейных ком�
мунаров осталась в колхозе, а молодые подались в созданную в 30�х
годах Еврейскую автономную область (столица – Биробиджан) с на�
деждой здесь обустроить "советскую Палестину".45

P.S. Слово "кибуц" семантически не происходит из слова "квуца", а вы�
ступает как самостоятельное хасидическое понятие, что безусловно
припомнили первые кибуцники. "Кибуц" – так назвали брацлавские (Вин�
ницкая обл.) хасиды свое новогоднее (Рош хашана) собрание в г. Умани,
посвященное раввину Нахману (1771�1810), одному из основателей этого
народного религиозно�мистического движения в иудаизме, возникшего в
18�ом веке в Подолии.46 Хасидизм, характеризуемый набожностью и ра�
достью в исполнении заповедей, начался как оппозиционное движение
против официального иудаизма, в частности – раввината. Таким обра�
зом, кибуцное движение в какой�то мере можно рассматривать как дви�
жение протеста, корни которого находятся в украинской земле. 

Марбург, 20.09.2001 г.
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У статті аналі�
зується концепція
виховання молоді,
розроблена відомим
італійським гума�
ністом і педагогом
П'єтро�Паоло Верд�
жеріо (1370�
1444 рр.).Найбільш
повно вона представ�
лена у його тракті
“Про благородні вдачі
і вільні науки” (1402
р.).
П.�П.Верджеріо про�
понував новаторські
підходи до виховання,
що повністю супере�
чили педагогічній
практиці середнь�
овіччя. Гуманіст од�
ним із перших
піднімає проблему
про всебічний розви�
ток особи, закликає
до індивідуального
підходу у вирішенні
проблем виховання,
наголошує на від�
повідальності держа�
ви за стан навчаль�
но�виховного процесу.
Його творча спадщи�
на відкриває нові
грані педагогічної
думки.

In the article the con�
ception of young peo�
ple' upbringing,
worked out by well�
known Italian huma�
nist and pedagogue
Pier Paolo Vergerio
(1370 � 1440) is ana�
lyzed. Its most com�
plete version is given in
the treatise  "De
ingenuis moribus ac
liberalibus studiis"
(1402).
P.P.Vergerio suggested
innovative approaches
to upbringing those
were very contrary to
pedagogical ones in
Medieval. Humanist
was among the first,
those rise the question
about comprehensive
person development,
asked individual
approach for upbring�
ing problems solution,
stressed the state's
responsibility for the
condition of teaching
and educational
process. His literary
heritage discloses the
new dimensions in
pedagogical thought.

Ім'я італійського гуманіста 
П.�П.Верджеріо добре відоме в
історичній науці [1]. Проте його
педагогічні погляди і діяльність
досліджені недостатньо*. Адже
Верджеріо, будучи, як і всі гу�
маністи, різнобічно розвиненою
особистістю, займаючись філо�
софією, медициною, літературою,
правом, багато уваги приділив
вихованню. Його вважають за�
сновником світської педагогіки в
Італії.

П'єтро�Паоло Верджеріо наро�
дився у 1370 році в Каподистрії у
сім'ї відомого, але збіднілого іта�
лійця. Навчався у Падуї та Фло�
ренції. Вивчав медицину, приро�
дознавство та гуманітарні науки.
Викладацьку діяльність розпочав
у Болоньї. Від Падуї в нього зали�
шився глибокий інтерес і неаби�
які знання про природу, а від
Флоренції, де він побував тричі,
– дух громадянського рес�
публіканізму. Своїм ідейним на�
ставником він вважав видатного
гуманіста Колюччо Салютаті.

З 1390 року Верджеріо жив у
Падуї, де викладав в університеті.
Там він спілкувався із гуманіста�
ми Джованні до Равенною і
Франческо Дзарабеллою, входив
до складу гуртка послідовників
Петрарки та був першим його
біографом [6, с.4]. Тут вийшли
твори Верджеріо з питань літера�
тури, історії, педагогіки, права.
Цікаво, що перша гуманістична
комедія, яка дійшла до нас, – це
його твір "Павло". Присвячений
він пошукам форм і методів "ви�
правлення вдач юнацтва".

У 1405 році Верджеріо виму�
шений був залишити Падую і
оселитися в Римі, працюючи сек�
ретарем папської курії. Гуманіст
брав участь у Констанцькому со�
борі, а у 1418 році виїхав з імпера�
тором Сигізмундом до Угорщи�

ни, де залишив свій слід на
просвітницькій ниві, сприявши
утвердженню в цій країні грома�
дянської системи виховання.

Свій головний педагогічний
твір – трактат "Про благородні
вдачі і вільні науки" Верджеріо
написав близько 1402 року ще у
Падуї. Він присвятив його сину
керівника цього міста Франческо
Каррара�Убертино. Можливо, гу�
маніст був його наставником, але
цей факт ще необхідно підтверди�
ти. Хоча трактат Верджеріо "Про
благородні вдачі і вільні науки" за
формою є зверненням до хлопчи�
ка, якому тоді було 12 років (на�
родився Убертино в 1390 році і
помер у 1407 році), за змістом він
набагато ширший. Автор мовби
через підлітка звертається і до ви�
хователів, і до вихованців, фор�
мулює свою навчально�виховну
концепцію, дає конкретні наста�
нови.

Як гуманіст, Верджеріо вважав
людину частиною природи і цент�
ром Всесвіту. Природу він роз�
глядав як достатній і практично
єдиний авторитет для розв'язан�
ня етичних і педагогічних за�
вдань. Слідом за Петраркою Вер�
джеріо був переконаний у без�
межних можливостях людей у
справі виховання і самовихован�
ня, яке він вважав засобом досяг�
нення справжньої шляхетності.

Етичним ідеалом доби Відрод�
ження була чеснота (virtus, virtu),
яка трактувалася як сукупність
високих моральних якостей, благо�
родства і доблесті. Під благород�
ством розумілися не знатність, не
родовитість, а, як говорив учи�
тель Верджеріо К.Салютаті, "дана
нам від природи найкраща
схильність до всіх чеснот і прист�
растей, гідних похвали" [3, с.40].

Важливою складовою virtu гу�
маністи вважали освіченість,
знання мистецтв і наук (honestis
artibus ac liberalibus disciplinis).
Прагнення до навчання, жадоба

ІТАЛІЙСЬКИЙ ГУМАНІСТ 

П'ЄТРО�ПАОЛО ВЕРДЖЕРІО 

ПРО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

ТА ЮНАЦТВА

Б.В.Год

* Немає жодної монографії, а у
підручниках і посібниках з історії
педагогіки його ім'я лише згадується.



до знань були підняті ними до рівня мораль�
ного ідеалу [7, с.45]. Гуманістична думка за
своїм духом є педагогічною, від неї і відштов�
хується Верджеріо у своїй праці.

Багато місця в трактаті відведено змісту
освіти. Автор переконаний, що за допомогою
науки людину можна виховати, зробити кра�
щою, справді вільною. Наукові заняття він на�
зиває вільними (liberalia studia) тому, що во�
ни гідні вільної людини; завдяки їм "тіло і
душа прагнуть до всього кращого". Мораль і
знання ("добрі науки") ототожнюються. 

Концепції виховання Верджеріо грунту�
ються на практичних досягненнях і роздумах
мислителів античності. Він неодноразово по�
силається на Цицерона, Аристотеля, Плутар�
ха та інших філософів, наводить приклади з
життя римських імператорів, стародавні ле�
генди і міфи.

Серед дисциплін, вивчення яких не�
обхідне у першу чергу, називаються гу�
манітарні науки (studia humanitatis) – літе�
ратура, граматика, риторика, музика, поезія
(остання пристосована більше для відпочин�
ку). Стрижнем їх гуманісти вважали "мо�
ральну філософію". Петрарка називав філо�
софів "лікарями душ" і "наставниками жит�
тя" [4, с.130]. Правда, "заняття літературою"
не позбавляють людину "ані безумства, ані
злісності", але правдою є і те, що вони мають
найбезпосередніше відношення до вихован�
ня справжніх чеснот і досягнення слави [2,
с.85].

Молоду людину слід змалку привчати до
книжок, до читання. Книга буде їй опорою і
підтримкою впродовж усього життя. "О
книжки, славна прикраса (як говоримо ми) і
приємні слуги (як справедливо називає їх
Цицерон), чесні і слухняні за будь яких об�
ставин!" [2, с.88]. Так натхненно звучать сло�
ва Верджеріо на адресу цього джерела знань.

Велике значення, з точки зору Верджеріо,
має історія. Це пам'ять про минуле, яку не
можна втрачати. Говорячи про філософію,
гуманіст наголошує, що вона сприяє духов�
ному звільненню людини, вчить розумно
мислити, а риторика – "переконливо, краси�
во говорити". Історія ж допомагає і в тому, і в
іншому [2, с.90]. Ці науки Верджеріо називає
також громадянськими (civilis scientae); вони
особливо потрібні тим, хто буде займатися
громадською і державною діяльністю.

На відміну від більшості гуманістів Верд�
жеріо визнає за необхідне оволодіння при�
родничими науками: "...та наука є чудовою,
яка обмірковує рух небесних світил, їх
розміри і відстані…". Вивчення природи (sci�
entia de natura) "співзвучно й відповідає
людському розуму; завдяки цій науці ми
пізнаємо основи і зміни природних тіл – жи�
вих та неживих, причини й наслідки рухів і
змін того, що знаходиться в небі й на землі,
з'ясовуємо причини багатьох явищ, які за�
звичай у народі прийнято вважати чудесами"
[2, с.92].

Автор аналізує систему освіти і вихован�
ня Стародавньої Греції (факти взяті з
"Політики" Аристотеля) і жалкує про те, що
багато з її ідей втрачено. Малювання як таке
не викладається, а воно, з точки зору Верд�
жеріо, сприяло б естетичному вихованню.
Значення граматики він розуміє по�своєму.
Вона, як і діалектика ("вчення про ведення
диспуту"), повинна відігравати допоміжну
роль і бути інструментом для оволодіння
іншими науками [2, с.90�91].

Схвально ставиться гуманіст до ознайом�
лення людини з музичним мистецтвом. У се�
редньовічних школах ця дисципліна викла�
далася сухо, суто теоретично або суто прак�
тично, як церковний спів. Музика є не�
обхідною для молоді, але вона повинна не
"спонукати до розпусти", а сприяти "спокою
душі і приборканню пристрастей" [2, с.92].

Корисним вважає Верджеріо знання основ
медицини, а також правознавства – "знання
законів… скрізь у великій пошані" [2, с.93].
Гуманіст високо цінував значення закон�
ності для громадянського життя і критично
ставився до існуючого ладу. Проте в трактаті
"Про монархію" він порівнював закони з па�
вутинням, у якому слабкі заплутуються, а
сильні його руйнують, а також зі шкірами
овець, здатними то розтягуватися, то стиска�
тися [8, с.231].

Гуманіст радив дбати не лише про освіту
та інтелектуальний розвиток, а й про есте�
тичне і фізичне виховання дітей, закликав за�
гартовувати душу й тіло, готувати хлопчиків
до нелегкої військової справи. "Якщо дітей
(impuberes) треба навчати більше розуму, то
юнаків – моралі: тобто для перших важли�
вою є дисципліна, для других – міцне й здо�
рове тіло" [2, с.101].

Проаналізувавши зміст і напрями того�
часної освіти, Верджеріо зупиняється на ме�
тодичних питаннях виховання. У його трак�
таті даються поради і настанови, звернені як
до вихователів, так і до вихованців.
Провідною ідеєю праці є думка про те, що
виховання слід вести з урахуванням особли�
востей вікової психології. Це положення ав�
тор аргументує досягненнями сучасної йому
науки про людину.

За доби гуманізму поширилося уявлення
про людину як психофізичну єдність.
Дослідники, вчені почали розуміти, що інте�
лектуальна та емоційна діяльність тісно
пов'язана з тілом. Уже К.Салютаті підтверд�
жував цей зв'язок даними природничих на�
ук. Для пояснення психічних явищ викорис�
товувалася ідея гуморальної патології (вчен�
ня про чотири соки в організмі) і уявлення
про чотири основні елементи життєдіяль�
ності: землю, воду, повітря і вогонь. Верд�
жеріо поділяв ці погляди. "Тіло зовсім не
гріховна оболонка душі, воно є безцінним да�
ром природи", – зазначає він уже на початку
трактату. А обов'язок кожного – "не нехтува�
ти її дарами, а потурбуватись про їх удоско�
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свої задатки, є можливість у чомусь досягти
успіху, і треба їм допомагати [2, с.94].

Гуманіст і вихователь Верджеріо вважає,
що навчання не всім дається однаково. Це за�
лежить від властивостей розуму. Одні мають
розум свинцевий, і, якщо він тупий, мало
спроможні навчатися; якщо гострий і такий,
що може швидко притупитися, – мають по�
требу в частих роз'ясненнях. У тому випад�
ку, коли з першого приступу ці учні не мо�
жуть зрозуміти, у подальшому вони чим
більше прагнуть дійти до істини, тим більше
тупіють. Ті, хто має залізний розум, до того
ж гострий, не мають "непрохідних шляхів",
якщо не забажають піти туди, "де мимоволі
руйнується все". Але якщо залізний розум
притуплений, то "(наділені ним) все ж таки
долають труднощі за допомогою величезних
старань" [2, с.96].

Як розпізнати психологічні особливості
юнаків? Ознакою "благородства", за Верд�
жеріо, є прагнення до похвали, любов до сла�
ви, благородна заздрість і змагання в добрих
справах, готовність коритися старшим і не
чинити опору наставникам. За таких умов
дітей необхідно виховувати переважно мето�
дом заохочення. Покарання повинне викли�
кати сором – "найкращу ознаку благородної
вдачі в цьому віці". І тому "добре, якщо вони
будуть червоніти від громадського осуду,
ставати кращими від покарань і любити
своїх наставників, бо це означає, що вони
люблять навчання" [2, с.75]. Взагалі ж Верд�
жеріо вважає, що "до юнаків необхідно бути
поблажливими і не карати їх суворо за всі
провини. Адже коли юнаків якось не задо�
вольнити (у слабкостях, що властиві їх віку),
то ці хиби підуть за ними до старості" [2,
с.106]. Проте це не означає абсолютної по�
блажливості. Юнаків необхідно оберігати від
брехні, бо ті, "хто звикне брехати у юності,
збережуть цю звичку в зрілому віці, а більш
ганебної звички немає" [2, с.77]. Необхідно
припиняти мерзенні і злі розмови, не при�
вчати до спиртного і намагатися, щоб вони
якомога довше залишались цнотливими,
оскільки "надто рання любов послаблює
тілесні і душевні сили".

Велике значення, на думку Верджеріо,
має трудове виховання. Ніколи не слід дава�
ти юнакам байдикувати, нехай вони будуть
завжди зайняті якоюсь чесною фізичною або
духовною працею. "Адже бездіяльність ро�
бить їх схильними до всіляких пристрастей і
непоміркованості" [2, с.79].

Не обійшов увагою автор і питання про
середовище, у якому формується характер
юнаків. У той час існувало переконання, що
головну роль у становленні особистості
відіграє сім'я. Видатний гуманіст Л.Б.Аль�
берті присвятив сімейному вихованню трак�
тат "Про сім'ю", де розповів про досвід своєї
родини, коли батьки цілеспрямовано займа�
лися вихованням і загартуванням молоді.
Автор посилався на досвід стародавніх

налення належними заняттями і добрими
мистецтвами" [2, с.74].

Вважаючи, що душа йде за будовою тіла,
гуманіст намагається визначити вікові особ�
ливості вихованців, пов'язуючи їх із фізі�
ологією розвитку людини. У юнаків – надли�
шок енергії і брак життєвого досвіду. Вони
неслухняні, схильні до нерозумних вчинків,
до брехні і хвастощів. Водночас вони надто
довірливі й щедрі. Взагалі "кожний вік має
свої хиби: юнацький – палає пристрастю, се�
редній – тривожить марнославство, старість
– виснажує жадібність і зажерливість…" [2,
с.78]. Тому й потрібне виховання – "добрі
риси необхідно зміцнювати і підтримувати
практикою і настановами, а погані… – ви�
правляти" [2, с.76].

Питання про вікові періоди та особли�
вості розвитку дітей були ще не повною
мірою осмислені в гуманістичній науці,
звідси неточність у термінології, якою корис�
тується автор. У трактаті мова йде і про дітей
підліткового віку, яких він називає juvenes,
adolescentes (від 14 до 30 років), інколи –
pueri (7�16 років), а також impuberes. Пере�
кладачі трактату віддали перевагу слову
"юнаки", враховуючи й ту обставину, що діти
тоді рано ставали дорослими (Убертино, на�
приклад, у свої молоді роки вже брав участь
у військових операціях).

Крім вікових, необхідно враховувати і
природні дані та нахили вихованців. "Спочат�
ку, – звертається Верджеріо до Убертино, –
необхідно кожному оцінити свої природні
якості (ingenium), а якщо ми за віком ще не
можемо цього зробити, то на це повинні
звернути увагу батьки та інші, хто про нас
турбується. І до чого ми будемо схильні від
природи, до того, головним чином, належить
спрямувати наші заняття і цілком їм присвя�
тити себе" [2, с.74].

Говорячи про здібності (ingeniorum), Вер�
джеріо зазначає, що вони бувають різними:
одні учні легко знаходять сутність будь�якої
речі і докази своєї точки зору, інші –
повільніші в цьому, але грунтовніші у мірку�
ванні; перші більш здібні заперечувати, другі
– відповідати на запитання. Перші схильні до
поезії і теоретичних наук, другі – до практич�
них. Є такі, що говорять повільно, але сильні
в складанні виступів і промов за правилами
риторики. Швидкі ж розумом і язиком ма�
ють успіх у "діалектичних диспутах".

Є діти, яких природа наділила чудовою
пам'яттю. Для них, якщо вони до того ж і ро�
зумні, кращими будуть наукові заняття. Вер�
джеріо переконаний, що у практичній діяль�
ності пам'ять потрібна менше; про зроблене
можна записати й на папері [2, с.93�94]. Одні
учні схильні до сприйняття загального і аб�
страктного, інші – конкретного. У зв'язку з
цим останнім краще займатися природничи�
ми науками, першим – математикою і філо�
софією. Є взагалі обмежені в розумі, як ка�
жуть, "до землі приписані", але ж і в них є
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У Росії
завершується рік

Пьоришкіна… 

Всю жизнь
учебники 

писал, 
По ним, сказать не 

побоюсь, 
Училась физике вся 

Русь. 
Н.Н.Малов 

У кожній науці
вчені, чия діяльність
становить основу і
живу тканину її ста�
новлення і розвитку,
а їхні імена та біогра�
фії стають найголов�
нішими ланками її
історії. У вітчизняній
методиці викладання
фізики це із повним
правом можна сказа�
ти про Олександра
Васильовича Пьо�
ришкіна. 3 вересня
2002 р. виповнилося
100 років від дня на�
родження Олександ�
ра Васильовича Пьо�
ришкіна – людини,
котра більше ніж
шістдесят років жит�
тя присвятила справі
народної освіти, ви�
кладанню фізики в
середній школі, ім'я
якої зна�йоме в
нашій країні і за кор�
доном багатьом
мільйонам. О.В.Пьо�
ришкін – член�корес�
пондент Російської
академії освіти, лау�
реат Державної
премії СРСР, заснов�
ник та керівник на�
уково�методичної
школи, яку прийнято
нині називати шко�
лою Пьоришкіна. Усі
покоління  радянсь�
ких людей, починаю�
чи з 30�х рр., навча�
лися  "за Пьо�
ришкіним", тобто за
підручниками, напи�
саними самим Олек�
сандром Васильви�
чем або за його учас�
тю. Ці підручники
перекладені багатьма
мовами світу і для ба�
гатьох стали першою
книгою з фізики. Са�
ме тому педагогічна
громадськість Росії
оголосила 2002 р. ро�
ком О.В.Пьоришкіна. 
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греків, які "цим моральним вихованням… звеличили свою землю" [5,
с.366]. Верджеріо сумнівається в ефективності такого виховання. Зай�
ва доброта батьків псує молодь. Тому цінним є звичай деяких народів
виховувати дітей поза сім'єю – "у родичів або друзів". Крім цього,
юнакам потрібні спеціалісти – вихователі, наставники, люди бездо�
ганної моральності. Верджеріо говорить і про необхідність прийняття
державного законодавства про людину, яке "повинно… визначати
все". "Адже для держави важливо (Reipublic interest), щоб молодь у
суспільстві була доброї вдачі. Якщо юнаків навчати відповідно до на�
званого принципу, то це буде корисно для суспільства" [2, с.78]. Ма�
буть, у своїй практичній діяльності Верджеріо віддавав перевагу ко�
лективному вихованню.

Гуманіст звертає увагу й на самовиховання юнацтва, дає цілу низ�
ку порад і настанов: як вивчати науки, як організувати свій час (його
слід цінувати "як життя і стан здоров'я"), як зміцнювати пам'ять і
шліфувати розум (корисними будуть щоденні звіти про зроблене, об�
говорення вивченого з товаришами), як доглядати за тілом (de cultu
corporis). Він застерігає від поспішності і поверховості в навчанні.
"…Перший крок до науки – можливість сумніватися", – зазначає гу�
маніст.

Таким чином, трактат Верджеріо "Про благородні вдачі і вільні на�
уки" пропонує цілісну систему світського виховання підлітків і
юнацтва. Вона була новаторською і докорінно суперечила педа�
гогічній практиці середньовіччя з її схоластикою і засиллям теології.
У своєму творі гуманіст порушив питання про всебічний розвиток
людини як тілесно�душевної єдності. Разом із тим він підкреслив не�
обхідність враховувати її вікові особливості та індивідуальні задатки,
відповідальність держави за виховання молодого покоління.

Нам мало відомо про практичну педагогічну діяльність Верджеріо,
але його твір свідчить, що він був не лише теоретиком. Ідеї трактату –
це сплав античної педагогіки і власного досвіду гуманіста. 

Трактат Верджеріо отримав високу оцінку сучасників. Про його
вплив на педагогічну думку епохи європейського Відродження
свідчить той факт, що до 1600 року він перевидавався 40 разів. Переко�
нані, що запропонована П.�П.Верджеріо система виховання підлітків і
юнацтва зацікавить сьогоднішнього читача, оскільки відкриває нові
грані педагогічної думки. Вона може бути творчо використаною у про�
цесі практичної реалізації Концепції громадянського виховання особи�
стості в умовах розвитку української державності [9].
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Стаття присвячена
складній і ще недо�
статньо вивченій
проблемі вибору оп�
тимального стилю
керівництва в освіті.
У чому секрет ефек�
тивної управлінської
діяльності? Пошука�
ми відповіді на це за�
питання займалися і
займаються багато
людей: керівників, на�
уковців та ін. Але од�
нозначної відповіді не�
має. Є велика
кількість суб’єктив�
них та об’єктивних
факторів, що тією чи
іншою мірою вплива�
ють на ефективність
управлінської діяль�
ності. Однак треба
виділити провідний із
них – це стиль
керівництва, оскільки
тут іде мова, насам�
перед, про
взаємовідносини
керівника та підлег�
лого, керівника та
групи людей, керівни�
ка та колективу,
керівника та зов�
нішнього оточення...
У наш часі  кожен
керівник освітньої ус�
танови має формува�
ти та вдосконалюва�
ти індивідуальний
стиль керівництва,
тобто адаптивний,
оптимальний стиль,
що буде дієвим у кон�
кретному регіоні, ус�
танові, ситуації.
Особливо багато ма�
ють працювати над
формуванням власно�
го ефективного сти�
лю новопризначені ди�
ректори шкіл. Ця
стаття допоможе як
новопризначеним, так
і досвідченим дирек�
торам у формуванні
оптимального стилю
керівництва.

В епоху реформування освіти са�
ме директор�менеджер є центром,
навколо якого формуються, розви�
ваються й успішно розв’язуються
проблеми загальноосвітнього на�
вчального закладу. Від керівника
значною мірою залежить якісне
розв’язання фінансово�економічних,
господарських справ, результат на�
вчально�виховного процесу, стосун�
ки в колективі, результат роботи та
імідж закладу взагалі. А отже, на
ефективність управління навчаль�
ним загальноосвітнім закладом ва�
гомий вплив має стиль керівництва
менеджера цього закладу.

На сьогодні більшість менед�
жерів не зацікавлені у питанні вияв�
лення власного стилю керівництва.
Спираючись, у першу чергу, на аргу�
менти негативного характеру, вони
вважають, що вивчення стилю
керівництва директора загально�
освітнього навчального закладу
(ЗНЗ) інспектором чи іншою упов�
новаженою особою здійснюється з
метою визначення негативних рис
керівництва цього директора, і зов�
сім не беруть до уваги той аргумент,
що виявлення стилю керівництва
може здійснюватися ним самим з
метою вдосконалення власної уп�
равлінської діяльності, покращення
умов роботи працівників та закладу
загалом, налагодження стосунків у
колективі тощо, тобто з метою по�
кращення менеджменту навчально�
го закладу.

Термін “стиль” [лат. stylus <гр.
stylos – стержень для письма] озна�
чає засіб здійснення чого�небудь, що
вирізняється сукупністю своєрідних
прийомів [6, c.474]. Тобто, це су�
купність індивідуальних засобів і
методів, що їх використовує
керівник у своїй діяльності.

Звернемося до визначень стилю
керівництва, яких на сьогодні існує
багато. Розглянемо деякі з них.

За Н.Л.Коломінським [1, c.148],
стиль керівництва установою ос�
віти – це система методів, прийомів,
засобів, які переважають в управ�
лінській діяльності керівника, а та�
кож особливості їх застосування,
обумовлені особистістю керівника.

В.А.Співак [8, c.188] дає своє ро�
зуміння стилю: стиль керівництва –
це сталі особливості реалізації
керівником владо�розпорядчих
функцій, які відображають сприй�
няття ним підлеглих та рівень його
особистої культури. 

В.М.Шепель [9, c.143] пояснює
стиль роботи керівника як своє�

рідний стереотип розумових про�
явів і реальних вчинків, що прита�
манні даній особистості. Стиль ро�
боти керівника є наочним проявом
тих принципів, форм і методів ре�
алізації управлінських завдань, за�
вдяки яким наочно демонструються
його особистісно�ділові якості та ан�
тропологічна підготовленість.

Л.М.Кравченко [2, c.24] розуміє
стиль роботи менеджера освіти як
гнучку поведінку керівника щодо
співробітників та учнів, що ба�
зується на самоорганізації та само�
управлінні і є орієнтованою на до�
сягнення цілей навчально�виховно�
го закладу та організації загалом.
Отже, на основі сказаного вище, мо�
жемо зробити висновок: стиль
керівництва директора школи – це
система особистих засобів і способів
управлінської діяльності менеджера
освіти з метою досягнення поставле�
них цілей закладу та організації в
цілому. 

На сьогодні нам відомі різні кла�
сифікації стилів керівництва. Звер�
немося до класичної класифікації
Курта Левіна, за якої існує три стилі
керівництва: авторитарний, демо�
кратичний і ліберальний. Визначи�
мо основні риси, притаманні цим
стилям керівництва.

Авторитарний (директивний)
стиль характеризується цент�
ралізацією влади лише в руках
керівника. Він одноосібно приймає
рішення, жорстко регламентує
діяльність підлеглих, обмежуючи
їхню ініціативу. Справи в колективі
плануються керівником завчасно.
Підлеглим відомі лише найближчі
цілі і при цьому вони отримують
мінімум необхідної інформації. Кон�
троль за діяльністю підлеглих ба�
зується на силі влади керівника, йо�
го голос завжди є вирішальним,
будь�яка критика на його адресу не
допускається.

Демократичний (колегіальний)
стиль заснований на децентралізації
влади керівником. При прийнятті
рішень він консультується з підлег�
лими, дає колегам можливість брати
участь у їх виробленні. Підлеглі от�
римують достатньо інформації, щоб
мати уявлення про перспективи
своєї роботи. За такого стилю прак�
тикується делегування функцій і
повноважень від керівника до
підлеглих. Ініціатива з боку підлег�
лих стимулюється.

Ліберальний (потуральний)
стиль характеризується мінімаль�
ним втручанням керівника у діяль�

ПРОБЛЕМА  ВИБОРУ СТИЛЮ

КЕРІВНИЦТВА В ОСВІТІ

С.В.Королюк



керівників починає свою діяльність з індивіду�
ального підбору управлінських засобів і спо�
собів впливу.

Одним із впливових параметрів при виборі
управлінських засобів є рівень сформованості
колективу (або рівень групового розвитку).

Рівень групового розвитку – це характеристи�
ка сформованості міжособистісних відносин,
яка виражається в групоутворенні. До вищого
рівня групового розвитку можуть бути віднесені
колективи та групи, наближені до них за типом
своєї структури і соціально�психологічним ха�
рактеристикам, до нижчого – групи, засновані
на асоціальних факторах і групи дифузні, у яких
немає загальних цілей і цінностей [5, с.417].

Педагогічні колективи як соціальні групи мо�
жуть у повному розумінні відповідати поняттю
“колектив”, тобто бути об’єднаними спільною
метою, відповідати вимогам суспільства до педа�
гогічної діяльності, а можуть мати лише окремі
ознаки колективу.

Стиль є передумовою та наслідком рівня гру�
пового розвитку.

Наприклад, починаючи працювати директо�
ром школи в новому колективі, більшість
керівників свідомо обирає методи ліберального
стилю керівництва, тобто невтручання у справи
підлеглих (до певного часу), поступово, по мірі
вивчення рівня сформованості колективу, пере�
ходячи до демократичного або авторитарного
стилю керівництва, як це показано на рис. 2.

Це оптимальний варіант. Стає зрозумілим,
що керівники, які почнуть свою управлінську
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ність підлеглих. Він виступає як посередник,
який забезпечує підлеглих інформацією та ма�
теріалами, необхідними для роботи. Зазвичай
справи пускаються на самоплив. Керівник реа�
гує лише тоді, коли на нього тиснуть зверху або
знизу. Як правило, за такого стилю керівництва
серед підлеглих стають лідерами одна�дві люди�
ни, які керують групами [3, с. 56�57]. 

На основі цього робимо висновок, що в за�
гальних рисах стиль керівництва визначається
за такими параметрами:

– мірою делегування керівником своїх по�
вноважень;

– мірою участі підлеглих у прийнятті рішень;
– рівнем інформованості підлеглих;
– типами влади, що їх використовує

керівник.
Ми визначили три основні стилі керівництва,

що переважають у практиці управління загаль�
ноосвітніми навчальними закладами. Потрібно
враховувати, що чистий стиль керівництва не
зустрічається або зустрічається дуже рідко. Не
можна також однозначно сказати, що авторитар�
ний стиль – це неефективний, негативний стиль
керівництва, а демократичний – ефективний,
позбавлений недоліків, тому що кожен стиль
керівництва має свої переваги та недоліки.

Недоліків у авторитарного стилю керів�
ництва більше: придушення ініціативи, відсут�
ність гласності тощо, але є і перевага – економія
часу. У керівника�демократа більшість рис ма�
ють позитивний характер, спрямовані на гу�
манізацію і демократизацію управління, але ви�
никають проблеми з кількістю часу, що витра�
чається на колегіальність. Невтручання у справи
підлеглих керівника�ліберала, з одного боку, є
недоліком, а з іншого – дає змогу працівникам
спокійно працювати, посилює відповідальність
за ефективність дорученої їм ланки роботи.

Дослідження стилю керівництва директора
ЗНЗ, що було проведене кафедрою менеджменту
освіти Полтавського ОІППО в лютому 2002 ро�
ку серед досвідчених директорів, показує, що
більшість досвідчених директорів ЗНЗ (60%
опитаних) використовують у своїй уп�
равлінській дільності методи та засоби як демо�
кратичного, так і авторитарного чи ліберального
керівництва, залежно від конкретної ситуації і
конкретних умов праці. Хоча 30% опитаних ди�
ректорів вказують, що надають перевагу (з пев�
них причин) одному з двох стилів керівництва:
авторитарному чи демократичному. Отже, на ос�
нові цього можна зробити висновок, що кожен
керівник сам вибирає методи керівництва, а зна�
чить, самостійно формує свій стиль керівництва
залежно від конкретних умов.

Логічно постає питання: що саме впливає на
визначення стилю керівництва?

Чинники, що впливають на формування сти�
лю керівництва директора ЗНЗ залежно від осо�
бистих знань та умінь та від зовнішніх причин,
показано на рис.1.

Як бачимо, на стиль керівництва директора
ЗНЗ впливають як внутрішні, так і зовнішні ха�
рактеристики. Причому, для кожної конкретної
людини і, до певної міри, для кожного закладу
вони будуть різними, а отже, і стиль керівництва
під впливом цих чинників буде формуватися
індивідуальний, у деталях не схожий на стиль
керівництва директорів інших закладів.

Дослідження стилю керівництва новопризна�
чених директорів шкіл підтверджує, що кожен із

Рис. 2. Алгоритм вибору стилю керівництва но�
вопризначеного директора школи залежно від

рівня сформованості 
колективу

Новопризначені директори
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òèêè (õàðàêòåð, òåìïå ðà-
ìåíò, çâè÷êè  òîùî).  
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– Åòàï (ð³âåíü)  
ðîçâèòêó çàêëàäó.  

– Ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³  
êîëåêòèâó.  

– Âèìîãè ñóñï³ëüñòâà.  
– Âïëèâ îòî÷åííÿ.  
– Âèùà êåðóþ÷à  

óñòàíîâà. 
– Âèìîãè áàòüê³â.  
–  Êîíêðåòíà ñèòóàö³ÿ.  

Рис. 1. Чинники впливу на формування 
стилю керівництва директора ЗНЗ



тить він (методом спроб і помилок) на пошук
ефективної діяльності. Отже, важливим є те, що
формування стилю мусить мати свідомий, а не
стихійний характер, бо під час стихійного ста�
новлення можуть бути сформовані як позитивні,
так і негативні риси індивідуального стилю
керівництва.

За результатами дослідження цілеспрямова�
ного формування стилю керівництва новоприз�
начених директорів ЗНЗ можна розподілити за
такими рівнями (табл. 1).

Як бачимо, свідоме формування стилю
керівництва можливе лише за умов мотивації,
менеджмент�освіти, здатності до критичного
аналізу власної діяльності та гнучкості застосу�
вання різних методів і засобів, реалізації влад�
них повноважень.

Визначимо алгоритм, який вказує на порядок
свідомого формування власного стилю
керівництва (рис.3).

Пояснимо: після діагностики результатів ро�
боти закладу та власної діяльності, визначення
рівня сформованості колективу, директор дохо�
дить тих чи інших загальних висновків. Якщо
керівник задоволений результатами діагности�
ки, то його робота щодо вдосконалення буде на�
правлена на утримання та розвиток позитивних
сторін і як кінцевий результат – на формування
стратегічного мислення.

Якщо висновки діагностики виявилися нега�
тивними і керівник не задоволений ними, то його
робота має бути спрямована на пошук причин
невдач, постановку мети щодо усунення нега�
тивних причин і свідоме подолання недоліків.

І знову лише після діагностики керівник визна�
чить задоволеність або незадоволеність резуль�
татами роботи і спрямує свою діяльність згідно
з алгоритмом на подолання недоліків чи на фор�
мування стратегічного мислення, що вказує на
свідоме формування керівником ЗНЗ власного
стилю керівництва.

У проекті Національної доктрини розвитку
освіти України у ХХІ столітті зазначено, що “на�
гальним завданням управління освітою є пошук

діяльність із використання засобів авторитарно�
го стилю у колективі з високим рівнем сформо�
ваності, матимуть негативні результати: непоро�
зуміння і перешкоди у подальшій діяльності
(неефективне керівництво); застосування демо�
кратичного стилю в колективі з низьким рівнем
сформованості призведе до низьких показників
у результатах діяльності ЗНЗ. Тобто, компе�
тентність керівника передбачає вибір методів і
засобів керівництва залежно від конкретних
умов (сформованості колективу, рівня його роз�
витку, методів керівництва і стереотипів, що за�
лишилися від попереднього керівництва) з ме�
тою ефективного управління.

Отже, кожен керівник у процесі управ�
лінської діяльності цілеспрямовано відбирає і
накопичує засоби і методи керівництва, що за�
безпечують оптимальні результати. Поступово
відбувається їх стабілізація, складається певна
система, тобто індивідуальний стиль керівниц�
тва.

Наявність свого індивідуального стилю у
керівника говорить, з одного боку, про його при�
стосування до певної структури професійної
діяльності, а з іншого – про максимально мож�
ливе розкриття особистісних можливостей.

За Н.Л.Коломінським [1, с.152], індивідуаль�
ний стиль керівництва – це оригінальний, нова�
торський стиль, що дає змогу його власникові
домагатися позитивних результатів у керівниц�
тві установою освіти.

Необхідно зазначити: якщо відбір засобів
керівництва здійснюється стихійно або керівник
відбирає лише ті засоби, що є зручними для ньо�
го, то після їх стабілізації складається певний
індивідуальний стиль, суб’єктивно зручний, але
не завжди оптимальний, бо не враховуються
інтереси колективу.

Тому чим раніше новопризначений директор
усвідомить важливість і необхідність формуван�
ня власного стилю керівництва, тим більше вия�
виться у нього можливостей для вироблення оп�
тимального стилю керівництва, необхідного в
даних умовах, тим менше часу і енергії витра�
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Таблиця 1

Характеристика новопризначених директорів ЗНЗ за рівнем цілеспрямованого 
формування стилю керівництва



нових, відкритих і демократичних моделей уп�
равління”. Отже, перед директорами ЗНЗ постає
питання виявлення власного стилю керівництва,
узгодження його з вимогами суспільства та по�
дальше удосконалення з метою демократизації і
гуманізації. 

Демократизація – принцип управління, що
полягає в організації спільної діяльності
керівника та працівників на засадах партнерст�
ва, врахування керівником індивідуально�пси�
хологічних особливостей працівників і створен�
ня умов для їхнього особистого та професійного
саморозвитку та самовдосконалення.

Гуманізація – принцип управління,
зорієнтований на залучення всіх організаторів і
учасників управлінського процесу до активної
постановки й розв’язання актуальних проблем
управління, внесення пропозицій, формування
новаторських ідей, інноваційних підходів та за�
собів їх реалізації тощо [7, с.4].

Отже, необхідне розв’язання питань вдоско�
налення професійної компетентності, підвищен�
ня майстерності та загальної культури
керівників освіти, що є провідними в інститутах

післядипломної педа�
гогічної освіти. Саме то�
му у Полтавському
ОІППО на курсах підви�
щення кваліфікації ди�
ректорів ЗНЗ та їх за�
ступників з навчально�
виховної та виховної ро�
боти кафедрою менедж�
менту освіти
здійснюється досліджен�
ня щодо формування та
вдосконалення оптималь�
ного, адаптованого до
конкретних умов стилю
керівництва (табл.2):

Розглянемо питання,
що цікавить і директорів,
і спеціалістів районних
відділів освіти – за якими
ознаками можна визначи�
ти стиль керівництва ди�
ректорів ЗНЗ? Основні
ознаки стилю керівниц�
тва визначаються залеж�
но від тих чи інших по�
казників (табл.3).

Для більш глибокого і
точного вивчення стилю
керівництва директора
ЗНЗ необхідно дослідити
його діяльність на робо�
чому місці, а саме – у то�
му навчальному закладі,

де він працює. Тому ми, беручи за основу про�
граму вивчення стилю керівництва міського
відділу освіти Н.Л.Коломінського [1, c.168�169],
адаптували її до вивчення індивідуального сти�
лю керівництва директора ЗНЗ в регіоні.

Програма вивчення стилю керівництва дирек�
тора ЗНЗ

1. Загальна характеристика умов роботи
ЗНЗ: статистичні дані про кількість учнів, пер�
соналу, тип навчального закладу. Загальні ас�
пекти організації роботи ЗНЗ.

2. Аналіз особливостей стилю керівництва
згідно з основними ознаками.

3. Визначення стильових рис директора ЗНЗ
за змістовними компонентами його праці:

а) проведення нарад з різними категоріями
працівників (педагогічний та учнівський колек�
тиви, технічний персонал):

– зміст та етапи проведення наради;
– поведінка директора (за ознаками стилю);
– особливості поведінки підлеглих як показ�

ник стилю (скутість або розкутість, вільне вис�
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Рис. 3. Алгоритм свідомого формування стилю керівництва

Åòàïè ðîáîòè  Ìåòîäè ðîáîòè  
² Çíàéîìñòâî ç ð³çíèìè êëàñèô³êàö³ÿìè ñòèë³â, ïðîáëåìàìè ôîðìóâàííÿ òà îïòèì³çàö³¿ 

³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ êåð³âíèöòâà ìåíåäæåðà îñâ³òè.  
²² Ä³àãíîñòóâàííÿ äèðåêòîð³â ÇÍÇ òà ¿õ çàñòóïíèê³â (ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñóòòºâèõ 

îçíàê ³íäèâ³ äóàëüíîãî ñòèëþ êåð³âíèöòâà).  
²²² Àíàë³ç òà ñàìîàíàë³ç ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñòèêè.  
IV Ñòâîðåííÿ ìîòèâàö³¿ ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ñòèëþ äèðåêòîðîì ÇÍÇ òà éîãî 

çàñòóïíèêàìè (çàâäÿêè ïðîâåäåííþ äèñïóò³â, ðîëüîâèõ ³ãîð òà ³íøèõ ìåòîä³â).  
V Ñêëàäàííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ  ïðîãðàì óäîñêîíàëåííÿ ñòèëþ êåð³âíèöòâà.  

Таблиця 2

Програма роботи над формуванням та удосконаленням оптимального стилю керівництва
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Îñíîâí³ îçíàêè  Ñïîñ³á âèêîíàííÿ  
1. ßê çä³éñíþºòüñÿ ïëàíóâàííÿ, 
ðîçðîáêà òà ïðèéíÿòòÿ 
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü  

• îäíîîñ³áíî;  
• ðàäèòüñÿ ç ï³äëåãëèìè;  
• î÷³êóº âêàç³âîê â³ä êåð³âíèöòâà àáî ð³øåííÿ íàðàäè.  

2. ßê îðãàí³çóº âèêîíàííÿ ð³øåíü  • æîðñòêî ðåãëàìåíòóº ä³ÿëüí³ñ òü ï³äëåãëèõ;  
• äîïóñêàº ñàìîêîíòðîëü ï³äëåãëèõ;  
• âñå ïóñêàº íà ñàìîïëèâ.  

3. ßê âèêîðèñòîâóº ìîòèâàö³þ  • íå çâàæàº íà çàîõî÷åííÿ;  
• çàîõî÷óº ï³äëåãëèõ;  
• ÷åêàº ìîòèâîâàíîñò³ â³ä íèõ.  

4. ßê çä³éñíþº êîíòðîëü  • ïîñò³éíî ³ æîðñòêî;  
• ïîñëàáëåíèé êîíòðîëü ðåçóëüòàòó;  
• â³ä âèïàäêó äî âèïàäêó.  

5. Ñïîñ³á äîâåäåííÿ ð³øåííÿ  
äî âèêîíàâö³â  

• íàêàçóº, êîìàíäóº;  
• ïðîïîíóº, ïðîñèòü;  
• ïðîñèòü, âèïðîøóº.  

6. Ðîçïîä³ë â³äïîâ³äàëüíîñò³  • áåðå íà ñåáå àáî ïåðåêëàäàº íà ï³äëåãëèõ;  
• â³äïîâ³äíî äî ïåðåäàíèõ ïîâíîâàæåíü;  
• çí³ìàº ³ç ñåáå áóäü -ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.  

7. Ñòàâëåííÿ äî ³í³ö³àòèâè  • ïðèãí³÷óº ïîâí³ñòþ;  
• çàîõî÷óº, âèêîðèñòîâóº â ³íòåðåñàõ ñïðàâè;  
• â³ääàº â ðóêè ï³äëåãëèõ.  

8. Ñòàâëåííÿ äî ï³äáîðó êàäð³â  • áî¿òüñÿ êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â;  
• ï³äáèðàº âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â;  
• íå çàéìàºòü ñÿ ï³äáîðîì êàäð³â.  

9. Äåëåãóâàííÿ ïîâíîâàæåíü  • íå äåëåãóº ïîâíîâàæåííÿ;  
• ðåãóëÿðíî äåëåãóº, äîâ³ðÿº ï³äëåãëèì;  
• ïåðåêëàäàº íà ï³äëåãëèõ óñ³ ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ.  

10. Çàáåçïå÷åííÿ ãëàñíîñò³  • íå äîïóñêàº;  
• çàáåçïå÷óº;  
• çàáåçïå÷óþòü ï³äëåãë³.  

11. Íàäàííÿ ³íôîðìàö³ ¿ ï³äëåãëèì • ïðèõîâóº;  
• ³íôîðìóº;  
• ðîáèòü äîñòóïíîþ äëÿ âñ³õ.  

12. Ñòàâëåííÿ äî íåäîë³ê³â ³íøèõ  • êàòåãîðè÷íî íåãàòèâíå;  
• ï³äòðèìêà ïðàãíåííÿ äî ¿õ óñóíåííÿ;  
• áàéäóæ³ñòü.  

13. Ñòàâëåííÿ äî âëàñíèõ 
íåäîë³ê³â (çíàíü)  

• ââàæàº, ùî âñå çíàº, âñå âì³º;  
• ïîñò³éíî ï³äâèùóº  ñâîþ êâàë³ô³êàö³þ;  
• ïîíîâëþº ñâî¿ çíàííÿ ÷àñ â³ä ÷àñó.  

14. Ðåàêö³ÿ íà êðèòèêó  • íå äîïóñêàº êðèòèêè;  
• äîïóñêàº ³ âðàõîâóº;  
• ñïðèéìàº ÿê íàëåæíå.  

15. Ñòèëü ñï³ëêóâàííÿ  • òðèìàº äèñòàíö³þ;  
• äðóæíüî íàëàøòîâàíèé;  
• ñï³ëêóºòüñÿ ëèøå ç ³í³ö³àòèâíèìè ï³äëåãëèìè.  

16. Ñòîñóíêè ç ï³äëåãëèìè  • îô³ö³éí³, çàëåæàòü â³ä íàñòðîþ;  
• âð³âíîâàæåíà ìàíåðà ïîâåä³íêè, ïîñò³éíèé ñàìîêîíòðîëü;  
• ì’ÿê³, ñïîê³éí³.  

17. Ñòàâëåííÿ äî äèñöèïë³íè  • æîðñòêå;  
• äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî ëþäåé;  
• ôîðìàëüíå.  

18. Ìåòîäè âïëèâó íà ï³äëåãëèõ  • íàêàç, ðîçïîðÿäæ åííÿ, âêàç³âêà;  
• îñîáèñòèé ïðèêëàä, ïåðåêîíàííÿ, ïðîïîçèö³ÿ, ïîðàäà;  
• ïðîõàííÿ.  

19. Çàñòîñóâàííÿ çàîõî÷åíü ³ 
ïîêàðàíü 

• ïîêàðàííÿ – îñíîâíèé ìåòîä; çàîõî÷óº ëèøå îáðàíèõ;  
• ð³âíîçíà÷íî âèêîðèñòîâóº ð³çí³ âèäè ñòèìóë³â;  
• íåïðàâèëüíî çàñòîñîâóº.  

 

Таблиця 3

Основні ознаки індивідуального стилю керівництва директора ЗНЗ



ловлювання своїх думок або побоювання вис�
ловлювань, реакція на зауваження керівника;
особливості невербального спілкування);

б) проведення прийому відвідувачів курсів:
– дані про відвідувачів: ПІП, посада;
– суть питання, що розв’язувається;
– особливості спілкування (тон, особливості

поведінки);
– використання невербальних засобів для по�

зитивного спілкування (посмішка, увага, ство�
рення атмосфери довіри);

– умови підвищення ефективності ділового
спілкування: зрозумілість та єдність мови, вра�
хування індивідуальних особливостей співроз�
мовника; логічність викладу власних думок;

– оптимальність за змістом та швидкість
розв’язання питання;

– спрямованість рішення (гуманістична чи
формально�бюрократична);

в) участь у масових заходах (семінарах, кон�
курсах, конференціях) працівників та учнів
школи;

г) аналіз роботи з документами :
– глибина з’ясування суті документа;
– оперативність реагування на його зміст;
– оптимальність розподілу завдань між вико�

навцями;
– прояв компетентності (згідно із змістом до�

кументу);
– спрямованість рішень, що приймаються на

основі аналізу документів (гуманістична або
формально�бюрократична).

У програму дослідження входить, як обов’яз�
ковий компонент, анкетування педагогів, учнів,
технічного персоналу і самого директора, що
сприяє більш глибокому і досконалому виявлен�
ню та узагальненню результатів вивчення стилю
індивідуального керівництва директора ЗНЗ з
метою його удосконалення.

Дослідження індивідуального стилю у
керівників ЗНЗ показує, що кращих результатів
досягає той навчальний заклад, де для роботи
директора характерне переважання ознак демо�
кратичного керівництва. Однак високок�
валіфіковані директори, залежно від конкретної
ситуації, рівня сформованості колективу, від
індивідуальності кожного підлеглого гнучко ви�
користовують риси кожного стилю з метою
ефективного управління. Адже, за словами бага�
тьох науковців, найкращим вважається гнучкий,
адаптивний стиль, орієнтований на реальність.
Як же досягти такого стилю керівництва? Ми
пропонуємо розглянути шляхи оптимізації сти�
лю керівництва:

1) самоаналіз власної діяльності з метою ви�
явлення сильних та слабких сторін стилю
керівництва;
2) усвідомлення власного стилю керівництва;
3) збереження та зміцнення сильних сторін
стилю;
4) постійна робота над подоланням своїх не�
доліків;
5) оволодіння якомога більшою кількістю за�
собів та методів відомих стилів;
6) здійснення індивідуального підходу до
кожного підлеглого;
7) оптимальне позитивне спілкування;
8) поважання гідності людини;
9) урахування рівня розвитку колективу;
10) урахування індивідуальних особливостей
кожного працівника;
11) залучення підлеглих до управління;

12) розвиток критики, самокритики;
13) делегування повноважень;
14) забезпечення гласності;
15) відмова від командно�адміністративних
методів управління;
16) врівноважені стосунки з підлеглими;
17) гнучке застосування та співвідношення
методів впливу;
18) виявлення поваги та довіри до підлеглих,
учнів, батьків;
19) розумне співвідношення заохочень та по�
карань;
20) урахування вимог суспільства до керів�
ництва сучасним ЗНЗ;
21) вдосконалення організаційних форм уп�
равління;
22) забезпечення оптимістичного настрою у
колективі;
23) створення атмосфери співпраці;
24) вдосконалення прийомів прийняття рі�
шень;
25) підвищення рівня інформованості підлег�
лих;
26) координація використання влади;
27) підтримка ініціативи підлеглих;
28) створення сприятливих умов для резуль�
тативної праці кожного члена колективу;
29) підвищення умов відповідальності кож�
ного за свою працю;
30) підвищення власного рівня компетент�
ності.
Отже, перед кожним керівником ЗНЗ має

стояти питання свідомого вдосконалення стилю
керівництва закладом згідно з вимогами сус�
пільства, а саме – його демократизації та гумані�
зації, що передбачає увагу до кожної особистос�
ті, врахування її індивідуальності, організацію
спільної діяльності керівника та підлеглих на за�
садах партнерства, створення умов для про�
фесійного зростання кожного члена колективу.
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У статті розгля�
дається проблема
формування індивіду�
ального стилю про�
фесійної діяльності на
основі злиття природ�
них даних, власних
очікувань, ідеальних
уявлень про майбутню
професійну діяльність
та соціального замов�
лення. У науці понят�
тя “стиль” вжи�
вається в різному кон�
тексті. Традиційно
виділяють такі основні
його напрями:
когнітивний стиль,
стилі лідерства та уп�
равління, індивідуаль�
ний стиль діяльності
та стиль життя.
Процес формування
індивідуального стилю
діяльності майбутніх
менеджерів під час
вивчення іноземної мо�
ви значно ак�
тивізується, якщо при
розробці занять врахо�
вувати обєктивні ус�
кладнення, характерні
для даного віку, та
специфіку налагоджен�
ня міжособистісних
контактів, а також
психологічні механізми,
що забезпечують
успішність психоко�
рекційної роботи з ме�
тою формування
індивідуального стилю
діяльності майбутніх
менеджерів.
У роботі представлені
дані експерименталь�
ного дослідження, про�
веденого за методикою
“Опитувальник Т.Лірі”.

The article is concerned
with the problem of indi�
vidual style activity and
communication of man�
agement department stu�
dents forming on the pri�
mary stage of education.
The experiment demon�
strates the effectiveness
of given method in the
process of individual
style of activity and
communication forming.

Формування індивідуального стилю професійної діяльності відбу�
вається на основі злиття природних даних, власних очікувань, ідеальних
уявлень про майбутню професійну діяльність та соціального замовлення. У
науці поняття “стиль” вживається в різному контексті. У традиційному ба�
ченні виділяють такі основні напрями в дослідженні: когнітивний стиль,
стиль лідерства та управління, індивідуальні стилі діяльності і стилі життя.

Ідею стилю як цілісного утворення підтримують практично всі при�
хильники нового напряму психологічної науки – стильової сфери особис�
тості. При цьому одні фахівці у визначенні стилю на передній план став�
лять уподобання особистості, а інші – звязок з діяльністю. Обидва погляди
представлено у поданих нижче визначеннях. 

Згідно з першим поглядом, стиль людини розглядається як усталений
цілісний паттерн індивідуальних проявів, що виявляється в уподобанні
індивідом форми (способу) взаємодії з фізичним та соціальним середови�
щем (О.В.Лібін, 1994). Другий погляд представлено у тлумаченні стилю
Д.О.Леонтьєвим: “Індивідуальний стиль будь�якої діяльності є тим інтег�
ральним цілим, що пов’язує різні детермінанти діяльності, опосередковую�
чи їхній ізольований вплив” [4;100]. Завдяки цьому, наголошує автор,
людська діяльність відрізняється від цілеподібної діяльності механічних
пристроїв [6;4].

Поняття “стилю” як певної спрямованості особистості було уведено
А.Адлером і характеризується тим, які саме цілі ставить перед собою люди�
на і які способи досягнення вона обирає [7; 97�104].

На початку 50�х рр. тематика дослідження стилю розширилася: почали
досліджуватися проблеми сприймання та опрацювання інформації під ку�
том зору особистості, її властивостей. Ці дослідження згодом були оформ�
лені в окремий напрям – дослідження когнітивного стилю.

У 60�х рр. зявився новий напрям – індивідуальний стиль діяльності,
який, за задумом його розробників, розкривав спосіб, типові прийоми, ма�
нери виконання тієї чи тієї діяльності, причому малися на увазі ті способи і
прийоми, які найбільш зручні і звичні для тієї чи іншої людини. 

У вітчизняній психологічній літературі є функціональні праці з форму�
вання індивідуального стилю діяльності (наприклад, “Індивідуальний
стиль діяльності” Е.А.Климова,1969) [2].

Крім цих стилів, оформилися також стилі спілкування і керівництва.
Нині найчастіше виділяють стиль життя, когнітивні стилі, стилі спілкуван�
ня, стилі керівництва. Зауважимо, що термін “стиль” використовується у
трьох значеннях: у найбільш узагальненому – як синонім стильової сфери;
як родова характеристика (наприклад, когнітивний стиль) і як певний вид
(наприклад, певний стиль спілкування). 

Значний період досліджень окремих стилів, що розглядалися як неза�
лежні один від одного, передував визначенню професійного стилю спілку�
вання.

У контексті когнітивного напряму (Р.Гарднер, Г.Клейн, Х.Уіткін) на
сьогодні більше 20 різновидів стилів. При цьому можна виділити найхарак�
терніші їх ознаки: стиль як інструментальна характеристика перцептивної
та інтелектуальної діяльності; стиль, стійкий за часом і в різних ситуаціях;
стиль, що відображає якісну своєрідність психічної діяльності. Сукупність
названих параметрів переконує в тому, що їх можна вимірювати і
прослідковувати динаміку змін.

Дослідження стилів лідерства і керівництва започаткували Ф.Фідлер,
К.Левін та інші. Було визначено такі параметри, як імовірність стійкості ха�
рактеристик стилю, багатовимірність і функціональність, особистісна
своєрідність. Загалом це націлює дослідників даної проблеми на сис�
темність в організації експериментальної роботи та аналіз одержаних ре�
зультатів.

Концепція індивідуального стилю діяльності розроблена в наукових
працях В.С.Мерліна (1986), Е.А.Климова (1969), Е.П.Ільїна (1979) та ін.
Особливість підходу в тому, що стиль розглядається не як окремі елементи
діяльності, а як певне їх поєднання, як система прийомів і способів діяль�
ності. “Стиль обумовлений психологічно, але не фатально детермінований
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індивідуальними особливостями субєкта, і фор�
мується як інтегральний ефект взаємодії субєкта
і обєкта” [2]. Стиль може змінюватися при зміні
умов діяльності. Таким чином, це дає змогу
фіксувати змінні параметри та досліджувати
міру їх вияву на кожному фіксованому етапі.

Дослідження проблеми формування стилю
діяльності переконує в тому, що значна увага
приділялася психологічному обгрунтуванню йо�
го параметрів і проявів. Значно менша увага
приділена соціальному обумовленню та ролі
інших осіб у формуванні і функціонуванні
індивідуального стилю. З огляду на специфіку
студентського середовища, особливості роботи
при вивченні іноземної мови ми вважаємо, що
цей параметр є доволі значущим.

Досить суперечливими є судження щодо
зв'язку стилю діяльності і результату роботи, а
також взаємозв'язку між стилем керівництва та
задоволеністю підлеглих своєю працею та її про�
дуктивністю. Для розв'язання цієї проблеми
пропонувалося враховувати не лише взаємини
між керівником та виконавцями, а й особливості
всієї ситуації керівництва. На цій основі були
розроблені ситуаційні моделі керівництва,
найбільш відомою серед яких є “ймовірна мо�
дель ефективності керівництва” Ф.Фідлера [8].
При цьому майстерність керівництва полягає в
тому, щоб відчути “свою” ситуацію або ж перест�
руктурувати її в таку. Ця здатність можлива на
основі розвитку рефлексії, що її ми розглядаємо
як важливу умову вироблення індивідуального
стилю в період навчання у ВНЗ.

Досить дискусійним у науці є питання кла�
сифікації стилів. Від перших спроб К.Левіна
розвязати це завдання в “школі групової ди�
наміки” і до сьогодні виділено чимало критеріїв
та самих індивідуальних проявів стилю про�
фесійної діяльності. Класичні авторитарний, де�
мократичний та ліберальний стиль на практиці
досить рідко зустрічають в чистому вигляді.
Найбільш поширеними є змішані в тій чи іншій
пропорції стилі.

А.Л.Журавльов і В.Ф.Рубахін пропонують
виділити сім стилів керівництва: директивний,
колегіальний, ліберальний, директивно�ко�
легіальний, директивно�ліберальний, колектив�
но�ліберальний і змішаний [1;41�63].

Р.Лайкерт виділив чотири стилі поведінки
керівника: експлуататорсько�авторитарний,
прихильно�авторитарний, консультивно�демо�
кратичний і стиль, що базується на участі
підлеглих у прийнятті рішень [9]. 

У кожному випадку враховуються парамет�
ри, покладені в основу виділення стилів. Так,
Р.Лайкерт вказує на залежність між продук�
тивністю праці і стилем керівництва, Д.Мак�
Грегор установив відповідність між стилем
керівництва і культурою професійного спілку�
вання, зокрема внутрішньою переконливістю
керівника щодо психологічної природи людини
[10]; Ф.Фідлер вказував на зорієнтованість на
завдання, на стосунки з підлеглими чи контроль
над ситуацією [8]. А.Г.Ісмагілова при визначенні
стилів спілкування за основу бере операційну
структуру цілей діяльності та рівень операцій,
які реалізують відповідні цілі. Наприклад, сти�
муляційним діям відповідають такі операції, як
спонукання до активності, спонукання перспек�
тивою, позитивною оцінкою; контролюючим

діям – повідомлення про правильність виконан�
ня завдань, залучення до самоконтролю тощо.

Окремі автори (А.О.Коротаєв, Т.С.Тамбовце�
ва) аналізують не лише інструментальні операції
стилю спілкуваня, а й виділяють емоційно�екс�
пресивні характеристики – іронію, гумор, ласку,
тон спілкування, дистанцію тощо.

Т.А.Рєпіна і Л.М.Башлакова зосереджують
увагу на функціях керівництва, при цьому
виділяють організаційно�ділові та ор�
ганізаційно�виховні. За модальністю всі способи
впливу у процесі спілкування можуть бути по�
зитивними, спонукати до певних дій або нега�
тивними і стримуючими від певних дій, заборо�
няти їх.

Модель міжособистісної поведінки В.Шутца
дає змогу виділити функціональні виміри інтер�
персональної поведінки, які проявляються у
будь�якому типі соціальних стосунків. Це вклю�
чення (перебування в товаристві інших, контак�
тування, взаємодія, спілкування з ними), кон�
троль (вплив, прийняття рішень, керування, на�
полягання на своєму, спрямування дій інших,
демонстрування влади) і відкритість (розкриття
перед іншими своїх думок і почуттів, щирість,
природність). На емоційному рівні їм відповіда�
ють такі потреби, що стосуються внутрішніх пе�
реживань людини: значущість (потреба відчува�
ти себе гідним уваги оточуючих), компе�
тентність (потреба почуватися сильним, ерудо�
ваним, здібним) і любов (потреба відчувати себе
приємним, привабливим, симпатичним).

В.Шутц вважає такі виміри універсальними,
необхідними і достатніми для характеристики
будь�якого типу стосунків. Акцентування на то�
му чи іншому із них суттєво впливатиме на фор�
мування стилю діяльності.

О.О.Кронік та Е.О.Кронік відзначають такі,
на їхню думку, значимі параметри індивідуаль�
ного стилю: валентність, позиція і дистанція.
Перша характеризується емоційністю ставлення
(симпатія – антипатія) і засвідчує прагнення
партнерів по спілкуванню до взаємного збли�
ження чи виражає опозицію. Другому фактору
відповідають стосунки домінування – підкорен�
ня. Третій відображає міру міжособистісної
близькості [3].

Успішність реалізації індивідуального стилю
спілкування, на думку Т.Високинської�Гонсер,
залежить від таких базових утворень: дирек�
тивність – недирективність; визначеність – не�
визначеність; анонімність – саморозкриття; ви�
раження позитивного або негативного ставлен�
ня. На біполярні параметри індивідуального
стилю вказує В.А.Ташликова і при цьому
виділяє такі з них: директивність – недирек�
тивність; опіка і підтримка – підвищена три�
вожність; однозначність – неоднозначність по�
ведінки; емоційна дистанція – емоційна
близькість.

Визначальним у міжособовому спілкуванні
Р.Блейз також називає вимір домінантності –
залежності, що викликає відповідну емоційну
реакцію: прихильну налаштованість чи відчуже�
ність.

Отже, на основі аналізу спеціальної літерату�
ри можна стверджувати, що існують універ�
сальні параметри, які в різних варіантах поєдну�
ються, узгоджуються і відображають внутрішню
сутність індивідуального стилю діяльності. Це
домінантність – залежність; симпатія – анти�
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лено лише на першому курсі за шкалою “автори�
тарність”.

Блок “підкорення” (шкали № 5, 6, 7, 8) має
аналогічне співвідношення за мірою вияву
якості. Переважають показники помірного і ви�
сокого рівня; показники низького рівня колива�
ються від 3 до 5 балів, а дуже високого – від 0 до
2 балів.

Виявлена тенденція до домінування при
прийнятті рішень на етапі констатуючого експе�
рименту переконала в необхідності цілеспрямо�
ваної роботи серед студентів усіх курсів з метою
гармонізації двох основних блоків. Адже сучас�
ний менеджер має добре усвідомлювати свої
здібності і потреби підлеглих, свої можливості і
повноваження та характер завдань, що стоять
перед ним. Крім того, він повинен бути готовим
до переоцінки своїх уявлень і, якщо необхідно,
до відповідних змін стилю керівництва. Озна�
кою високої культури професійного спілкуван�
ня сучасного менеджера є гнучкість, яка прояв�
ляється у здатності оперативно змінювати мето�
ди і прийоми взаємодії з підлеглими, вибирати
способи впливу, найбільш адекватні конкретній
ситуації.

Водночас, якісний аналіз одержаних резуль�
татів доводить, що більшість студентів, які обра�
ли професію менеджера, все�таки зорієнтовані
на власну думку. Для них характерна тенденція
до підвищеної вимогливості, самовпевненості,
жорсткості у прийнятті рішень. Вони не налаш�
товані вислуховувати точку зору підлеглих. Такі
прояви межують із впертістю, внутрішнім нега�
тивізмом, що не може позитивно впливати на
результативність роботи. Практика уп�
равлінської діяльності переконує, що подібні
прояви можуть бути ефективними лише в окре�
мих ситуаціях, зокрема при наявності досвіду
роботи. При формуванні стилю багато залежати�
ме від внутрішнього чуття та інтуїції. Робити
ставку на них у професійній діяльності навряд
чи є виправданим. Водночас, психолого�педа�
гогічні дослідження засвідчують, що головними
ознаками ефективного стилю керівництва є гар�
монійність його структури та гнучкість,
відповідність особливостям конкретної ситуації.
Тому на етапі формуючого експерименту було
поставлене завдання згармонізувати дію фак�
торів “домінування” та “підкорення”. Ми вихо�
дили з того, що всього можна досягти на основі
розвитку рефлексії, емпатії та адекватної само�
оцінки. 

Рефлексію розглядають як дослідницький
акт, спрямований на себе як субєкта життєдіяль�
ності (Н.І.Гуткіна, 1983). Під особистісною ре�
флексією розуміють дослідження самою люди�
ною сфери потреб, що виникають тільки у про�
цесі спілкування, та особливо загострюються у
конфліктних ситуаціях. Здійснюючи осо�
бистісну рефлексію, людина досліджує себе як
субєкта спілкування і отримує про себе як про
особистість нові знання. Характерна риса осо�
бистісної рефлексії – це дослідження людиною
свого внутрішнього стану і поведінки у зв'язку з
переживаннями інших людей. У результаті та�
кого дослідження людина постає перед собою в
новому баченні, оскільки співвіднесення своїх
почуттів і переживань із почуттями і переживан�
нями іншого дає змогу побачити складну ситу�
ацію і себе в ній збоку (децентровано). А це

патія; формальність – особистісність. Виділені
параметри є полярними і відносно автономними.
Кожен із них відображає особливий аспект діяль�
ності і може бути використаний як самостійний
критерій при класифікації стилів спілкування.
Однак, цілісне уявлення про сутність стилю може
дати лише комплексна характеристика всіх про�
явів індивідуально�особистісного змісту. 

Виявлення тенденцій у формуванні індивіду�
ального стилю діяльності майбутніх менеджерів
і було першим етапом екпериментального дос�
лідження.

Методика “Опитувальник Т.Лірі” (автори:
Т.Лірі, Г.Лефорж, Р.Сазек) дає змогу визначити
такі особливості особистості, як “домінування –
підкорення”, що відіграє важливу роль при
прийнятті управлінських рішень з опорою на
власну думку чи на підкорення думці інших. 

У методиці виділено 8 шкал:
1) тенденція до лідерства – власність – дес�
потизм (авторитарий тип); 
2) впевненість у собі – самовпевненість – са�
мозакоханість (егоїстичний тип);
3) вимогливість – непримиримість – жор�
стокість (агресивний тип);
4) скептицизм – упертість – негативізм
(підозріливий тип);
5) поступливість – невпевненість – пасивне
підкорення (тип підкорення);
6) довірливість – слухняність – залежність
(залежний тип);
7) добросердечність – несамостійність –
надмірний конформізм (дружелюбний тип);
8) доброзичливість – альтруїзм – жер�
товність (альтруїстичний тип).
Методика містить 128 запитань. За кожну

стверджувальну відповідь виставляється один
бал. Підрахунок проводиться за кожною шка�
лою окремо як загальна сума балів. Шкали 1, 2,
3, 4 відображають “домінування”, шкали 5, 6, 7 –
“підкорення”, шкала 8 відображає “альтруїзм”.

Міра враженості визначається таким чином:
0�4 бали – низький рівень; 5�8 балів – помірний;
9�12 балів – високий; 13�16 балів – дуже висо�
кий.

Методика Т.Лірі була використана серед сту�
дентів стаціонарної та вечірньої форми навчання
за спеціальностями “Державні фінанси”; “Ме�
неджмент зовнішньо�економічної діяльності”;
“Економіка підприємництва” Вінницького торгі�
вельно�економічного інституту та КНТЕУ. 

Опитування проводилося з листопада 2000р.
по грудень 2001р. Всього в опитуванні за вказа�
ною методикою взяло участь 126 чоловік. По�
даємо результати опитування у табл. 1. 

Аналіз даних таблиці, у якій відображені ре�
зультати опитування за методикою Т.Лірі, доз�
воляє стверджувати, що існує виражена тен�
денція до домінування серед студентів усіх
курсів. Особливої різниці в показниках за шка�
лою № 1, 2, 3, 4 за роками навчання не виявлено.
Так, на І курсі сума позитивних відповідей за на�
званими параметрами становить 40 балів, на ІІ
курсі – 50 балів, на ІІІ курсі – 53 бали.

Оскільки за методикою Т.Лірі можна визна�
чити міру вираженості досліджуваної якості, то
це дає змогу здійснити кількісний аналіз. В усіх
групах переважає помірний і високий рівень
прояву якостей за всіма шкалами. Низький
рівень зафіксовано за шкалою “егоїстичний тип”
та “агресивний тип”. Дуже високий рівень вияв�
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сприяє більш адекватній оцінці власної по�
ведінки [5;31]. 

Рефлексивна схильність є невід'ємною час�
тиною у професійній діяльності менеджера,
оскільки дає змогу аналізувати власні думки та
емоційний стан, а також у поєднанні з емпатією
проникати у внутрішній світ іншої людини. Така
зорієнтованість сприяє закріпленню на практиці
таких рис колегіальності, як вміння радитися з
підлеглими, враховувати їхній досвід, сприйма�
ти критику “знизу”, формувати доброзичливу
атмосферу, але у поєднанні з вимогливістю.

При згармонізованості “домінування” та
“підкорення” досягається ділова спрямованість у
роботі як намагання домогтися реальних успіхів,
раціонально розпоряджатися працею і часом
підлеглих, а також вияв гуманності як так�
товність, чуйність, справедливість, схильність
визначати передусім позитивні сторони підлег�

лих та їхні успіхи. Крім того, не варто нівелюва�
ти і значення вимогливості, але не у формі дес�
потизму, жорсткості, а як спрямованості напо�
легливо домагатися від співробітників виконан�
ня поставлених завдань, твердості й рішучості у
прийнятті рішень. Створення творчої, доброзич�
ливої атмосфери в очолюваному колективі стає
неможливим, коли порушується гармонія у
структурі стилю керівництва. Якщо певна риса
домінує за рахунок прояву іншої, тоді втра�
чається не лише гармонія, а й цілісність стилю,
що негативно впливає на реалізацію всієї систе�
ми управлінських функцій.

Стихійність формування індивідуального
стилю діяльності може мати аналогічні
наслідки. Тому розроблена і реалізована при
вивченні іноземної мови система занять була
орієнтована на розвиток рефлексивної схиль�
ності майбутніх менеджерів на різних етапах на�
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Дані опитування за методикою Т.Лірі 

н – низький рівень вираження; п – помірний рівень; в – високий рівень; дв – дуже високий.



студенти, які навчаються за спеціальністю “Ме�
неджмент зовнішньо�економічної діяльності”,
достатньо зорієнтовані на майбутню професійну
діяльність. Більше 52,8% із них усвідомлюють
необхідність цілеспрямованої роботи зі самовдо�
сконалення, що розглядається нами як психо�
логічна готовність до системної роботи з метою
формування індивідуального стилю діяльності.

Процес формування індивідуального стилю
діяльності майбутніх менеджерів при вивченні
іноземної мови значно активізується, якщо під
час розробки занять враховувати обєктивні ус�
кладнення, характерні для даного віку, та спе�
цифіку налагодження міжособистісних кон�
тактів; психологічні механізми, що забезпечують
успішність психокорекційної роботи з метою
формування індивідуального стилю діяльності
майбутніх менеджерів є схильність до рефлексії,
емпатія та здатність поглибленого самоаналізу.
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вчання. Проведене повторне опитування за ме�
тодикою Т.Лірі (листопад 2001) дозволяє ствер�
джувати, що поставлене завдання виконане. Ре�
зультати порівняльного аналізу одержаних даних
подані в таблиці 2. 

Згідно з даними таблиці 2, прослідковується
тенденція до наближення даних блоку “доміну�
вання” та блоку “підкорення”. Це відбулося в ос�

новному за рахунок зниження показників пер�
шого блоку та незначного підвищення другого.
Так, на першому курсі в контрольних групах
“домінування” зменшилось на 6,4%, а в експери�
ментальних на 14,1%; на другому курсі –
відповідно на 4% і на 10,4%; на третьому курсі –
5,1% і на 14,8%; а на четвертому – на 3,3% і на
11,4%. Таким чином, прослідковується загальна
тенденція до зниження показників за шкалами 1
(авторитарний тип); 2 (егоїстичний тип); 3 (аг�
ресивний тип); 4 (підозріливий тип). Однак, у
контрольних групах такі зміни сталися від 4% до
6,4%, а в експериментальних – від 10,4% до
14,8%. 

У блоці “підкорення” відбулося незначне
зростання показників: від 0,8% до 2,6% в кон�
трольних групах та від 0,4% до 3,5% в експери�
ментальних. Це підтверджує деяке зростання та�
ких параметрів, як поступливість, довірливість,
добросердечність, що в цілому характеризує та�
ку сторону індивідуального стилю діяльності
менеджерів, як гуманність.

Під час експерименту зміни реєструвалися за
таким показником, як вияв схильності до
“домінування – підкорення” за методикою
Т.Лірі; зниження показників за шкалою “автори�
тарний”, “егоїстичний”, “агресивний” та
“підозріливий тип”, що входять до блоку
“домінування”, в експериментальних групах від
10,4% до 14,8% (у контрольних групах
відповідно від 4% до 6,4%) вказує на цілеспря�
моване формування такого прояву індивідуаль�
ного стилю майбутнього менеджера, як гу�
манність. 

Окремо слід сказати про зміни за роками на�
вчання. На першому курсі відзначається більша
полярність між названими блоками. Однак,
суттєвої різниці при подальшому навчанні не
зафіксовано. Корекції рівною мірою піддаються
прояви стилю студентів різних курсів. Це пере�
конує в тому, що орієнтація на розвиток ре�
флексії, емпатії та збалансування самооцінки
відповідає, з одного боку, віковим особливостям,
з іншого – потребі професійного самовдоскона�
лення. 

Проведене експериментальне дослідження
роботи дає змогу зробити попередні висновки:
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Ефективний менеджмент організацій і високопрофесійне державне
управління є запорукою економічного зростання України.

До такого висновку можна дійти, ознайомившися із монографією
Богдана Будзана, професора кафедри менеджменту й економіки
Міжнародного інституту менеджменту (МІМ$Київ), що вийшла з друку
за сприяння Консорціуму із вдосконалення менеджмент$освіти в Ук$
раїні (Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи. – К.:
Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 349 с.). Книга корисна
науковцям, викладачам та керівникам підприємств, а також державним
службовцям, оскільки йдеться в ній не тільки про менеджмент як уп$
равління підприємствами в ринкових умовах, але й викладаються по$
гляди на удосконалення системи управління державою в нинішній час.

Автор зазначає, що термін “менеджмент” у значенні найефек$
тивнішого управління у світовій спільноті набуває все більшого поши$
рення. Державне управління (Рublic administration) відрізняється від
управління бізнесом (Business administration) та загального менеджмен$
ту (Мanagement) багатьма аспектами, зокрема метою. Якщо управління
виробництвом продукції (послуг) відображає інтереси власників ор$
ганізацій і спрямоване на одержання головним чином прибутку, то дер$
жавне управління, що характеризує загальносуспільні інтереси, спрямо$
ване на забезпечення конституційних прав і свобод громадян шляхом
організації суспільного життя. Водночас у державному управлінні вико$
ристовуються методи і технології, досліджувані такими складовими ор$
ганізацій, як теорія організації, стратегічне та інноваційне управління
тощо.

Розглядаючи закон збереження керованості, автор вважає, що ігно$
рування його в Україні виявляється насамперед у порушених про$
порціях між державним і бізнесовим управлінням. Він опрацьовує кон$
цепцію метаменеджменту, яка інтегрує теорію управління із
соціологічними та політологічними концепціями.

Управління – це процес упорядкування (подолання ентропії) в
соціально$економічних системах (у т.ч. і в організаціях). Проте уп$
равління, що прагне тотального впорядкування, як показує криза
ієрархічного (бюрократичного) управління, є неефективним. Це пояс$
нюється інтегральним наслідком соціального поступу – феноменом лю$
дини самоорганізованої, самодостатньої. Б.Будзан, спираючися на праці
філософа С.Завєтного, зазначає, що домінуюче становище посіла пара$
дигма розуміння людини як Homo sapiens (людини розумної). Вона,
вирізнивши й звеличивши людину у світі, оголосила розум вищою
інстанцією мислення, що “схоплює” єдність протилежностей (М.Ку$
занський, Д.Бруно), виводить людину за межі скінченого (І.Кант), ро$
бить предметом розгляду власні форми (І.Гегель). Водночас ця пара$
дигма додала до людського світовідчуття елементи зайвої гордості та са$
мовдоволення, ілюзію щодо нібито панування її над своїм середовищем.
Перехід же до розуміння людини як сутності, що керує собою (Homo
villicus), дозволяє сподіватися, що людина поставить перед собою за$
вдання правильно використовувати свій розум в інтересах довкілля і
суспільства.

Особистісне самоврядування є природним експериментом з пе$
ревірки ідей, генерованих розумом, дає змогу людині правильно
орієнтуватися у світі і оптимально взаємодіяти з ним. Саме недооцінка
самоуправління як сутнісної характеристики людини стала джерелом
багатьох сучасних проблем людства. Метаменеджмент, наголошує ав$
тор, є теорією, що грунтується на філософській парадигмі Homo villicus.

Автор зазначає, що основою менеджменту є система виробничих
відносин, які вже склалися, ті національні й духовні властивості, що
формуються тисячоліттями, концентруючися у специфічних уявленнях
і переконаннях людей, способі їхнього мислення та розуміння прогресу
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но всі некомерційні організації.
Підприємницький стиль поведінки характе$
ризується прагненням до змін, до передбачен$
ня майбутніх небезпек і нових можливостей.

Автор зазначає, що досвід реорганізації си$
стем управління організаціями при переході
від одного стилю поведінки до іншого
свідчить про глибокі зміни, потребує багато
часу і коштів, надзвичайно важкий психо$
логічно для людей, оскільки вимагає перероз$
поділу влади. Спроби поєднати обидва стилі
поведінки в одній організації ведуть до того,
що всередині неї виникають напруженість,
конфліктні ситуації. Тому у практиці за$
рубіжного менеджменту досить широко роз$
повсюджений метод “диких гусей” – утриму$
вання на підприємстві талановитих людей без
чітко визначених обов’язків, підбурювачів і
порушувачів “інституційного спокою”, що ви$
сувають нові ідеї та оригінальні рішення. Для
подолання ризикофобії, яка, як вважає Б.Буд$
зан, особливо властива сучасному українсько$
му менеджменту, доцільно використовувати
метод “мозкового штурму”. Завдяки йому
відповідальність за ризик розподіляється
рівномірно між усіма членами групи, що змен$
шує страх перед невдачею.

У монографії багато уваги приділяється
центру управлінського механізму – менедже$
ру. Б.Будзан формулює таку концепцію ефек$
тивної діяльності менеджера:

– відмова від старих принципів
ієрархічних відносин панування і підкорення
в організації та перехід до партнерства;

– самостійний та інноваційний характер
діяльності менеджера, безперервний творчий
підхід до всіх питань;

– прагнення до соціально обгрунтованого
прибутку;

– максимальна поінформованість усіх
співробітників;

– гнучкий, швидкий і вільний перехід пер$
соналу від однієї ролі до іншої відповідно до
нових вимог насиченого ринку;

– упровадження принципів свободи,
рівності і справедливості у взаєминах між ме$
неджерами та підлеглими;

– поєднання індивідуалізму і комунітариз$
му як нового колективізму;

– відповідність підприємницької діяль$
ності етичним нормам та екологічним вимо$
гам;

– експериментування.
“Цемент суспільства” – це метафоричне

поняття автор використовує для характерис$
тики сукупності механізмів координації і
співпраці, що утверджуються в суспільстві з
метою його стабілізації. На його думку,
“суспільний цемент” має формуватися в коор$
динатах чотиривимірного соціального просто$
ру “Ментальність – Еліта – Ідеологія – Еко$
номіка”.

У кінцевому підсумку, вважає Б.Будзан,
невміння організувати працю всіх без винятку
працівників у кожному окремому осередку і
суспільстві загалом – це і є одна з

і регресу, добра і зла, тобто того, що можна
вважати базовими складовими людської мен$
тальності. Саме тому Україні, вважає Б.Буд$
зан, не підійде один до одного модель амери$
канського менеджменту, де акцентуються ма$
теріальний успіх, рішучість, схильність до ри$
зику, індивідуалізм. Адже американському ха$
рактеру притаманний романтичний практи$
цизм, а ідеалом є самотній, сильний, ви$
нахідливий герой.

Зарубіжні дослідники вважають, що аме$
риканський менеджмент грунтується на інди$
відуальному діловому успіху та індивіду$
альній відповідальності, формалізації уп$
равлінських структур і механізмів контролю,
раціоналізмі та професіоналізмі, спеціалізації
й ініціативі, швидкості службового просуван$
ня і високій мобільності. А японські принци$
пи управління подібні до китайських та ко$
рейських і базуються на поєднанні колек$
тивізму та ієрархії. 

Досвід менеджменту свідчить про те, що
його успіх грунтується як на використанні
прогресивного світового досвіду, так і на вра$
хуванні національних традицій. Наприклад,
сучасні американські менеджери частіше
пов’язують успіх своїх фірм з обслуговуван$
ням клієнтів, німецькі – з кваліфікованою ро$
бочою силою, японські – із вдосконаленням
продукції. 

Автор переконаний, що, маючи в Україні
конгломерат підприємств з різним рівнем уп$
равління, нам доведеться застосовувати
своєрідний історичний підхід стосовно впро$
вадження концепцій менеджменту, який по$
лягає у використанні того методу, що
відповідає “історичному часу” конкретного
підприємства в еволюції управлінської думки. 

Проаналізувавши причини управлінської
кризи, Б.Будзан рекомендує алгоритм подо$
лання її в усій країні і на окремих
підприємствах:

1. Розпочати зі стратегічного менеджменту
як засобу досягнення успіху.

2. Опанування маркетингу як сучасної кон$
цепції управління підприємством.

3. Реалізація підходів стратегічного ме$
неджменту і маркетингу, що має здійснювати$
ся з урахуванням рекомендацій менеджменту
ризику, антикризового управління, хаос$ме$
неджменту з неодмінним оволодінням інтег$
ральним менеджментом.

Для стратегічного управління характерні
два протилежні стилі поведінки організації –
збільшувальний і підприємницький. Збільшу$
вальний стиль, тобто орієнтований на
постійне зростання, характеризується поста$
новкою цілей “від досягнутого”, передбачає
мінімізацію відхилень від традиційної по$
ведінки як всередині організації, так і у її
взаєминах із оточенням. При цьому ор$
ганізації прагнуть уникати змін, пошук аль$
тернативних рішень ведеться послідовно, ух$
валюється перше задовільне рішення. Такої
поведінки дотримується більшість успішних і
стабільних комерційних організацій і фактич$
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найістотніших причин колишніх і сьо$
годнішніх невдач України (та й інших постра$
дянських країн). Адже саме організація праці
або організація діяльності є головним предме$
том науки і практики світового менеджменту.
(І додам від себе – предметом такої навчаль$
ної дисципліни, як “Операційний і виробни$
чий менеджмент”, що є нормативною дис$
ципліною підготовки бакалаврів з менеджмен$
ту).

Спираючися на певні вузли дуалістичної
природи етнічного менталітету (індивідуалізм
– колективізм, антеїзм – мобільність,
емоційність – раціональність тощо), Б.Будзан
формулює завдання сучасного українського
менеджменту: створювати гнучкі механізми
адаптації людини до умов, що змінюються у
процесі реформ, надавати їм можливість роз$
кривати власний творчий потенціал. Ук$
раїнська ментальність, вважає автор, почне
“працювати” на перспективу бізнесу лише
тоді, коли зміст як перспективи, так і менталь$
ності буде оформлено в зрозумілу систему
пріоритетів і норм.

Використавши й узагальнивши наукові
здобутки вчених і наукових колективів, прак$
тичний досвід багатьох керівників, автору
вдалося визначити характер української у$
равлінської кризи. Як правило, для ук$
раїнського керівника характерне визначення
підлеглим терміну виконання завдань “на вчо$
ра”. Постановка та доручення завдань, що їх
потрібно виконувати практично блискавично,
– одна з огидних рис повсякденної практики
українського управління, вважає Б.Будзан.
Навіть плановій економіці не вдалося сфор$
мувати в українському управлінському сере$
довищі традиції точності, пунктуальності,
здатності до управління своїм часом і часом
підлеглих, створити механізми протидії
суб’єктивній авральності, стихійності, ком$
панійщині тощо.

Автор розкриває причини невдач у форму$
ванні управлінської еліти в Україні, нездат$
ності вести суспільство шляхом прискореного
інноваційного розвитку. На підставі аналізу
процесу приватизації Б.Будзан доходить
невтішного висновку: за умов, коли фактично
здійснюється приватизація менеджменту, а не
власності, ймовірність “менеджерської” чи
“кадрової” революції в Україні, тобто подо$
лання кризи управління, є невисокою.

Як характерні риси сучасного українського
менеджменту автор називає такі: 

– латентність великої потреби у менедже$
рах (за його оцінками, у наш час для ук$
раїнської економіки необхідно близько 1 млн.
менеджерів);

– нехтування довгостроковим плануван$
ням управління (як довели обстеження, 83%
підприємств навіть не ставлять перед собою
завдання довгостроково планувати процес уп$
равління); 

– невміння імпортувати нові технологічні
прийоми (на Заході, наприклад, рекомен$
дується заохочувати “безсоромне позичання”

ідей та прийомів, мати в організації “головного
хранителя пам’яті” та наймати на роботу “гене$
ралістів” – людей, які мислять глобально);

– брак “клем” у державному управлінні і
приватному бізнесі для підключення інтелек$
туального потенціалу, через які б надходили
конструктивні ідеї;

– слабка підготовленість керівників до уп$
равління галузями і підприємствами в умовах
зміни організаційних форм і форм власності;

– алергія уряду на менеджмент (ук$
раїнський істеблішмент здебільшого не має
сучасної управлінської підготовки, адже за ба$
зовою вищою освітою нинішні керівники дер$
жавного управління не корелюють зі своїми
посадами і здобутою раніше підготовкою в
соціально$гуманітарній сфері); 

– брак корпоративної культури, що відчу$
жує фахівців із міжнародною менеджерською
освітою;

– конфлікти в українському менеджменті,
зокрема, між діловими культурами України і
Заходу, основою яких є відмінності в семан$
тиці ділової термінології і ділової мови, нево$
лодіння бізнесовою мовою. Причина кон$
фліктів між підприємцями та інвесторами
найчастіше полягає в неоднаковій участі в уп$
равлінні і капіталі організації. Важливо дома$
гатися, щоб менеджер відчував себе власни$
ком і поводився як власник. Для цього працю
найманого менеджера оплачують ф’ючерськи$
ми акціями. Заслуговують уваги конфлікти
між директорами і працівниками, між дирек$
торами та фінансовими установами, тому слід
шукати способи усунення цих конфліктів.

Б.Будзан переконаний, що Україна “бідна”
через кризу системи її управління. Ця тривала
криза є відображенням сучасного стану ук$
раїнського суспільства як антипода
суспільства знань (“безголове суспільство”).

Автор наводить дані П.Друкера, який вва$
жає, що в соціумі досить мала кількість подій
(10$20 %), що розташовуються в області одно$
го екстремуму, викликає 90% результатів, тоді
як більшість подій забезпечує не більше 10%
результатів. На думку Б.Будзана, такими кре$
ативними точками зростання суспільної ефек$
тивності України мають стати корпорати$
зація, вироблення механізму розв’язання
конфліктів, реалізація комерційних можливо$
стей української економіки, формування кра$
щих учителів в освіті й житті, подолання кри$
зи споживання. Важливо, щоб термін ре$
алізації заходів не перебільшував 18 місяців.

Автор вважає, що Україна може бути не
менш успішною, ніж Японія, США, євро$
пейські сусіди. Ми тільки довго барилися,
треба наздоганяти “світовий потяг поступу”. У
розробці концепції “наздоганяння” В.Будзан
вбачає мету і завдання свого дослідження. І на
наш погляд, у цілому це йому вдається. 
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ласти. Эти инициативы проложили дорогу пи�
лотному проекту по оценке качества школьно�
го образования, проведенному в 101�й средней
школе Европы в 1997/1998 гг. На основе ре�
зультатов пилотного проекта в январе 2000 го�
да Комиссия приняла предложение рекомен�
довать Европейскому Парламенту и Совету
сотрудничать при оценке качества школьного
образования, опираясь на статьи 149 и 150 До�
говора. 

Потребность в сотрудничестве в сфере
оценки качества образования была также от�
мечена на конференции министров образова�
ния стран ЕС, 11 присоединяющихся стран, а
также министров образования из трех неассо�
циированных стран Центральной и Восточной
Европы, участвующих в качестве наблюдате�
лей. Эта конференция была проведена в Праге
в июне 1998 г. Министры образования из 26
стран�участниц предложили Комиссии со�
здать рабочий комитет из назначенных минис�
трами национальных экспертов, с целью выра�
ботки ограниченного количества показателей
или критериев оценки национальных систем
образования. Такая рабочая группа из 26 пред�
ставителей европейских стран была создана в
феврале 1999 года.(2)

Комиссией были подготовлены два отчета о
ходе работы над проектом. Первый отчет, со�
держащий базовые критерии отбора показате�
лей, был представлен министрам образования
европейских стран в Будапеште в июне 1999
года. Второй отчет, содержащий предваритель�
ный обзор предложенных показателей, был
представлен Совету по образованию на встре�
че 26 ноября 1999 г.(3)

Европейский отчет о качестве школьного
образования основывается на 16 показателях,
отобранных рабочей группой в сотрудничестве
с Комиссией. Эти показатели покрывают 4

А. ВВЕДЕНИЕ
Во всех странах – членах ЕС качество обра�

зования и обучения считается одним из самых
высоких политических приоритетов. Высокий
уровень знаний, умений, навыков считается
базовым условием активной гражданственнос�
ти, занятости и социального единения. Само�
образование на протяжении всей жизни – вот
важное средство обеспечения своего будущего
в профессиональном и личностном плане, а
высококачественное образование важно на
рынке рабочей силы и для свободного пере�
движения по всей Европе. 

В статье 149 Договора ЕС говорится, что
"Сообщество будет способствовать развитию
качественного образования путем поощрения
сотрудничества между странами – членами
ЕС, и если необходимо, поддержания и допол�
нения их действий, одновременно уважая от�
ветственность стран�членов за содержание
обучения и организацию образовательных си�
стем, их культурное и лингвистическое разно�
образие". ЕС неоднократно обсуждал этот во�
прос. Были сделаны определенные выводы и
приняты определенные резолюции, предлага�
ющие странам – членам ЕС и самой Комиссии
начать сотрудничество в данной области. В ре�
золюции Совета от 26 ноября 1999 года мини�
стры образования определили качество обра�
зования как один из приоритетных вопросов
для включения в открытую повестку дня в
рамках новой модели сотрудничества. 

Качество образования является ключевой
целью программы общинных действий "Со�
крат". Таким образом, качество образования
было приоритетным объектом анализа в целом
ряде исследований, проводимых с целью уси�
ления европейского сотрудничества в этой об�
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1 Рабочий комитет включает экспертов, выбранных
министрами образования следующих стран: Бельгии,
Дании, Германии, Греции, Испании, Франции,
Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов,
Австрии, Португалии, Финляндии, Швеции,
Соединенного Королевства, Кипра, Венгрии, Польши,
Румынии, Словакии, Латвии, Эстонии, Литвы,
Болгарии, Чешской Республики, и Словении.  

2 Этот список можно найти в Интернете
(http://europa.eu.int/comm.education/indic/membersen.h
tml). 
3 Два предварительных отчета о ходе реализации
данного проекта можно найти в Интернете
(http://europa.eu.int/comm.education/indic/backen.html).

Розпочинаємо Вас знайомити із матеріалами, які ввійшли до Європейського звіту про якість
шкільної освіти. У цьому номері до Вашої уваги – п'ять головних проблем забезпечення
якості освіти у Європі, шістнадцять показників якості шкільної освіти, докладна інформація
про показники рівня досягнень з математики та читання у європейських країнах, результати
теста з математики та читання, ключові питання стратегії відносно цих дисциплін, а
також приклади національних ініціатив щодо них.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТЧЕТ О КАЧЕСТВЕ ШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ШЕСТНАДЦАТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА

ОТЧЕТ СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
РАБОЧЕГО КОМИТЕТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА(1)   

МАЙ 2000 



широкие сферы: уровень достижений, образо�
вательный успех и переход, мониторинг
школьного образования, образовательные ре�
сурсы и структуры. 

Комиссия планирует представить этот от�
чет Европейскому Совету под председательст�
вом Португалии (8 июня 2000 года) и Конфе�
ренции европейских министров образования,
которая состоится в Бухаресте (с 18 по 20 ию�
ня 2000 года). Отчет станет ключевым компо�
нентом открытой повестки дня Совета по об�
разованию, посвященной качеству образова�
ния. Комиссия намеревается регулярно пере�
сматривать отобранные показатели.

Европейский отчет о качестве образования
является первой реакцией Совета по образова�
нию на выводы специального заседания ЕС в
Лиссабоне 23�24 марта 2000 года. На этом за�
седании ЕС поставил стратегическую цель со�
здания самой конкурентоспособной и стабиль�
но развивающейся экономики в мире, предла�
гающей более высококачественную работу и
более крепкое социальное единство. Достиже�
ние этих целей требует выработки общей стра�
тегии подготовки к развитию экономики зна�
ний и модернизации европейской социальной
модели путем инвестирования в человеческие
ресурсы и избавления от социальной исклю�
чительности. 

Выводы лиссабонского Европейского Сам�
мита (март 2000 года), лежащие в основе такой
стратегической реориентации приоритетов,
признают существенную роль образования и
обучения в обеспечении полной занятости че�
рез развитие экономики знаний. ЕС четко оп�
ределил потребность в установлении поддаю�
щихся измерению целей, показателей и крите�
риев как средства выявления лучших методов,
инструментов мониторинга и оценки достиг�
нутого. 

Комиссия убеждена, что этот первый Евро�
пейский отчет о качестве школьного образова�
ния придаст европейское измерение общему
объему знаний, имеющихся в наличии для
принятия образовательных решений. Комис�
сия надеется, что отчет укрепит сотрудничест�
во между европейскими странами и вызовет
широкомасштабную полемику среди всех за�
интересованных сторон о стратегии повыше�
ния качества образования.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 16�ТИ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
16 показателей качества школьного образо�

вания, отобранных рабочим комитетом нацио�
нальных экспертов, представляют собой до�
полнительный источник информации о каче�
стве образования в европейских школах. 

Данные 16 показателей отражены в таблице
ниже. 

Эти показатели охватывают 4 сферы: 
1. Достижения
В данную сферу входит 7 показателей до�

стижений, которые представляются решающи�

ми для всех европейских стран как в настоя�
щем, так и в будущем. В некоторых областях –
"математика", "чтение", "естественные науки"
– уже имеются необходимые данные. В какой�
то степени это отражает относительную лег�
кость измерения качества обучения данным
предметам. С другой стороны, есть такой пока�
затель, как "Умение учиться самостоятельно",
который покрывает область, намного более
трудно поддающуюся измерению, но тем не
менее, существенную для непредсказуемого
социально�экономического будущего, для ко�
торого в настоящее время трудно найти сопос�
тавимые данные. Посередине находятся такие
предметы, как "обществоведение", по которо�
му существует очень мало данных, и "иност�
ранные языки", методику измерения достиже�
ний в этой области еще только предстоит раз�
работать. "Информационные и коммуникаци�
онные технологии" (ИКТ) тоже включены в
группу достижений, потому что, невзирая на
скудость данных в этой области в настоящее
время, в ближайшие годы это будет один из са�
мых важных показателей. Все эти сферы до�
стижений останутся приоритетными в буду�
щем. 

2. Успех и переход
Сюда попадают три стратегически важных

фактора. Они тесно взаимосвязаны друг с дру�
гом: количество учащихся, бросивших школу,
завершение полного среднего и высшего обра�
зования.

3. Мониторинг образования
Здесь предлагаются два показателя: оценка

и управление школьным образованием и учас�
тие родителей. Оба касаются участия заинте�
ресованных сторон, поскольку директора
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Äîñòèæåíèÿ 1.Ìàòåìàòèêà 
2.×òåíèå 
3.Åñòåñòâåííûå íàóêè  
4.Èíôîðìàöèîííûå è 
êîììóíèêàöèîííûå 
òåõíîëîãèè (ÈÊÒ)  
5.Èíîñòðàííûå ÿçûêè  
6.Óìåíèå ó÷èòüñÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî  
7.Îáùåñòâîâåäåíèå  

Óñïåõ è 
ïåðåõîä 

8.Êîëè÷åñòâî áðîñèâøèõ 
øêîëó 
9.Çàâåðøåíèå ïîëíîãî ñðåäíåãî 
îáðàçîâàíèÿ 
10.Çàâåðøåíèå âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ 

Ìîíèòîðèí
ã øêîëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ 

11.Îöåíêà è óïðàâëåíèå 
øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì  
12.Ó÷àñòèå ðîäèòåëåé  

Ðåñóðñû è 
ñòðóêòóðû 

13.Îáðàçîâàíèå è îáó÷åíèå 
ó÷èòåëåé 
14.Ïîñåùàåìîñòü äîøêîëüíûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé  
15.Êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ íà 
îäèí êîìïüþòåð  
16.Îáðàçîâàòåëüíûå ðàñõîäû 
íà îäíîãî ñòóäåíòà  

 



А с точки зрения ближайшего будущего и в
более долгосрочной перспективе: 

· Каковы преимущества альтернативных
форм в смысле их себестоимости? Какая
часть учебного процесса может быть само�
стоятельной, проходить под руководством
учителя, сверстников, на дому, в школе, в
общине? 
Все эти показатели ведут к разным сферам

политики, к анализу перспективных практиче�
ских методов обучения, уже используемых в
Европе. В данном документе каждый из пока�
зателей иллюстрируется наглядными приме�
рами. Они показывают, как много можно до�
биться, имея богатое воображение и будучи
приверженными делу. Например, в отношении
ИКТ приводятся примеры интересных иници�
атив, развернутых в Эстонии и Швеции.
Шведский пример охватывает ряд ключевых
сфер, включая образование учителей и обеспе�
чение ресурсами студентов, но он требует су�
щественных затрат. Эстонский пример, наобо�
рот, предлагает новаторские подходы к ис�
пользованию скрытых ресурсов (учеников
школ) для минимизации расходов наряду с
повышением успеваемости. Итак, показатели
ведут к формулировке критериев, вопросов и
проблем, а от них к практическим примерам,
которые могут послужить толчком к дальней�
шему развитию каждой европейской страны. 

ОТ ДАННЫХ К ПОЛИТИКЕ 
И К ПРАКТИКЕ
В данном отчете каждый из 16 показателей

представлен в последовательности, которая не
отражает их приоритетность. В некоторых
случаях данные существуют уже давно и хоро�
шо исследованы. В других они сравнительно
новы и менее изучены. В третьих случаях дан�
ных нет вообще, но показатель все же включен
как важная область возникающих стратегичес�
ких проблем.

Однако, во всех случаях при сравнении
данных следует проявлять осторожность и
гибкость. Даже самые надежные данные скры�
вают исторические и культурные различия и
разные системы ценностей. Национальные це�
ли и приоритеты отличаются и будут отличать�
ся, но многому можно научиться, используя
новые методы и подходы к старым проблемам. 

Итак, очень интересные или обещающие
примеры того, как обстоят дела по всей Евро�
пе, представлены для стимулирования даль�
нейшего хода обсуждения и для иллюстрации
принципов, которые можно применить в дру�
гих странах. Некоторые практические приме�
ры выходят за рамки параметров связанного с
ними показателя, и потому демонстрируют
важность таких данных при стратегическом
планировании, а также непосредственно для
школьной практики. 

Б. ПЯТЬ ПРОБЛЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЕВРОПЕ

школ, учителя, студенты и родители являются
ключевыми фигурами, потребителями инфор�
мации и активными участниками процесса
улучшения качества школьного образования. 

4. Ресурсы и структуры
Эта категория включает 4 показателя, каж�

дый из которых касается ключевых аспектов
инфраструктуры, на которой базируются успе�
ваемость в школе и успехи учащихся. Это "об�
разовательные расходы на одного студента",
"образование и обучение учителей", "посещае�
мость дошкольных образовательных учрежде�
ний" и "количество студентов на один ком�
пьютер".

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ
В ВЫРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ
Показатели и критерии четче всего выявля�

ются через графическое изображение сходств
и различий между странами. 

Это позволяет странам учиться друг у дру�
га путем сравнения общих интересов и разли�
чий. Такие критерии вырабатываются не для
установления стандартов или целей, а для пре�
доставления политикам основания для сравне�
ния. Критерии используются для определения
вопросов, требующих дальнейшего изучения,
и для выработки альтернативных подходов к
стратегическим целям. 

В качестве примера мы можем рассмотреть
имеющиеся данные об использовании ИКТ в
школах.

Почему следует выбрать достижения в об8
ласти ИКТ как показатель качества образова8
ния?

Эта тема выбрана потому, что ИКТ имеют
неоценимое значение для выработки страте�
гии. ИКТ уже оказывают далеко идущее воз�
действие на жизнь людей и учебную деятель�
ность детей. В Соединенном Королевстве, на�
пример, 40% акций на рынке капитала являют�
ся акциями предприятий, развивающих ИКТ.

Почему предпочтение следует отдавать
"использованию ИКТ" в школах?

Этот показатель – лишь один из многих. С
его помощью сравниваются подходы стран к
использованию ИКТ как учебной дисциплины
и (или) как общего инструмента. При всей ог�
раниченности данных, они дают пищу для об�
суждения места ИКТ в будущем, целей и ме�
тодов обучения ИКТ в европейских школах. 

Например:
· Что лучше – учить ИКТ как самостоя�
тельному предмету или использовать его
как средство обучения всем предметам? 
· Какими навыками должны обладать учи�
теля: навыками специалиста или общими
навыками пользователя? 
· Кто пользуется большим спросом на рын�
ке – специалисты высокого уровня (напри�
мер, программисты) или молодые люди, об�
ладающие широкой компьютерной грамот�
ностью? 
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Новое тысячелетие может быть лишь сим�
волическим изменением даты, однако, оно
обозначает важную ступень для тех, кто опре�
деляет стратегические направления в европей�
ских странах. Оно побуждает нас смотреть
вперед и рассматривать трудности, которые
ожидают нас в будущем. Задача политиков –
отслеживать и опережать национальные и гло�
бальные тенденции, которые изменят лицо Ев�
ропы и окажут воздействие на национальные
системы образования. Представленные в дан�
ном отчете 16 показателей помогают нам опре�
делить пять ключевых проблем будущего: 

· Знания
· Децентрализация
· Ресурсы
· Социальная интеграция
· Данные и их сопоставимость

Знания
Трудность, связанная с созданием ориенти�

рованного на знания общества, приводит нас
обратно к важным целям школьного образова�
ния, к отношению к работе, социальной жизни
и проблемам самообразования на протяжении
всей жизни. Информационный взрыв требует
фундаментального пересмотра традиционных
понятий "знания", его "передачи" учителями и
"приобретения" учениками. Здесь возникают
вопросы оценки и тестирования знаний, фор�
мирования более жестких требований к уров�
ню овладения навыками и повышения мотива�
ции к учебе. Он ставит под сомнение содержа�
ние учебного плана и его разделение на пред�
меты.

Чтение, математика и естественные науки
занимают свое место среди показателей, пото�
му что они дают важные инструменты пости�
жения знаний и готовят почву для самообуче�
ния на протяжении всей жизни. Трудно подда�
ющиеся измерению уровни достижений в об�
ласти обществоведения, иностранных языков
и ИКТ будут не менее значимыми в будущем.
Наименее изученным из показателей, рассмат�
риваемых в данном отчете, являются навыки
самообразования, а, на наш взгляд, такие на�
выки могут оказаться самыми необходимыми
и постоянно востребованными в обществе тре�
тьего тысячелетия.

Все эти отрасли знаний и умений представ�
ляют собой основные трудности для учителей,
для содержания профессиональной подготов�
ки учителей и повышения их квалификации.
Такие показатели не дают ответа, а поднимают
серьезные вопросы о том, как и где нужно обу�
чать учителей будущего, и как обеспечить их
постоянное профессиональное развитие. 

Перемены требуют переосмысления, пере�
оценки практических методов работы, они вы�
нуждают бросить вызов тому, что было приня�
то делать и считалось приемлемым до сих пор.
Изменения также часто требуют и реструкту�
ризации, и культурной переориентации орга�
низаций. Они предъявляют новые требования
к иерархиям, статусу и отношениям. Они мо�
гут разочаровывать учителей и поражать роди�
телей, которые создали школы по известному
им образцу. 

Однако, как показывает практика, эти труд�
ности преодолеваются. Выдвигаются инициа�
тивы по повышению квалификации учителей,
применению новых технологий, открывающих
новые возможности самообразования. Преодо�
ление трудностей в деле передачи и приобре�
тения знаний означает учиться хорошему и
применять лучшее. 

Проблема децентрализации
В течение последниих двух десятилетий

многие образовательные системы Европы при�
дали школам большую автономию и ответст�
венность, тем самым внедрив большую сте�
пень отчетности на уровне школы и, в некото�
рых случаях, на уровне класса. Масштаб и тем�
пы децентрализации европейских школ раз�
нятся от страны к стране. В некоторых странах
(например, в Нидерландах и Соединенном Ко�
ролевстве), школы приобрели большую сте�
пень самостоятельности, в то время как в
Бельгии (Фландрия), Дании, Финляндии и
Швеции большинство решений принимаются
на уровне школы. В Италии реформа усиле�
ния независимости школ дискутируется с
1997 года. Австрийские реформы 1993�94 гг.
также усилили автономность школ. 

Перенос процесса принятия решений на
уровень школы является важной политичес�
кой стратегией, вызванной, отчасти, недостат�
ком доверия к способности государства адек�
ватно реагировать на каждую потребность все
более требовательного населения. Утверждают,
что решения должны иметь право принимать
непосредственно те, кого больше всего затраги�
вают их последствия. В каком�то смысле децен�
трализация является средством переноса поли�
тических дебатов о качестве образования на
нижние ступени образовательной системы. 

При этом, возникают вопросы сравнимос�
ти, справедливости, обеспечения качества и
контроля. Придание больших полномочий
нижним уровням системы означает переложе�
ние на них ответственности за определение то�
го, что они понимают под качеством образова�
ния и передачу им прав "владения" своей час�
тью системы. 

Процесс децентрализации часто рассматри�
вается как положительный и неизбежный, но
при этом порождающий свои проблемы. По�
скольку именно государство несет ответствен�
ность за обеспечение качества образования
для всех, нужна гарантия, что такая система на
деле способствует реализации данной цели.
По своей природе децентрализация ведет к уг�
лублению различий в стандартах школьного
образования на местах. Сложность разработки
стратегической политики заключается в при�
знании, что такие различия имеют право на су�
ществование, и в превращении их в возможно�
сти, не мешающие учащимся полностью реа�
лизовать свой потенциал. 

Считается, что централизованные системы,
которые предписывают и контролируют со�
держание обучения (учебная программа, фор�
ма содержания, и пр.) меньше нуждаются в
мониторинге и контроле, чем децентрализо�
ванные системы, в которых акцент перемеща�
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достаточно важных для взвешенного приня�
тия решений в этой области. 

Проблема обеспечения социальной ин�
теграции
Все европейские образовательные системы

нацелены на обеспечение социальной интегра�
ции выпускников, предоставляя тем самым де�
тям и молодежи возможность воспользоваться
благами школьного образования и готовя их к
жизни после школы. 

Ни одна система не справилась полностью
с этой задачей, и все страны признают все воз�
растающую ее трудность. Она становится все
труднее, потому что школьные структуры,
учебные программы и учебное окружение рас�
сматриваются молодыми людьми как не име�
ющие значения в их жизни. Домашнее и обще�
ственное окружение многих не побуждает их к
регулярному посещению школы, они не видят
в этом никакой пользы. Все страны – члены
ЕС осознают, что будущее ставит их перед не�
обходимостью кардинальной перестройки тра�
диционной структуры образовательных уч�
реждений. Это означает поиск путей образова�
ния людей вне стен школы и оказание помощи
им в овладении умениями и навыками, кото�
рые сделают их менее уязвимыми в условиях
глобальной экономики. Европейский пилот�
ный проект "Школы второго шанса", в кото�
рый в настоящее время вовлечены 13 школ из
11 стран – членов ЕС, решает эту проблему,
позволяя тем, кто бросил школу, не приобретя
необходимых для трудоустройства базовых
навыков, реинтегрироваться в общество через
индивидуализированное обучение и програм�
мы обучения, созданные совместно с местны�
ми работодателями. 

Одним из способов измерения обеспечения
социальной интеграции является показатель
достижений в обществоведении. Он напоми�
нает нам о том, как воспринимаются "иност�
ранцы", независимо от их определения, и наво�
дит на мысль, что этим вопросом должны за�
ниматься социальные службы и школы. На от�
ношение к иностранцам влияет не только кон�
текст учебного плана, но и структура, культура
самих школ. 

Этот показатель служит напоминанием о
том, что отношение между школой и общест�
вом является жизненно важным политичес�
ким явлением. Политики должны знать отве�
ты на такие вопросы, как, например: 

1. Какие явные и скрытые идеи проводят
школы в отношении обеспечения социальной
интеграции?

2.Где система теряет молодых людей – и
почему?

3. Каковы наиболее острые проблемы?
4. Где можно найти примеры успешного во�

влечения и удержания молодежи? 
5. Каковы альтернативы на будущее?
Проблема сбора данных и их 
сопоставимости
Представленные в настоящем отчете 16 по�

казателей являются своевременным напоми�
нанием о том, что страны больше не могут со�

ется с контроля процесса обучения на кон�
троль результатов обучения. Более присталь�
ный анализ показателей управления и оценки
систем не совсем подтверждает такое убежде�
ние, но выявляет совершенно различные сис�
темы за внешне схожими практическими ме�
тодами обучения. 

Проблема ресурсов
Для многих людей внутри образовательной

системы решение проблем реформирования
упирается в необходимость большего объема
ресурсов. Образование во всем мире все боль�
ше и больше рассматривается как инвестиция.
Предоставляя выбор потребителям на новых
рынках образования, экономика вместе с тем
стремится найти более рентабельные альтер�
нативы дорогостоящим институциональным
возможностям. Технологии со временем деше�
веют и становятся все более широкодоступны�
ми, а профессионалы – все более редкими и
дорогостоящими как в социальном, так и в
экономическом смыслах. Показатель количе�
ства компьютеров на одного учащегося быстро
устаревает, поскольку обеспечение школ рас�
тет быстрыми темпами. Главная трудность за�
ключается в наиболее разумном и рациональ�
ном размещении новых технологий. 

Во многих европейских странах наблюда�
ются двойственные тенденции увеличения ре�
сурсов на обоих концах обязательного школь�
ного образования. Все больше и больше людей
пользуются услугами школьного образования
на протяжении все более длительных перио�
дов своей жизни, таким образом, потребность
школ в ресурсах все возрастает. Наблюдается
стабильный рост числа поступающих в учреж�
дения дальнейшего и высшего образования. С
другой стороны, дошкольное образование как
часть образовательной системы становится все
более обычным делом, хотя его природа и вре�
менная соотнесенность широко дискутируют�
ся. Большинство согласно с тем, что ранний
учебный опыт ребенка имеет решающее значе�
ние для умственного, личностного развития и
социальной интеграции в будущем. Однако,
при всей их желательности в качестве долго�
срочных инвестиций в раннее детство, эти на�
растающие тенденции сталкиваются с матери�
альными трудностями и требуют творческого
подхода. 

По мере снижения институционализации
образования людям придется адаптироваться,
самостоятельно повышая свою квалификацию
и выстраивая свои собственные блоки знаний
без отрыва от работы, в более неформальных
условиях и в новых контекстах, которые еще
предстоит определить. Самообразование как
дело всей жизни становится ключом к контро�
лированию своего будущего и в профессио�
нальном, и в личностном плане, таким образом
способствуя росту социальной активности лю�
дей. 

Опять же, законодатели извлекут пользу из
данных, которые можно получить, контроли�
руя основные тенденции, но за цифрами и схе�
мами стоят вопросы природы и эффективнос�
ти предоставления большего объема данных,
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средотачиваться на внутренних явлениях, а
должны интересоваться внешними явления�
ми, чтобы увидеть, как идут у них дела по
сравнению с соседями. В политический оби�
ход вошел новый термин "benchmark" (бэнч�
марк). Расстановка бэнчмарков является но�
вым способом восприятия национального со�
стояния, местной и региональной эффектив�
ности и качества работы отдельных школ. Бэн�
чмарки иногда используются и как средство
диагностики, и как средство информирования
политиков и практиков, но иногда они рассма�
триваются и как угроза.

Трудность сопоставимости заключается в
создании климата, открытого и благоприятно�
го для диалога. Сравнение, которое восприни�
мается как несправедливое, нанесет ущерб по�
ложительному и конструктивному использо�
ванию данных. Очевидно, что начинать надо с
показателей, достигнутых школьниками в
школе – результатов их учебы, приобретения
базовых умений на ключевых стадиях их раз�
вития.

Однако, данные о достижениях учащихся
определенного возраста мало полезны для по�
литиков, если они не знают, в каких условиях
эти результаты достигнуты, и мало что значат
для них без понимания факторов, способству�
ющих эффективному обучению и эффектив�
ному самообучению. 

Это в свою очередь, поднимает вопрос о на�
личии сравнительных данных. Многие показа�
тели в этом отчете страдают от недостатка дан�
ных для обсуждения политики и выявления
положительной практики. Проблемы, возни�
кающие в связи с данными, уже выявлены и
приводятся ниже.

· Проблема получения данных обо всех во�
влеченных в анализ странах. Нам удалось про�
демонстрировать полноту информации по
всем 26 странам, с использованием данных
Eurydice, лишь в трех случаях. Это такие пока�
затели: участие родителей, использование
ИКТ, системы мониторинга и оценки. Во всех
этих странах полным ходом идет процесс рас�
пространения системы сбора информации
Eurostat UOE и Обзора рабочей силы (пять
статистических показателей). 

· Проблема нехватки данных в отношении
конкретных показателей. В настоящее время
отчет не подкреплен данными о достижениях в
области иностранных языков, умении учиться
самостоятельно, ИКТ или обществоведения.
Результаты исследования PISA (ОБСЕ) и об�
зор IEA (Международной Ассоциации по
Оценке Образовательных Достижений) по об�
ществоведению, которые будут опубликованы
к 2001 году, ответят на некоторые из этих во�
просов, но что касается иностранных языков,
то пока нет средств получения необходимых
данных. Далее, методика сбора данных об уча�
стии родителей и более широко – об "участии
всех заинтересованных сторон", должна быть
разработана более тщательно, чем это делается
сейчас, также как и методика сбора данных о
мониторинге и оценке школьного образова�
ния. В последнем случае новые сравнительные

данные должны, в частности, исследовать свя�
зи между внешней и внутренней оценкой. 

· Для некоторых показателей явную про�
блему составляет срок давности данных. Это
особенно касается области "чтения", по кото�
рой в доклад включены данные 10�летней дав�
ности. Однако, в ближайшие несколько меся�
цев и лет предполагается опубликовать более
современные данные. Такова ситуация с шес�
тью из семи показателей уровня достижений
(математика, чтение, естественные науки, на�
выки самостоятельного учения, ИКТ, общест�
воведение). Регулярное обновление данных
продолжает оставаться серьезной проблемой. 

· Проблема полезности данных обсужда�
лась на всем протяжении подготовки данного
доклада. Можно спорить о том, дают ли имею�
щиеся в наличии или планируемые данные от�
носительно уровня достижений достаточно
полную картину особенностей системы обра�
зования в каждой стране. Четкое осознание та�
ких особенностей позволит каждой стране, ес�
ли она того пожелает, предпринять небходи�
мые меры для исправления положения в опре�
деленных областях. Более развитые методики
позволят отойти от прямолинейного сопостав�
ления и позволят читателю глубже понять не
только уровни навыков в конкретных облас�
тях, но также и методику привития таких на�
выков в разных образовательных системах. 

Общий подход европейских стран к опреде�
лению потребностей и методике определения
показателей, максимальное использование
"Европейской статистической системы" и "Об�
щинной статистической программы"( ) позво�
лят нам извлечь больше пользы из примене�
ния сравнительных показателей и бэнчмарков
с целью повышения качества образования. 

Сравнение систем
Европа представляет собой богатую куль�

турно�историческую смесь стран, объединен�
ных в один союз, сталкивающихся с одинако�
выми проблемами и преследующих одинако�
вые цели, при сохранении своего культурного
и лингвистического многообразия. 

Европейские страны имеют много общих
целей. Они все заинтересованы в том, чтобы
предложить молодым людям шанс достичь бо�
лее высокого уровня грамотности и количест�
венного мышления, создать стимулирующую
обстановку в школе и привить желание учить�
ся, которое сослужит хорошую службу моло�
дым людям в их жизни после того, как они по�
кинут стены школы. Такие цели никем не ос�
париваются. Нет также несогласных с общим
перечнем базовых школьных дисциплин. Это
позволяет странам делиться друг с другом и
учиться друг у друга. 

Однако в разных странах – членах ЕС раз�
ным школьным предметам придается разное
значение. По�разному в них оценивается обу�
чение людей разного возраста и на разных ста�
диях. Различается также и методика обучения.
Самообучение и обучение проходят в разных
структурах. Страны имеют лингвистические и
культурные особенности. Эти культурные осо�
бенности привносят в европейский диалог

88



собностей: Третьего Международного иссле�
дования достижений в области математики и
естественных Наук (TIMSS). TIMSS является
совместным исследованием Международной
Ассоциации Оценки Достижений в Образова�
нии (IEA). Тесты проводились в 1995 году вы�
борочно среди двух последовательных классов
с самой большой долей 13�летних школьников
(в большинстве стран это седьмые и восьмые
классы). В обзоре, в котором приняла участие
41 система образования по всему миру, прове�
рялась способность семиклассников и восьми�
классников обращаться с математическими
символами, терминами и моделями, их мате�
матическое мышление и способность к разре�
шению проблем.

Результаты исследования TIMSS будут до�
полнены программой ОБСЕ PISA (Програм�
ма международной оценки студентов), кото�
рая будет осуществлена в этом году. Первые
результаты исследования будут опубликованы
в 2001 году. 

Диаграмма ниже показывает средние баллы
семиклассников и восьмиклассников по каж�
дой стране. Две горизонтальные линии пока�
зывают международный средний балл стран
ЕС и присоединяющихся стран в седьмом
(нижняя строчка) и восьмом (верхняя строч�
ка) классах. Различия между классами варьи�
руются от 1 процентного пункта в Бельгии до
10 процентных пунктов во Франции и Литве. 

По процентному соотношению количества
правильных ответов результаты проведенного
в европейских странах тестирования разнятся
от страны к стране: от 65% в седьмых классах
Бельгии (Фландрия) до 37% (Португалия), и
от 66% в восьмом классе Бельгии (Фландрия)
и Чешской Республики до 43% (Португалия).
Особенно интересно отметить высокие показа�
тели таких центральноевропейских стран, как
Болгария, Чешская Республика, Эстония,
Кипр, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Румы�
ния, Словения, Словакия. При сравнении ре�
зультатов тестирования семиклассников и
восьмиклассников с четвероклассниками, об�
зор которых также проводился TIMSS, выяв�
лена стабильная тенденция в относительном
расположении стран. Это говорит о том, что
относительные способности к математике вы�
являются уже на ранней стадии обучения. 

Однако, в свете этих данных удивительно
отсутствие тесной связи внутри стран между
результатами теста TIMSS учеников восьмых
и выпускных классов (12 или 13 классы).
Очень высокий уровень успеваемости среди
восьмиклассников той или иной страны в
сравнении с другими странами не обязательно
означает сравнительно высокий уровень успе�
ваемости 12�классников.

Говоря о сопоставимости результатов раз�
личных стран, нужно проявлять некоторую ос�
торожность. Следует обратить внимание на
ряд потенциальных проблем. Во�первых, неко�
торые из стран�участниц не выполнили требо�
вания по выборке тестируемых, поэтому нель�
зя гарантировать полноту репрезентативности
результатов тестирования. Во�вторых, следует
помнить, что учащиеся стран�участниц при�

глубину и богатство. Они предоставляют стра�
нам – членам ЕС хорошую возможность
учиться друг у друга. 

Поэтому, отбирая показатели и бэнчмарки,
важно выбрать те, которые наиболее эффек�
тивны для стимулирования открытого, наце�
ленного на будущее диалога: на политическую
интерпретацию данных и путей дальнейшего
поиска в будущем. Данные обо всех странах
неотрывны от их культурного и исторического
контекста. Все данные носят скорее предполо�
жительный, чем определяющий характер. По�
казатели должны рассматриваться как отправ�
ная точка, ограниченная по своему внутренне�
му смыслу, но неограниченная в возможнос�
тях повышения образовательных стандартов
для всех. 

ШЕСТНАДЦАТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Показатели уровня достижений
1. Математика
2. Чтение
3. Естественные науки
4. Информационные и коммуникационные
технологии
5. Иностранные языки
6. Умение учиться самостоятельно
7. Обществоведение
Показатели успеха и перехода
8. Количество бросивших школу
9. Завершение полного среднего образования
10. Завершение высшего образования
Показатели мониторинга школьного обра�
зования
11. Оценка и управление школьным обра�
зованием
12. Участие родителей 
Показатели ресурсов и структуры
13. Образование и обучение учителей
14. Посещаемость дошкольных образова�
тельных учреждений
15. Количество студентов на один компьютер
16. Образовательные расходы на одного
студента

1. МАТЕМАТИКА
Солидная математическая подготовка со�

ставляет основу учебного плана. Благодаря
знанию математики усиливаются аналитичес�
кие навыки, логические навыки и умение рас�
суждать. Поэтому обязательное обучение де�
тей математике является важным условием их
участия в общественной жизни, тем самым
внося неоценимый вклад в повышение нацио�
нальной конкурентоспособности и создания
общества, ориентированного на знания. Эту
точку зрения, как нам кажется, разделяют все
страны, помещая базовое математическое об�
разование в центр раннего обучения. При
спонсорской поддержке ЮНЕСКО Междуна�
родный Математический Союз объявил год
2000 "Годом Математики". 

Диаграмма ниже показывает результаты
международного теста математических спо�
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учены к разного рода тестам. Типы заданий,
предложенных в проводимых TIMSS тестах, и
процедура их проведения могли оказаться зна�
комыми одним ученикам, и незнакомыми дру�
гим. Это отчасти объясняет некоторые расхож�
дения между странами. Наблюдались также
незначительные возрастные различия между
тестируемыми. Далее, на результатах теста
могли сказаться и различия между учебными
планами, принятыми в разных странах. 

Общая картина результатов теста выявила,
что почти все страны оказались сильнее в од�
них отношениях, и слабее в каких�то других.
Это отражает значение, придаваемое тому или
иному предмету в учебном плане той или иной
страны. Например, значительные расхождения
в результатах наблюдались между алгеброй и
геометрией. Обзор TIMSS выявляет ряд фак�
торов, которые, как нам кажется, связаны с вы�
соким уровнем достижений в математике,
включая следующие: 

· Прямая зависимость между любовью к ма�
тематике и достижениями в ней. Однако,
даже в некоторых странах с высокими ре�
зультатами – например, Чешской Респуб�
лике, Австрии, Нидерландах – математика
не обязательно пользуется популярностью,
в них более 40% учащихся признают, что не
любят ее. 
· Прямая зависимость уровня достижений
от домашнего окружения – более образо�
ванные родители, наличие учебных пособий
дома, таких, как словари, компьютеры и
собственный письменный стол для занятий.

Были и другие факторы, связь которых с
уровнем достижений TIMSS не выявил. Они
включают размер класса, число учебных часов
в классе, объем домашней работы и пол уча�
щихся. 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ 
СТРАТЕГИИ В ОТНОШЕНИИ
МАТЕМАТИКИ 
Ключевые вопросы стратегии в отношении

математики отчасти возникли из международ�
ной дискуссии по поводу результатов TIMSS,
но они связаны и с более широкими дебатами
на темы образования:

Развитие методики обучения, повышаю�
щей мотивацию учащихся к изучению матема�
тики, способствующей более глубокому изуче�
нию и самостоятельному практическому при�
менению математических знаний. Как создать
такую культуру обучения и учения в области
математики, и как убедить учащихся в важнос�
ти ее изучения, чтобы повысить их учебную
мотивацию?

Вопрос положительного и отрицательного
отношения к математике, который влияет на
выбор учащимися своего профиля высшего
образования. Многие страны испытывают
трудности в привлечении студентов к изуче�
нию технических и естественных наук. Какова
положительная практика и опыт в привлече�
нии учащихся к изучению таких наук и пре�
одолению в связи с этим негативного отноше�
ния к математике?

Математика считается самой сердцевиной
учебного плана. Высокий уровень достижений
в области математики имеет решающее значе�
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Диаграма 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ПО МАТЕМАТИКЕ

% правильных ответов

Источник: IEA, TIMSS
(:) Данные отсутствуют

Страны: Бельгия (Французская община, Фламандская община), Дания, Германия, Греция, Испания,
Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Швеция,
Соединенное Королевство (Англия, Шотландия), Болгария, Чешская Республика, Эстония, Кипр, Латвия,
Литва, Венгрия, Польша, Румыния, Словения, Словакия, США, Япония.



проза и документы. Он измеряет шесть разных
умений или процессов, связанных с чтением. 

Сведения для оценки данного показателя
взяты из материалов IEA. Тесты проводились
в 1991 выборочно, среди классов с наиболь�
шим процентом 9�летних и 14�летних школь�
ников в 32 образовательных системах. В более
долгосрочной перспективе, как это имеет мес�
то с математикой и естественными науками,
осенью 2001 года будут опубликованы данные
обзора PISA. Кроме того, IEA готовится к про�
ведению нового исследования в области чте�
ния. 

Диаграмма выше показывает средний про�
цент правильных ответов, данных выборкой
14�летних школьников в каждой стране. Гори�
зонтальная линия соответствует среднему ко�
личеству правильных ответов по странам ЕС и
присоединяющимся странам.

Поскольку средний возраст учащихся в
разных странах был не совсем одинаковым, их
показатели могут быть слегка занижены (Ита�
лия, Венгрия, Испания и Бельгия) или завы�
шены (Португалия, Франция). 

Средний балл – 72%. Такое проводимое на
международном уровне сопоставление не все�
гда имеет смысл без адекватной базы для срав�
нения. Например, что именно означают 15%?
Можно проанализировать данные и увидеть,
что по 14 идентичным пунктам теста разница в
баллах между 9�летними и 14�летними школь�
никами составляла порядка 24%. Хотя к этим
данным нужно подходить осторожно, они все
же дают представление о положении вещей, на�
пример, разница в 15�процентных пунктах
между Бельгией и Финляндией составляет
около двух третей среднего международного
прогресса, наблюдаемого между 9�летними и
14�летними по 14 указанным выше пунктам
(Элли, 1994: см. Приложение 2).

Был проведен анализ с целью выявления
переменных, которые могут быть связаны с
уровнем достижения в области чтения между
странами и в пределах одной страны. Однако
следует подчеркнуть, что хотя статистический
анализ и показывает связь между уровнем до�
стижений и другими переменными, ни в одной
стране не наблюдается одна и та же тенденция.
Результаты теста указывают скорее на направ�
ление будущих исследований, чем на опреде�
ленные пути повышения показателя чтения.

· Средние величины по странам связаны с
определенными характеристиками домаш�
него окружения (такими, как наличие книг,
газет, пр.).
· Определенные характеристики студентов,
например, пол, также сказываются на пока�
зателе уровня чтения.
· Оснащенность школы ресурсами также
имеет значение для достижения высоких
показателей чтения. Органы управления
образованием могут оказать влияние на
уровень такой оснащенности, распределе�
ние или использование ресурсов. Самые
эффективные из таких переменных связа�
ны с наличием книг в общине и с сотрудни�
чеством родителей со школой. 

ние для получения высшего образования по
многим специальностям. Но математическая
способность является также и базовым умени�
ем граждан в обществе, ориентированном на
знания. Существуют ли математические уме�
ния и навыки, которые являются общими для
граждан европейских стран? Существует ли
общее понимание того, что именно студенты
должны освоить в различных математических
дисциплинах? 

ПРИМЕРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИНИЦИАТИВ 
(Более подробно об этом см. Приложение 1)
ЮНЕСКО – инициатива объявления 2000

года годом математики. Большинство стран
поставили цели и инициировали проекты, о
которых можно узнать в Интернете
(http://wmy2000.math.jussieu.fr/). 

Австрия – Министерство образования Ав�
стрии приступило к реализации проекта, пре�
следующего две основные цели: введение мер
дальнейшего развития методики обучения ма�
тематике и развитие методики использования
материалов TIMSS в обучении математике.

Кипр – проводятся математические кон�
курсы по всей стране среди учащихся всех воз�
растов. Эти конкурсы помогают создать культу�
ру, стимулирующую успехи в математике. 

Франция – создана математическая обсер�
ватория по повышению качества обучения ма�
тематике. Обзоры, проводимые на протяже�
нии 10 лет, позволили разработать множество
инструментов оценки и вспомогательные ма�
териалы для учителей математики 6�12 клас�
сов.

Германия – разработаны материалы для
учителей математики, в которых разъясняют�
ся результаты TIMSS и выдвигаются предло�
жения по повышению качества обучения мате�
матике.

Соединенное Королевство – проведение Ма�
тематического года�2000 для повышения осо�
знания доступности математических знаний и
избавления от национального страха перед ци�
фрами. Более подробно см. сайт [www.math�
year2000.org]. 

2. ЧТЕНИЕ
Навыки чтения играют основную роль в

учебной деятельности школьника. Способ�
ность читать и понимать инструкции и тексты
является базовым условием успешного изуче�
ния всех школьных предметов. Однако, для
учеников важность грамотности не снижается
и после окончания школы. Такие навыки от�
крывают перед ними двери во все области об�
разования и более того, делают его делом всей
жизни, тем самым способствуя социальной ин�
теграции и развитию личности. 

Данный показатель основывается на обзоре
IEA, в котором оцениваются три области чте�
ния: повествовательная проза, экспозиционная
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯ�
ЗАННЫЕ С ЧТЕНИЕМ 
На уровне средней школы большой вклад в

дело развития навыков чтения могут сделать
публичные библиотеки и книжные магазины;
можно также рассмотреть возможность регу�
лярного обновления книжного фонда школь�
ной библиотеки, организации комнаты для
чтения и создания библиотеки для учителей.
Они могут также обеспечивать интересный
материал для чтения в учебных целях. Как
можно увеличить количество книг, доступных
учащимся и учителям? 

Как и в случае с компьютерами (см. показа�
тель "Количество компьютеров на одного сту�
дента"), необходимо достаточное количество
высококачественных книг, но одно их наличие
не является гарантией высокого уровня дости�
жений в области чтения. Книги должны ис�
пользоваться эффективно, повышая мотива�
цию студентов к чтению и их грамотность. Ка�
кую поддержку можно оказать учителям в
удовлетворении интересов учащихся различ�
ных возрастных групп? Как можно учитывать
межпредметный характер чтения при подго�
товке учителей? 

Как и в других областях, важно также и
участие родителей (см. соответствующий по�
казатель). Как можно вовлечь родителей, осо�
бенно тех учеников, которые имеют низкий
уровень овладения навыками чтения? Какую
поддержку в этом можно оказать родителям?

Молодежь все чаще сталкивается со средст�
вами массовой информации, включающими
письменные материалы (реклама, ТВ, СД�РО�

Мы, мультимедиа). Как следует перестроить
учебный план и систему подготовки учителей,
чтобы сделать молодых людей грамотными в
будущем и научить их критически восприни�
мать информацию, получаемую из средств
массовой информации? 

ПРИМЕРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНИЦИАТИВ
(Более подробно об этом см. Приложение 1)
Дания – повышение уровня овладения на�

выками чтения в обязательном образовании
страны путем усиления роли данного предме�
та в учебном плане.

Германия – "Газеты в школах" учащиеся
получают в течение трех месяцев "свою" еже�
дневную газету (бесплатно). Затем газеты сис�
тематически используются в обучении различ�
ным школьным предметам. 

Италия – в 1998 г. началась реализация
проекта под названием "Progetto lettura 2000"
для развития школьных библиотек и поощре�
ния чтения среди учащихся всех видов школ. 

Швеция – родители учащихся в возрасте от
10 до 12 лет побуждаются к тому, чтобы прово�
дить полчаса в день за чтением хорошей книги
со своими детьми. Органы образования оказа�
ли поддержку этому проекту в форме финан�
сирования покупки книг, которые могли бы
быть интересны как для детей, так и для их ро�
дителей.

У наступних випусках журналу ми 
продовжимо знайомити Вас із змістом цьо8
го документу.                           
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легіуми, спеціалізовані школи, НВК,
об'єднання. Вони утворені для пошуку, на�
вчання, розвитку й виховання обдарованих і
здібних дітей, покликані відтворити і зміцни�
ти інтелектуальний потенціал України та за�
початкувати мережу закладів освіти, яка б до�
повнювала масову загальноосвітню школу за
змістом, методами і формами навчання.

Упродовж десяти років функціонування
закладів нового типу у Полтавській області
накопичено значний досвід, але фундамен�
тально його ще не узагальнено. Гімназії, ліцеї,
колегіум, НВК, спеціалізовані школи області
– це справжні експериментально�пошукові
лабораторії, у яких апробуються новий зміст
освіти, педагогічні технології, осмислюються і
народжуються інновації, впроваджуються

1. ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
Ідея створення навчальних закладів нового

типу на Полтавщині з'явилися ще в 1989 році.
На основі аналізу досліджень у галузі освіти
та рівня освіти низки навчальних закладів об�
ласним відділом освіти було запропоновано, в
основному школам із поглибленим вивченням
предметів, спільно з ВНЗ розробити програму
реорганізації їх у школи нового типу та кон�
цепції щодо перспективи їх розвитку. Першим
підтримав цю ініціативу Полтавський міський
відділ освіти. Так, 1990 року у Полтаві вже
діяли 5 нових навчальних закладів: школи�
гімназії № 21, 31, 32, 33 і школа�ліцей № 28. 

Становлення закладів нового типу, їх ство�
рення відбувалося на базі сильних педа�
гогічних колективів шкіл, що вже мали
відпрацьовану систему роботи, традиції,
досвідчених керівників.

Чисельність таких установ із кожним ро�
ком зростала:

у 1990�1991рр. – 5 закладів;
у 1991�1992 рр. – 12 закладів;
у 1992�1993 рр. – 21 заклад;
у 1994�1995 рр. – 25 закладів;
у 1996�1997 рр. – 39 закладів;
у 1998�1999 рр. – 53 заклади;
у 2000�2001 рр. – 63 заклади;
у 2001�2002 рр. – 70 закладів (діаграма 1);
у 2002�2003 рр. – 76 закладів.

Першу базову концепцію розвитку на�
вчальних закладів нового типу було затверд�
жено Міністерством освіти 26 червня 1996 ро�
ку під назвою "Концепція становлення мережі
середніх закладів для розвитку творчої обда�
рованості", згідно з якою до закладів освіти
нового типу належать ліцеї, гімназії, ко�
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АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ НОВИХ ТИПІВ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗА 2001�2002 рр.

Н.В.Настенко 

ЗМІСТ

1. Історія питання.
2. Завдання звіту.
3. Джерела інформації.
4. Характеристика на сьогодні підгалузі системи освіти області.
5. Результативність роботи НЗНТ.
6. Що зроблено НЗНТ протягом 2001%2002 рр.
7. Експериментальна робота.
8. Що зроблено ПОІППО протягом 2001%2002 рр.
9. Моделі створення інноваційних закладів.
10. Роль нових типів навчальних закладів при переході до профільного навчання 
у старшій школі під час реформування національної системи освіти.
11. Упровадження елементів учнівського громадського самоврядування.
12. Завдання НЗНТ.
13. Відмінність НЗНТ від інших ЗНЗ.
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розроблені науковцями концепції школи жит�
тєтворчості й школи життєвого успіху.

Протягом 2001�2002 н.р. відкрилися: Реше�
тилівська гімназія ім.І.М.Олійника, авіакос�
мічний ліцей № 2, НВК ім. О.Г.Шліхтера 
м. Лубен, ліцей №11 Крюківського району 
м. Кременчука, спецшкола № 5, гімназія "Здо�
ров'я" № 14 м. Полтави, НВК "ЕМА",
єврейський НВК "Дитячий садок�школа",
приватне НВО "Логос" м.Кременчука.

2. ЗАВДАННЯ ЗВІТУ
Проаналізувати роботу, досягнення, про�

блеми, перспективи розвитку нових типів на�
вчальних закладів, які прагнуть впровадити
інноваційні моделі, визначити перспективи і
завдання зі створення, розвитку в області
НЗНТ.

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
63 облікові картки закладів державної

форми власності; 12 звітів про відрядження; 8
перевірок НЗНТ; інформаційно�статистичні
збірники "Основні показники розвитку освіти
Полтавщини" та "Освіта Полтавщини за 10
років незалежності України (1991�2001 рр.);
75 друкованих праць методиста центру інно�
вацій та інформацій Н.В.Настенко; буклет
"Навчальні заклади для розвитку творчої об�
дарованості Полтавщини", рекомендаційний
бібліографічний покажчик (228 публікацій у
розділі "Нові типи шкіл" // Шкільний світ. –
№ 21�23 –2002).

4. ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА СЬОГОДНІ ПІДГАЛУЗІ
СИСТЕМИ ОСВІТИ ОБЛАСТІ
В Україні функціонує 430 ліцеїв та

гімназій, де навчається близько 1 млн. учнів. 
В області станом на 2001�2002 н.р. нарахо�

вується 8 ліцеїв, 4 школи�ліцеї, 8 гімназій, 29
навчально�виховних комплексів, 7 спеціалізо�
ваних шкіл із поглибленим вивченням окре�
мих предметів, 1 колегіум мистецтв, 1 ав�
торська, 1 сільськогосподарська школа, 2
профільно�диференційовані школи, 9 на�
вчальних закладів недержавної форми влас�
ності. У них навчається 296 15 учнів (19,1%
від загальної кількості учнів області); викла�
дає 2923 учителів (14,9% від загальної
кількості педагогів Полтавщини).

У НЗНТ викладають: 11 заслужених учи�
телів та працівників освіти України, 324 стар�
ших учителя, 471 учитель�методист. Вони –
активні учасники обласних дослідницьких
груп, науково�практичних конференцій, кон�
курсів. 

Найбільше загальноосвітніх навчальних
закладів для здібних та обдарованих учнів
створено у Полтаві – 21 заклад; 11 – у Автоза�
водському районі, по 4 – у Крюківському, Га�
дяцькому районі, 5 – у Зіньківському районі,
по 3 – у Миргороді, Лубнах, Диканському, Се�
менівському районах, по 2 – у м.Комсо�
мольську, Решетилівському, Шишацькому,

Пирятинському районах, по одному у Карлів�
ському, Кобеляцькому, Козельщинському,
Котелевському, Лубенському, Лохвицькому,
Новосанжарському, Хорольському, Полтавсь�
кому районах, 11 функціонує у сільській
місцевості (Сарська спеціалізована школа Га�
дяцького району з поглибленим вивченням
біології, Опішнянський НВК, Опішнянський
колегіум мистецтв, Великопавлівська спеціа�
лізована школа "Майбутній фермер" Зінь�
ківського району, Стасівський НВК ім.
М.Башкирцевої Диканського району, Во�
вчицька школа�ліцей Лубенського району,
Жовтневий еколого�валеологічний комплекс
Решетилівського району, Петракіївський
НВК Хорольського району, обласний ліцей�
інтернат при державному музеї А.С.Макарен�
ка у с.Ковалівці Полтавського району).

Не створені загальноосвітні заклади для
здібних та обдарованих учнів у 8 районах об�
ласті (Великобагачанському, Гребінківському,
Кременчуцькому, Машівському, Миргородсь�
кому, Оржицькому, Чутівському, Чорну�
хинському).

Наявність в області шкіл нового типу з по�
глибленим і профільним навчанням дає змогу
школярам не тільки отримати знання, що пе�
ревищують програмний мінімум, але й зайня�
тися науковою роботою, свідомо вибрати май�
бутню професію. Більшість цих закладів
плідно співпрацює із 40 вищими навчальними
закладами області та України, бере участь у
науково�дослідницькій роботі. 

Налагоджені міжнародні зв'язки із Кана�
дою, Великобританією (школа�ліцей № 6
м.Лубен), Францією (ліцей № 1, НВК № 32
м.Полтави), США (Гадяцький НВК № 1,
спецшкола № 10, Єврейський НВК м. Кре�
менчука). Мають e�mail, вихід в Internet 16 за�
кладів (гімназія № 5 м.Кременчука, Реше�
тилівська гімназія, школа�ліцей № 6 м.Лубен,
ліцей Української медичної стоматологічної
академії, ліцей № 1 м.Полтави, обласний
ліцей у с. Ковалівці Полтавського району,
НВК м.Комсомольська, Семенівські НВК №1,
2, НВК № 1, спецшкола № 3 м.Гадяча, ав�
торська школа № 37 м. Полтави, обласний
ліцей педагогічного училища ім. А.С. Мака�
ренка, обласний ліцей з посиленою військо�
вою підготовкою м.Кременчука, гімназія
ім.Т.Г.Шевченка м.Миргорода; створено 65
комп'ютерних класів, 31 методичний кабінет
та 32 музеї, 3 художні галереї.

Прийом учнів до гімназій, ліцеїв здійсню�
ється на основі конкурсного відбору. Умови
конкурсу розробляються дирекцією закладу
за участю громадського самоврядування
відповідно до порядку прийому учнів до за�
гальноосвітніх навчально�виховних закладів
на конкурсній основі, затвердженому наказом
Міністерства освіти України від 20 липня
1994 року за № 236.

Фінансування НЗНТ
Фінансово�господарська діяльність НЗНТ

здійснюється на основі кошторису, джерела�
ми якого є кошти засновника; місцевого (дер�
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– педагогіка співробітництва (НВК № 28
м.Полтави);

– перехід на дослідницьку, евристичну,
проблемно�пошукову методику навчання, ви�
користання інваріативних психолого�педа�
гогічних технологій (Комсомольська гімназія,
Зіньківський НВК № 1);

– методика дослідження інтелекту та креа�
тивності обдарованих дітей (гімназія №6
м.Кременчука, НВК № 31 м.Полтави);

– ЛОК на уроках природничого циклу
(Шишацька гімназія);

– екологічна польова практика (Шишаць�
ка спецшкола);

– довкілля (Ковалівський, Новосанжарсь�
кий, Диканський НВК, гімназія № 6 м.Мирго�
рода та № 33 м.Полтави, НВК № 9, 30, 32, ав�
торська школа № 37 м.Полтави, профільно�
диференційована школа № 3 м.Кременчука);

– розвивальне навчання (Новосанжарсь�
кий, Жовтневий НВК, Опішнянський ко�
легіум, спецшкола № 10, гімназія № 6 м.Кре�
менчука, Зіньківський НВК № 2);

– модульна система (Кобеляцький НВК 
№ 1, гімназія № 21 м.Полтави, Вовчицький
ліцей Лубенського району);

– адаптивна система навчання (Жовтне�
вий, Зіньківський НВК); 

– інтеграція навчання (Петракіївський
НВК, НВК № 9,30,31,32, авторська школа 
№ 37 м.Полтави);

– інформаційні технології при управлінні
закладом, викладанні загальноосвітніх пред�
метів (обласний ліцей при педучилищі);

– педагогіка цілісного виховання (НВК 
№ 30 м.Полтави);

– укрупнене структурування (спецшкола
№ 10, ПДШ № 3 м.Кременчука, Карлівський
НВК № 5, Котелевський, Ковалівський НВК,
НВК № 9, № 32 м.Полтави);

– технологія моделі випускника (Комсо�
мольська гімназія);

– розвиток логічного мислення (НВК 
№ 28 м.Полтави) тощо.

Названі педколективи мають кількарічний
досвід роботи з втілення нових систем навчан�
ня, розв'язання конкретних педагогічних про�
блем, досвід експериментальної роботи з
індивідуалізації та диференціації навчання,
впровадження системи оцінювання резуль�
татів навчальної праці учнів і вчителів; психо�
логічно і фахово готові до впровадження ре�
зультатів наукових досліджень, мають вищий
за нормативний психолого�педагогічний
рівень грамотності вчителів, володіють нови�
ми системами оцінювання учнів у процесі їх
навчально�пізнавальної діяльності, мають
відповідну літературу, відкориговані зміст і
форми методичної роботи, налагоджену тісну
співпрацю з методичною службою і науковця�
ми.

Упровадження нових систем навчання у
НЗНТ грунтується на великій підготовчій і
організаційній роботі. Із цією метою створено
104 творчі групи та лабораторії, 25 шкіл пед�
майстерності, 15 шкіл передового педагогічно�
го досвіду, 72 постійнодіючі семінари.

жавного бюджету), отримані від надання до�
даткових освітніх послуг, прибутки від ре�
алізації продукції навчально�виробничих май�
стерень, від оренди приміщень, споруд, облад�
нання; кредити та інвестиції банків; добро�
вільні грошові внески і пожертви підпри�
ємств, установ, організацій та окремих грома�
дян. За наявності фінансових можливостей
можуть виділятися додаткові бюджетні кошти
на факультативи, консультації, індивідуальне
навчання та організацію позакласної, мето�
дичної, науково�експериментальної роботи. 

Ставки заробітної плати педагогічних пра�
цівників ліцею та навчально�допоміжного
персоналу підвищуються на 20�40 % від ста�
вок (посадових окладів) працівників ЗНЗ.

Ставки заробітної плати в гімназії можуть
бути підвищені на 15�30 %. Викладачам ВНЗ,
які працюють у гімназії (ліцеї), зарплата нара�
ховується згідно з угодою з фонду навчально�
го закладу або ВНЗ.

Посадові оклади директора ліцею та його
заступників встановлюються на рівні, не ниж�
чому від посадових окладів педагогічних
працівників, які мають звання "вчитель�мето�
дист" і стаж роботи понад 18 років.

Посадові оклади керівників предметних
методоб'єднань гімназії встановлюються у
розмірі 0,25 % від їх стажу роботи та освіти та
0,5 % ставки педпрацівника у ліцеї.

Зазначені додаткові бюджетні кошти
фінансування встановлюються після ліцензу�
вання та атестації на підставі рішення держав�
ної атестаційної комісії.

Створення нових типів навчальних за�
кладів у Полтавській області, десятирічний
досвід їхньої роботи поставили безліч про�
блем як у змісті освіти, так і в організаційно�
педагогічній діяльності. Своєрідним осеред�
ком розв'язання цього кола питань стала ство�
рена 1993 року Асоціація працівників шкіл
нового типу області. Основна мета Асоціації –
сприяння становленню навчальних закладів
нового типу, надання їм допомоги, поширення
інноваційного досвіду. 

Протягом свого існування обласна Асоціа�
ція розв'язала чимало питань: вивчала кра�
щий педагогічний досвід, допомагала колегам
у Комсомольську, Кременчуці, Полтаві, Ши�
шацькому, Семенівському, Зіньківському,
Пирятинському, Карлівському районах, брала
участь у підготовці і проведенні обласних
семінарів�практикумів, науково�практичних
конференцій з проблем нових типів шкіл,
обміну учнівськими делегаціями, організації
творчих зустрічей тощо.

Упровадження прогресивних освітніх тех�
нологій

У нових типах навчальних закладів області
впроваджуються 30 традиційних та 29 інно�
ваційних педагогічних технологій. Серед інно�
ваційних технологій впроваджуються такі: 

– інновація змісту освіти (НВК № 30
м.Полтави);
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"Упровадження нових інформаційних тех�
нологій у навчально�виховний процес – ефек�
тивний засіб розвитку пізнавальних інтересів
дітей, особистісно орієнтованої освіти" – над
такою методичною проблемою працює педа�
гогічний колектив Новосанжарського ком�
плексу "школа�гімназія".

У НВК вироблено систему вивчення ан�
глійської мови на рівні вільного мовленнєвого
спілкування, на обласному рівні вивчено й
узагальнено досвід заслуженого вчителя Ук�
раїни В.А.Мороз. 

2002 року 90 % випускників цього закладу
вступили до ВНЗ. Іменним стипендіатом
фонду "Відродження. Освіта ХХІ ст." став не�
одноразовий переможець Всеукраїнських
олімпіад і конкурсів МАН Ярослав Дебелий.
Як неодноразово переможниця радіокон�
курсів знавців географії до Київського
національного університету без іспитів була
зарахована Оксана Макарова. Олександр Івко
став студентом Київського гуманітарного ук�
раїно�американського університету як пере�
можець олімпіади, яку проводив університет.

Однією з головних відмінностей ліцею від за�
гальноосвітнього навчального закладу є цілеспря�
мована підготовка ліцеїстів до навчання у ВНЗ та
наукової роботи. Педколектив ліцею № 1 м. Пол�
тави досягнув високих результатів у навчанні та
вихованні ліцеїстів. Учителі математики розроби�
ли власну методику систематизації і узагальнення
знань учнів з використанням авторських навчаль�
но�методичних посібників, структурно�узагальню�
ючих таблиць та навчальних посібників для 8�11
кл.

Творчо використовують авторський посіб�
ник "Українська мова. Інтенсивний курс" та
"Практичний курс з інформатики", "Мова
програмування Паскаль" учителі української
мови та інформатики. 2002 року із 119 випу�
скників ліцею 112, або 94%, стали студентами
ВНЗ ІІІ�IV рівня акредитації. У 2001�2002
н.р. із 443 ліцеїстів 91 навчалося на 18�20
балів 263 – на 15�17 балів, згідно з 20�бальною
системою оцінювання, яка діє в ліцеї. Якісний
показник досягнень учнів становить 80%.

5. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
РОБОТИ НЗНТ
Про зростання педагогічної майстерності

вчителів ліцеїв, гімназій, НВК свідчать ре�
зультати роботи з обдарованими школярами
щодо залучення їх до участі в інтелектуальних
змаганнях, конкурсах, турнірах, обласних
учнівських олімпіадах із базових дисциплін.
2001�2002 н.р. із 402 переможців обласних
олімпіад 245 учнів, або 64 відсотки (60 – у
2000�2001 н.р.) навчаються в школах нового
типу. Першість за кількістю переможців три�
має ліцей № 1 м. Полтави – 25 переможців, на
другому місці – ліцей № 6 м. Лубен, на третьо�
му – НВК № 31 м. Полтави (див. табл. 1).

Більшість НЗНТ має переможців обласних
олімпіад. Немає їх протягом останніх 3�х
років у обласних ліцейних класах при Пол�
тавській школі�інтернаті № 1, Шишацькій
спецшколі, у Петракіївському, Оболонському
НВК, а також у Сарській спецшколі, Козель�
щинському, Кобеляцькому НВК, В.Буди�
щанській сільськогосподарській школі.

Поліпшився рівень підготовки до олімпіад
у АЗОШ № 37 м. Полтави – 11 переможців
(проти 6 2001�2002 н.р.), гімназії № 6 м. Кре�
менчука (13 проти 7), ліцеї № 6 м. Кременчу�
ка (13 проти 7), ліцеї № 6 м. Лубен (21 проти
7);Гадяцькій спеціалізованій школі № 3 (5
проти 1), Семенівському НВК № 2 (4 проти
2), гімназії м.Комсомольська (5 проти 1).

Серед 33�х полтавських школярів – пере�
можців IV етапу Всеукраїнських олімпіад
2001�2002 н.р. – 20 (66%) – учні НЗНТ. З�
поміж 42�х навчальних закладів, що предста�
вили полтавську делегацію, було 11 ліцеїв,
гімназій, НВК. Щорічно зростає кількість пе�
реможців на обласних та Всеукраїнських
олімпіадах (діаграма 2). 

На IV етапі Всеукраїнських олімпіад 2001�
2002 н.р найбільшу кількість дипломів отри�
мали учні ліцею № 1 м.Полтави – 5 дипломів,
НВК № 31, ліцею № 6 м.Лубен, гімназії № 6
м.Кременчука, НВК № 28 м.Полтави – по 
2 дипломи. По одному диплому вибороли
ліцей № 11 м.Кременчука, НВК № 30, 32,
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Діаграма 2
Кількість переможців III та IV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін НЗНТ
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Кількість дипломів, одержаних учнями НЗНТ на обласних 
олімпіадах та конкурсах учнівських наукових робіт МАН у 2001�2002 н.р.



АЗОШ № 37 м.Полтави, НВК № 6 м.Мирго�
рода, Новосанжарського НВК. Безус Сергій,
учень НВК № 31 м. Полтави, став перемож�
цем Міжнародної олімпіади з основ еко�
номіки, отримавши срібну медаль.

Другий рік в олімпіаді школярів східного
регіону України "Обираю професію держав�
ного службовця", що проводиться на базі
Харківського інституту академії управління
при Президентові України, беруть учні нашої
області. 2001�2002 н.р. із 48 учасників із
НЗНТ її лауреатами стали 14 учнів, які реко�
мендовані до вступу у цей ВНЗ за спів�
бесідою. Учень ліцею № 1 Корчан Сергій став
володарем ІІ місця (І місце не отримав ніхто),
що дало йому право позаконкурсного вступу у
згаданий ВНЗ із сорокавідсотковою знижкою
вартості оплати за навчання. Наказом УОіН
за участь випускників в олімпіаді "Обираю
професію державного службовця" винесено
подяку директорам гімназій № 33, НВК
№ 9,30, ліцею № 1 м.Полтави, НВК № 1 м.Га�
дяча, ліцею № 4 м.Кременчука, гімназії та
НВК м.Комсомольська.

Про результативність роботи НЗНТ свід�
чить також аналіз участі гімназистів та
ліцеїстів у Всеукраїнському конкурсі�захисті
науково�дослідницьких робіт Малої академії
наук.

За результатами ХІ обласного конкурсу
високі знання та вміння виявили члени на�
укових товариств ліцею № 4 м.Кременчука
(16 переможців), гімназії № 33, НВК № 31
м.Полтави, гімназії №6 м.Кременчука (13 пе�
реможців), спецшколи №10 м.Кременчука

(11), Семенівського НВК № 1 (7),
Карлівського НВК (5), НВК "школа�ВНЗ"
"Надія України" (7 переможців). Вдало висту�
пили дебютанти конкурсу – учні Ковалівсько�
го НВК Полтавського району (5 переможців). 

Високу оцінку науково�дослідницької ро�
боти на конкурсі МАН у 2001�2002 н.р. отри�
мали учні Шишацької гімназії. Учень 11 класу
гімназії № 6 м. Кременчука Мілютін Максим
отримав два дипломи І ступеня в секціях "ма�
тематика" та "інформатика". Мало робіт пред�
ставили на конкурс учні Козельщинського
НВК. Всього НЗНТ отримали 221 нагороду.
Серед 20 переможців заключного ІІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу�захисту науково�
дослідницьких робіт учнів�членів МАН із
НЗНТ було 15 учнів, тобто 75% від загальної
кількості призерів.

Однією з форм вияву професійної май�
стерності учителів є їх участь у конкурсі
"Учитель року". Переможцями обласного кон�
курсу у 2002 році стали вчитель початкової
школи�ліцею № 6 м.Лубен Мазько Людмила
Тимофіївна та вчитель інформатики обласно�
го ліцею�інтернату для сільської місцевості
Кременчуцького педучилища Лисенко Тетяна
Іванівна, яка стала переможницею Всеук�
раїнського конкурсу "Учитель року".

На ІХ обласному ярмарку педтехнологій
"Творчі сходинки освітян Полтавщини"
відзначено грамотами УОіН 117 учителів, се�
ред яких 24 викладають у НЗНТ. Автори 6�х
кращих робіт – представники НЗНТ – наго�
роджені преміями (в сумі 50 грн.):
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На базі 12 навчальних закладів нового типу
проводиться експериментальна робота на
місцевому рівні.

Протягом 2001�2002 н.р. змістовну експе�
риментальну роботу проводили НВК № 31,
гімназія № 33, авторська школа № 37 м.Пол�
тави, гімназія № 6, НВК № 17 м.Кременчука.

6 загальноосвітніх навчальних закладів об�
ласті, у т.ч. НВК № 1 м.Зінькова, Новосан�
жарський НВК, НВК с. Жовтневого Реше�
тилівського району, гімназія № 14 м.Полтави
завдяки своїм новаціям увійшли до міжнарод�
ного проекту Європейської мережі сприяння
здоров'ю. Мета цього проекту – формування
здорового способу життя у різних за віком
учнів шляхом підвищення рівня їхніх
гігієнічних знань, навчання практичних нави�
чок збереження і зміцнення здоров'я, розроб�
ки перспективних програм оздоровлення.

На базі Жовтневого еколого�валеологічно�
го комплексу Решетилівського району прове�
дено виїзні засідання обласної координаційної
ради проекту ЄМШСЗ з метою вивчення
досвіду роботи НВК з використання новітніх
ефективних методико�педагогічних техно�
логій щодо питань виховання здорового спо�
собу життя, всебічно розвинутого покоління.

Так, у межах програми "Здоров'я" здійсню�
валася експериментальна робота НВК № 1
м.Зінькова. Проводилися "круглі столи", ап�
робовувалися нові методи оздоровчої роботи.
Щомісячно відбувалися лекції оздоровчого
спрямування для учнів, учителів, батьків. Ви�
пускається газета "За здоровий спосіб життя".
Із питань збереження здоров'я вчителі
періодично виступають на сторінках районної
газети. До навчальних планів включені курси
"Валеологія", "Основи безпеки життєдіяль�
ності" "Довкілля". Створена відеотека оздо�
ровчих заходів. Працює широка мережа спор�
тивних секцій, куди залучено 60% учнів, про�
водиться 3 уроки фізвиховання на тиждень.
Ведеться індивідуальна робота з підготовки
до спортивних змагань, переможцям яких
вручаються нагороди, надані підприємцями та
керівниками владних структур.

Завершився експеримент у НВК № 17
"Вибір" м.Кременчука з проблеми "Створення
стартових умов для успішного життєвого са�
моврядування учнів" (1994�2001).

Під час експерименту розроблено 10 ав�
торських програм, введено модульне навчан�
ня "Вибір", поліпшився якісний показник
участі учнів у олімпіадах та конкурсах різного
рівня, спостерігається тенденція до зменшен�
ня кількості правопорушень. Центром інно�
ваційної школи є оригінальна педагогічна тех�
нологія, що базується на філософських заса�
дах загальноосвітньої та позашкільної освіти.
Директор НВК В.О.Логвін – лауреат обласно�
го та учасник міжнародного конкурсу "Дирек�
тор школи", є автором низки публікацій.
Досвід роботи цього закладу пропагувався на
обласних семінарах, ярмарках педтехнологій
та узагальнюється кафедрою менеджменту
ПОІППО для державної картотеки передово�
го педагогічного досвіду.

– Бегма Н.М., учитель початкових класів,
приватна школа "Ада" м.Кременчука – за
посібник "Навчання грамоти цікаво для всіх";

– Дзюба Л.В., Симакова Є.Ю., вчителі
НВК № 17 м.Кременчука – за посібник "Ук�
раїнська народна вишивка в школі";

– Пасько С.Є., заступник директора з нав�
чально�виховної роботи гімназії "Здоров'я" 
№ 14 м.Полтави – за методичний збірник
"Шлях до науки";

– Педик Т.Я., заступник директора з на�
уково�методичної роботи Диканського НВК
№ 1 м.Полтави – за посібник "Фізика. Мате�
матика. Логіко�структурні блок�системи
підручника Коршака";

– Чикало С.В., учитель початкових класів
НВК № 2 м.Зінькова – за підручник
"Чарівний світ. Уроки розвитку логічного
мислення";

– Тихомирова Л.В., учитель гімназії № 6 м.
Кременчука за посібник "Класики французь�
кої прози ХІХ ст.".

Грамотами ПОІППО нагороджені 82 вчи�
теля області, серед яких 18 – із НЗНТ.

Вихованці гімназій, ліцеїв – активні учас�
ники обласних змагань інтелектуальної гри
"Дебати". Переможцями змагань 2001�2002
н.р. стали учні Зіньківського НВК № 1, Ново�
санжарського НВК.

Переможницею Всеукраїнського конкурсу
на кращий літературний твір "Вірю в май�
бутнє твоє, Україно" стала учениця 11 класу
Пирятинського ліцею № 2 Хриспич Наталія.

Отже, з кожним роком зростає якісний по�
казник виступів вихованців НЗНТ на
олімпіадах, конкурсах МАН, інтелектуальних
іграх "Дебати" .

6. ЩО ЗРОБЛЕНО НЗНТ
ПРОТЯГОМ 2001�2002 рр.
НТНЗ розроблені цільові програми щодо

виконання обласної Програми роботи з обда�
рованою молоддю на 2001�2005 рр. Проведе�
ний моніторинг навчальних досягнень учнів,
результатів виступів на олімпіадах, конкурсах,
вступу до ВНЗ. Складені моделі структури
науково�методичної роботи, управління на�
вчально�виховним процесом у закладі нового
типу. Активізувалася видавнича діяльність
НЗНТ Кременчука, Полтави, Лубен, Комсо�
мольська, Полтавського, Карлівського, Зінь�
ківського, Решетилівського районів.

Видавнича діяльність у Лубенському, Ко�
зельщинському, Кобеляцькому, Шишацькому
районах потребує поліпшення.

7. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБО�
ТА
До обласного банку експериментальних

шкіл включено 14 навчальних закладів, серед
яких 10 ведуть дослідження на всеукраїнсько�
му рівні. На регіональному рівні працюють 4
НЗНТ: Пирятинський ліцей, НВК № 30, №
31 м.Полтави, Жовтневий еколого�валео�
логічний комплекс Решетилівського району.
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Успішно завершилася апробація курсу
"Громадянська освіта" на базі гімназії № 14
м.Полтави, НВК № 1 м.Гадяча та програми
навчально�методичного комплексу "Ми – гро�
мадяни України" у НВК № 28 м. Полтави.

Протягом 1991�2001 років НВК № 9
м.Полтави здійснював експеримент "Підви�
щення ефективності навчально�виховного
процесу на основі раціональної організації
уроку". Спільно з викладачами кафедр ПДПУ
було створено 16 програм курсів за вибором
та посібників для них. На базі комплексу за�
хищено 2 кандидатські та докторські дисер�
тації. На основі спостережень за роботою пе�
дагогів та учнів написано чимало монографій
та колективних праць. У результаті експери�
менту поліпшився рівень навчальних досяг�
нень учнів та майстерність педагогів. Звання
"учитель�методист" одержали 16 учителів,
"старший учитель" – 7, значком "Відмінник
освіти України" нагороджені 28 педагогів.
Відпрацьовано механізм наступності між ди�
тячим садком і початковою школою, розроб�
лено і впроваджено інноваційну модель систе�
ми навчання з елементами методики М.Мон�
тессорі. Завершено розробку моделі творчої
особистості гімназиста�випускника. Перебіг
експерименту висвітлювався на сторінках
журналу "Постметодика". 

Завершився експеримент у авторський
школі № 37 м.Полтави за проектом "Техно�
логія удосконалення цілісного розвитку осо�
бистості на основі моніторингу оцінок
соціальної зрілості учнів" (1991�2001).

Колективом цього закладу розроблений
методичний комплекс, що має за основу ав�
торську діагностику стану соціальної зрілості
особистості. Під час експерименту проводила�
ся комп'ютерна обробка даних самооцінок,
стереооцінок та оцінок експертів.

Дана методика дала змогу виявляти су�
купність факторів формування цілісної особи�
стості учнів 8�11 кл. У зміст навчання включе�
ний курс "Довкілля", що привело до інтен�
сифікації інтелектуального фону пізнавальної
активності учнів (написання наукових робіт
за курсом "Довкілля" та наукових проектів у
старших класах), зросла кількість переможців
Всеукраїнських учнівських олімпіад, кон�
курсів МАН. 

На високому рівні здійснюється експери�
мент у НВК № 5 м.Карлівки (1996�2006 рр.) з
теми "Створення рівних можливостей у ви�
борі учнями освітніх маршрутів". Протягом
2000�2001 навчального року 12 учнів стали
призерами районних олімпіад. На районному
конкурсі захисту наукових робіт 6 учнів стали
переможцями. Зріс показник вступу випуск�
ників у вищі навчальні заклади, що становить
69%. Поліпшилася дисципліна учнів, рівень їх
загальної культури, відповідальності за на�
вчання та свої вчинки.

На базі Миргородського НВК ім.Т.Г.Шев�
ченка створений майданчик Центрального
інституту післядипломної педагогічної освіти
з проблеми "Проектування соціального роз�
витку школяра" (1994�2004 рр.). Продіагнос�

товано оволодіння педагогами психодіагнос�
тичними методами і технологіями комплекс�
ного аналізу соціального розвитку особистості
школяра, організована робота соціально�пси�
хологічної служби, розроблені експеримен�
тальні плани діяльності класних керівників. Із
цих питань видано посібник.

Розпочато експеримент у Пирятинському
ліцеї з теми "Психолого�педагогічне проекту�
вання соціального розвитку особистості
учнів" (2002�2012 рр.). Жовтневий НВК Ре�
шетилівського району працює на другому
етапі експерименту з проблеми "Збереження
психічного і фізичного здоров'я дітей" під на�
уковим керівництвом кафедри валеології
Харківського національного університету.

На стадії завершення дослідження у НВК
№ 30 м. Полтави з теми "Розвиток творчого та
розумового потенціалу учнів", у НВК № 31 м.
Полтави з теми "Програма досліджень про�
блеми наступності навчально�виховної робо�
ти у взаємодії дошкільних установ, школи�
гімназії, ВНЗ" під керівництвом кафедри пе�
дагогіки ПДПУ.

Аналіз діяльності інноваційних закладів
свідчить, що експериментальна діяльність
сприяє високим показникам навчальних до�
сягнень вихованців, високому рівню їхньої
культури, зростанню творчості педагогів.

Педагогічна майстерність, складниками
якої є натхнення, копітка праця, наполегли�
вий пошук ефективних шляхів удосконалення
навчального процесу – ось ті критерії, що
уможливили досягнення НЗНТ на обласному
та всеукраїнському рівні.

8. ЩО ЗРОБЛЕНО ПОІППО
ПРОТЯГОМ 2001�2002 рр.
Протягом 2000�2001 навчального року вив�

чено роботу НЗНТ у м. Миргороді, Кремен�
чуці, Зіньківському, Решетилівському райо�
нах; у м.Полтаві (4 заклади недержавної фор�
ми власності). Вивчений досвід роботи з обда�
рованою молоддю у Гадяцькому районі, підго�
товлений наказ УОіН Полтавської ОДА від
2.10.2001 р. за №432 та довідку, яка направле�
на до відділів освіти та НЗНТ.

Обласний банк обдарованих учнів у 2001�
2002 н.р. включає переможців Всеукраїнських
олімпіад та конкурсів наукових робіт (23 осо�
би, серед яких 13 учнів – із НЗНТ).

ПОІППО розроблені заходи з виконання
обласної Програми роботи з обдарованою мо�
лоддю на 2001�2005 роки.

На ректораті ПОІППО заслухано питання
про підготовку до обласних учнівських
олімпіад та виконання наказу УОіН "Про
створення шкіл олімпійського резерву та
опорних шкіл" 10 вересня 2001 року.

Проведено організаційну роботу з підбору
переможців міських (районних), обласних
олімпіад до профільного табору "Ерудит" на
базі Кременчуцького педучилища ім. Мака�
ренка. Тут оздоровилися та розвинули інте�
лект 100 обдарованих дітей, серед яких – 58
учнів із НЗНТ (див. статтю Настенко Н.В. 
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фізичному розвитку дитини. В основу нової
моделі школи�комплексу покладено дві ідеї:
тісна взаємодія загальноосвітнього та по�
зашкільного компонента; школа повинна ста�
ти школою відповідального вибору всіх учас�
ників педагогічного процесу – вчителів, учнів
і батьків.

Структуру комплексної системи "Вибір"
складають загальноосвітні компоненти (уроч�
не та позаурочне навчання), модульне (елек�
тивне) навчання (інформаційно�навчальний,
техніко�практичний, художньо�естетичний та
спортивно�оздоровчий блоки), позакласна на�
вчально�виховна робота (об'єднання за інте�
ресами). Позаурочна форма навчання ведеть�
ся у математичній, хімічній, фізичній, му�
зичній та художній школах, у театральній, хо�
реографічній, музичній студіях, екологічному
центрі, спортивних клубах тощо. Новим є те,
що вони функціонують як складові єдиної
комплексної системи "Вибір", що й дозволило
авторам концепції висунути один з головних
принципів названої педагогічної технології –
принцип єдності загальноосвітнього та по�
зашкільного компонентів освіти.

Модель інноваційної школи "Вибір" пере�
творює заклад на поліфункціональний центр
освіти, культури, творчого розвитку, мораль�
но�духовного й життєвого самовизначення
учнів. Концепція передбачає не тільки інно�
ваційну модель закладу, але й нову форму ор�
ганізації навчання. Зокрема, модульне навчан�
ня здійснюється на двогодинних групових за�
няттях, включених у загальний розклад уро�
ків, тому комплексна система "Вибір" охоп�
лює майже всіх учнів школи, що полегшує
індивідуалізацію й диференціацію навчання.

Для забезпечення інноваційної педа�
гогічної технології були розроблені 26 ав�
торських програм, методичних розробок,
посібників, які узагальнюють науково�мето�
дичний досвід і можуть бути впроваджені у
практику роботи інших шкіл.

Концептуальною моделлю гімназії м.Ком�
сомольська є прилучення учнів до світового і
вітчизняного духовного досвіду в контексті
розбудови навчально�виховного процесу. Це
своєрідна школа радості. До навчального пла�
ну включені спецкурси з поетики і віршуван�
ня, історії України та української культури,
риторика, диспут, народна творчість, основи
філософії, політологія, етика та естетика, еко�
логія, економіка та інші. Зміна змісту навчан�
ня грунтується на широкому використанні
ідей інтеграції, гуманізації, екологізації. Шко�
ла радості передбачає філософські узагаль�
нення; формування інтегративного, цілісного
сприйняття та усвідомлення світу; реалізацію
свободи у взаємодії учнів з учителем.

Модель Петракіївського НВК "школа�
ліцей" Хорольського району передбачає вра�
хування місцевих умов, професійної дифе�
ренціації та орієнтації на сільськогосподарські
професії. Сільськогосподарський напрям ви�
робничої діяльності відображає специфіку
провідної діяльності регіону та визначає не�
обхідність підготовки спеціалістів. 

"Є табір "Ерудит" // Зоря Полтавщини, 9
липня 2002).

Обласна дослідницька група заступників
директорів з науково�методичної роботи з
проблеми "Профільне навчання як одна із
умов особистісно орієнтованого навчання"
провела 3 засідання (на базі ПОІППО та
Жовтневого НВК Решетилівського району). 

Завершено вивчення досвіду гімназії № 21
м.Полтави з проблеми "Науково�методична
робота з педкадрами", спільно з педколекти�
вом підготовлений збірник "Творчий учитель
– творчий учень". – Полтава 2002. – 78 с. 

Під час ІХ ярмарку педтехнологій у
павільйоні "Обдаровані діти. Школи нового
типу" було представлено 300 матеріалів за�
кладів міст Полтави, Комсомольська, Кремен�
чука, Лубен, Полтавського, Карлівського, Ре�
шетилівського районів. Найбільша кількість
друкованих матеріалів була подана Ко�
валівським НВК, ліцеєм №1 м.Полтави.

Проведено два обласні семінари�практику�
ми для керівних кадрів:

– для директорів з проблеми "Створення
моделі сучасного навчального закладу" на базі
Зіньківського НВК № 1 (2 у квітні 2002 року); 

– для заступників з науково�методичної
роботи з проблеми "Завдання особистісно
орієнтованого навчання в умовах допро�
фесійної підготовки" (у жовтні 2002 року) на
базі ПОІППО.

Здійснено аналіз стану науково�методич�
ної та експериментальної роботи на основі
облікових карток закладу, який направлено до
УОіН та МОіН України.

Проведено обласну конференцію на базі
ліцею № 1 м.Полтави з проблеми "Нові мето�
дики і педагогічні технології навчання у
НЗНТ" для директорів ліцеїв, гімназій, НВК,
спецшкіл. 

9. МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ
В області створені різноваріантні типи на�

вчальних закладів, розроблені концепції та
моделі колективного підходу до процесу на�
вчання і виховання творчої особистості.

Це модель ліцеїв, гімназій, навчально�ви�
ховних комплексів "школа�ліцей" або "школа�
гімназія", профільно�диференційованої, ав�
торської, сільськогосподарської школи, ко�
легіуму мистецтв.

Колишня система освіти була переважно
орієнтована на усереднення учнів, що виклю�
чало можливість індивідуального підходу.
Крім того, духовні знання, покладені в основу
філософських та релігійних систем, народних
звичаїв та обрядів, протягом тривалого часу
були невідомі ні учням, ні педагогічним
працівникам, у результаті чого багато еле�
ментів було втрачено.

Авторська концепція "створення стартових
умов для успішного життєвого самовизначен�
ня учнів" Кременчуцького НВК № 17 ім. Н.Г.
Неленя побудована на духовно�особистісному
морально�естетичному, психологічному,
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За такою моделлю працював Ковалівський
НВК сільськогосподарського профілю ім. А.С.
Макаренка (реорганізований у 2002 році в об�
ласний ліцей�інтернат), працюють В.Буди�
щанська сільськогосподарська школа, Сарська
спецшкола Гадяцького району, Велико�
павлівська спецшкола Зіньківського району.

Поки що єдиною в області є концептуальна
модель Шишацької спеціалізованої школи
еколого�українознавчого профілю ім.В.І.Вер�
надського "екологічна школа", структура якої
включає: еколого�природничу діяльність
(оволодіння загальними знаннями про навко�
лишній світ, довкілля, формування культури
екологічного мислення та поведінки особис�
тості, українознавчу; вивчення історії розвит�
ку українського народу, його культури, світо�
розуміння, національних базових цінностей,
моральних, правових, етичних та естетичних
норм. В структурі школи функціонують музей
В.І. Вернадського, екологічна лабораторія,
"Екологічна стежина", фольклорний ансамбль
"Чорнобривець", кімната з народознавства
"Бабусина Світлиця", еколого�натуралістич�
ний центр "Ноосфера".

Школа є експериментальним майданчиком
НМЦ інтеграції змісту освіти АПН України.
Музей – структурний підрозділ ПОІППО.
Школа має тісні зв'язки з Інститутом еко�
номіки та нових технологій м.Кременчука, з
природничим факультетом ПДПУ, Таврій�
ським національним університетом, Інститу�
том ботаніки АН України.

Модель профільно�диференційованої шко�
ли (ПДШ № 3 м. Кременчука, автор – канд.
пед. наук А.П.Самодрин та ПДШ № 5 м.Мир�
города) реалізує допрофесійний компонент
змісту освіти як через варіативну складову,
так і інваріантну (через загальноосвітні пред�
мети в рамках п'яти основних фундацій: "лю�
дина�людина", "людина�природа", "людина�
техніка", "людина�символ", "людина�художній
образ").

В умовах ПДШ програма розвитку учнів
закладається не у предметну систему, а у про�
цес творчої навчальної діяльності.

Допрофесійна підготовка реалізується в
рамках профільно�диференційованого змісту
освіти, що має організаційний (5�7 класи),
стабілізаційний (8�9 класи) та стабільний
цикл (10�11 класи). На рубежі 12�13 років
учень ПДШ має певну профорієнтацію, що
дає йому змогу бути більш підготовленим як
до вибору професії, так і до вибору подальшо�
го навчання. Запропонована технологія
профільно�диференційованої освіти дозволяє
реалізувати педагогічну функцію в рамках
свідомого відповідального вибору людиною
майбутньої діяльності, а значить, – позитивно
впливати на систему формування цінностей
особистості.

Учні ПДШ № 5 м.Миргорода за результа�
тами міських олімпіад посіли 52 місця із 167
можливих, 4 – на обласних змаганнях з фізи�
ки, української, англійської мови, ІІІ місце –
на Всеукраїнському конкурсі знавців ук�
раїнської мови.

На базі школи проводять заняття викла�
дачі Київського інституту статистики, обліку
та аудиту, 5 років працює математичний клас
довузівської підготовки Харківського аеро�
космічного університету імені Жуковського.

10. РОЛЬ НОВИХ ТИПІВ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ
ПЕРЕХОДІ ДО ПРОФІЛЬНОГО
НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ
ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ОСВІТИ
Головна мета роботи нових типів навчаль�

них закладів – створення оптимальних умов
для одержання фундаментальної підготовки з
обраного профілю залежно від нахилів та
здібностей учнів. Сучасний рівень навчання
потребує від учителя науковості, компетент�
ності при викладанні предмета, знань з психо�
логії, філософії.

Концепція 12�річної загальної середньої
освіти передбачає перехід на профільне на�
вчання загальноосвітнього середнього закладу
до 2007 року. В НЗНТ протягом 2001�2002 н.р
функціонував 61 профіль (див. додаток 3).

Різноманітність профілів у 8�11 класах дає
учням чудову можливість поглибити знання з
предмета та професійно самовизначитися.

Завдання профільного навчання: конкурс�
ний відбір учнів (див. Умови прийому учнів
до профільних класів Семенівського НВК №
2 у 2002 році); підвищення рівня навчальних
досягнень і застосування нетрадиційних форм
контролю знань учнів; організація високого
рівня матеріально�технічного і методичного
забезпечення; введення нових форм уп�
равління; використання нових форм навчаль�
них технологій і засобів навчання; забезпечен�
ня високопрофесіональними кадрами.

Навчальний план складається із обов'язко�
вих предметів, профільних та додаткових
курсів за вибором.

Так, авторська школа № 37 м.Полтави має
три профілі: менеджер�технічний, еколого�ме�
дичний та ділової людини. Введені спецкурси
"Математика з елементами економіки і
логіки", "Практикуми, розв'язання задач з ма�
тематики і фізики", "Географія з елементами
економіки", "Енергозбереження". У 2001�2002
н.р. усього у профільних класах навчалося 328
школярів, виявивши такі результати:

12�10 балів – 17%;
9�7 балів – 46%,
тобто якісний показник становить 63%, 70

випускників вступило до ВНЗ, 10 учнів одер�
жали золоті медалі, 2 – срібні.

Ефективно протягом року працювала
ОСДГ (обласна спеціальна дослідницька гру�
па) заступників директорів з науково�мето�
дичної роботи з проблеми профільного на�
вчання як одного із умов особистісно орієнто�
ваного навчання школярів. 

До складу групи входило 10 осіб, усі вони
працювали над різними проблемами:
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– послідовність, систематичність і єдність
виховних впливів;

– відповідність віковим та індивідуальним
особливостям учнів;

– свідомість, самодіяльність та активність
учнів.

Вищим органом самоврядування у Се�
менівському НВК є загальношкільна конфе�
ренція, яка скликається не рідше ніж 1 раз на
рік (II семестр) і вирішує важливі справи
шкільного життя. Керівництво самоврядуван�
ням зосереджено в учнівському комітеті, який
обирається на загальношкільній конференції
відкритим голосуванням. У склад учнівського
комітету входять учні, яких рекомендував ви�
щий орган класу – класні збори.

Учнівський комітет очолює голова, який
обирається на першому засіданні комітету.
Учком поділяється на відділи, які очолюють
завідуючі відділами. Кожен відділ має кон�
сультанта�педагога. Кандидатура консультан�
та�педагога затверджується директором шко�
ли. За необхідності відділи учкому можуть
поділятися на сектори. Робота учнівського са�
моврядування визначається "Положенням
про учнівське самоврядування навчального
закладу", що затверджується директором
школи після погодження з педагогічною ра�
дою.

Кожний НЗНТ має свій орган самовряду�
вання:

– шкільна академічна республіка, якою ке�
рує сенат, діє у НВК "Елітарної малої ака�
демії" м.Кременчука;

– учнівський парламент діє у Пет�
ракіївському НВК Хорольського району,
Карлівському, Котелевському, Козельщинсь�
кому, Гадяцькому, Диканському НВК;

– рада командирів працює у НВК № 1 
м. Лубен;

– спілка шкільного юнацтва функціонує у
НВК № 28 м.Полтави. Тут успішно діють Ма�
ла Академія Культури "Зорецвіт" та культур�
но�естетичний центр "Натхнення". 

Учні "Центру дозвілля" НВК № 30 м.Пол�
тави готують розважальні програми, мають
тісні контакти з позашкільними закладами,
дитячими садочками. Ефективно працює ди�
тячо�юнацьке об'єднання "Лідер" у Дикансь�
кому НВК № 2, під його керівництвом діють
10 клубів та 5 гуртків.

Учні Новосанжарського НВК та НВК №
28 м.Полтави чотири роки поспіль беруть
участь у Всеукраїнській акції "Молодь ООН"
в Україні". Творчо працює клуб КВК "Еру�
дит" Новосанжарського НВК, що входить в
п'ятірку кращих команд області.

Інтелектуальний клуб Котелевського НВК
"Альтернатива" є переможцем обласних зма�
гань "Що? Де? Коли?"

Президентська республіка Вовчицької
школи�ліцею Лубенського району обирає сво�
го президента та 6 Міністерств (освіти, куль�
тури, юстиції, екології, здоров'я і спорту, "Моя
родина"). Республіка має свою Конституцію,
розробила Положення конкурсів "Учень ро�
ку", "Клас зразкового порядку", є ініціатором
проведення загальношкільних творчих справ

1. Економічні аспекти профілізації сіль�
ської школи.
2. Свідомий вибір професій в умовах рин�
кових відносин.
3. Орієнтація учнів профільних класів на
наукову діяльність.
4. Особистісно орієнтована освіта у еколо�
го�валеологічному комплексі.
5. Профорієнтаційне навчання в обласному
ліцеї.
6. Методика визначення індексу соціальної
активності як засіб саморозвитку учнів у
профільних класах.
7. Педагогічні умови для профільно дифе�
ренційованого навчання.
8. Психологічна готовність учнів профіль�
них класів до експериментальної роботи.
9. Профілізація навчання з використанням
нових інформаційних технологій.
Із матеріалами роботи ОСДГ можна ознай�

омитися в центрі педагогічних інновацій та
інформації ПОІППО.

11. УПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕМЕНТІВ УЧНІВСЬКОГО
ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУ�
ВАННЯ
Формування ініціативної особистості,

здатної приймати нестандартні рішення не�
можливе без широкого залучення учнів до
участі в управлінні шкільними справами шля�
хом діяльності в органах учнівського самовря�
дування.

Головним його завданням є формування і
розвиток соціально�активної, гуманістично
спрямованої особистості з глибоко усвідомле�
ною громадянською позицією, почуттям
національної самосвідомості.

Учнівське самоврядування в навчальному
закладі нового типу – це педагогічно доціль�
ний спосіб організації учнівського колективу.
Він забезпечує комплексний виховний вплив
на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої
і систематичної участі у розв'язанні важливих
питань життя класу та школи.

Діяльність учнівського самоврядування
має скеровуватися на підвищення якості на�
вчання, зміцнення свідомої дисципліни, ре�
алізацію вимог режиму роботи школи, ор�
ганізацію позакласної виховної роботи, на
розвиток ініціативи та творчої самодіяльності
учнів, реалізацію їхніх прав та обов'язків. 

Учнівське самоврядування розвивається у
межах управління НЗНТ, класом. При цьому
за директором, педагогами зберігається право
на загальне керівництво, контроль за кінце�
вим результатом.

Основними принципами учнівського само�
врядування у НЗНТ є:

– демократизація та гуманізація виховного
процесу;

– зв'язок виховання з реальним життям;
– виховання особистості в колективі під

час спільної діяльності;
– єдність вимог і повага до особистості;
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(конкурсів, вертепів, виробів, виготовлених
власноруч, "Анумо, попелюшки!"; "Лицар –
2002", "Зимова королева", "Гуморина", "Мате�
матика – цариця всіх наук", посвяти в
ліцеїсти, екологічного КВК, брейн�рингу та ін.

Гімназичне братство "Асоціація зацікавле�
них людей" гімназії № 33 м.Полтави, гімна�
зичне братство гімназії № 6 м. Кременчука –
це творча співдружність учителів та їхніх
учнів.

Сфери розвитку учнівського самовряду�
вання різноманітні: культура, освіта, спорт,
дозвілля і, звичайно, економіко�виробнича.

Шкільна мерія НВК № 32 м.Полтави
включає в себе раду гімназистів, дитяче
об'єднання "Творчість" – 8 клубів за інтереса�
ми, 18 гуртків. Пісенно�танцювальний колек�
тив "Лада" – тричі лауреат міжнародних кон�
курсів.

Ефективно працюють інтелектуальне брат�
ство у НВК № 31 м.Полтави (12 клубів за на�
хилами), Шкільна Дума у Пирятинській спец�
школі № 4.

Цікавий підхід до учнівського самовряду�
вання в авіакосмічному ліцеї № 2 Національ�
ного авіаційного університету м.Лубен, яке
здійснюється у формі Магдебурзького права.
До парламенту обирають по 8 учнів від груп,
таємним голосуванням всіма ліцеїстами оби�
рається уряд.

Ліцейське товариство "Вітрила" (5�11 кл.)
ліцею № 4 м.Кременчука має гімн, емблему,
талісман. Товариство є організатором ліцейсь�
ких рингів (зустрічі з послами, цікавими
людьми міста); вечорів творчих натхнень,
творчих олімпіад, ярмарків, інтелектуальних
марафонів, фестивалей. Ведеться літопис
"збірки ліцею".

Учнівське самоврядування НЗНТ має свій
прес�центр, більшість шкіл нового типу мають
друковані газети:

1. "Голос школи" у Сарській спецшколі Га�
дяцького району, видається щоквартально,
комп'ют. набір, тираж 2 прим.

2. "Вісник" у Опішнянському колегіумі�мис�
тецтв, щоквартально, 14 ст., комп'ют. набір,
тираж 2 прим.

3. Щомісячний шкільний часопис "Ми" та
щоквартальна сторінка "Ноосфера" у рай�
онній газеті "Сільське життя" у Шишацькій
спецшколі, 2 стор.

4. "Daily School" у спецшколі № 10 м.Кре�
менчука, один раз на місяць, щоквартально,
комп'ют. набір, тираж 2 прим., 
4 стор.

5. "Родина" у Ковалівському обласному ліцеї,
щоквартально, 2ст., комп'ют. набір, тираж 4
прим.

6. "Вісник ліцеїста" у Пирятинському ліцеї,
щоквартально, 2ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим. 

7. "Пульс ліцею" у ліцеї № 1 м.Полтави,
щоквартально, 2ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим.

8. "Шкільний меридіан" у ліцеї № 6 м.Лубен,
щоквартально, 8ст, тираж 1000 прим.

9. "Ліцей авіатор" у авіокосмічному ліцеї №
2 м.Лубен, щоквартально, 2с., комп'ют. набір,
тираж 1 прим.

10. "Ліцейський телеграф" у ліцеї № 4
м.Кременчука, щомісяця, 2ст., комп'ют. набір,
тираж 200 прим.

11. "Вітрила" у гімназії № 6 м.Кременчука,
1 раз на місяць, 2 ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим.

12. "Гімназист" у гімназії № 5 м.Кременчу�
ка, щоквартально, 2 ст., комп'ют. набір, ти�
раж 2 прим.

13. "Кнопка" у Решетилівській гімназії, щок�
вартально, 2 ст., комп'ют. набір, тираж 4
прим.

14. "Ми і все про нас" у Розсошенській
гімназії, щоквартально, 2 ст., комп'ют. набір,
тираж 2 прим. Віддруковано на обладнанні
ТРК "ТОК".

15. "Вісник школи" у НВК м.Комсомольська,
щомісяця, 8 ст., тираж 30 прим., комп'ют.
набір.

16. "Життя наше ліцейське" у НВК "Надія
України" м.Кременчука, 4 ст., комп'ют. набір.

17. "Співдружність" у Опішнянському НВК,
щоквартально, 2 ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим.

18. "Тусовка" у Козельщинському НВК, щок�
вартально, 2 ст., комп'ют. набір, тираж
2прим.

19. "Соняшник" у Гадяцькому НВК, щоквар�
тально, 2 ст., комп'ют. набір, тираж 
4 прим.

20. "Перша школа" у щомісячній сторінці
районної газети "Голос Зіньківщини" у
Зіньківському НВК № 1, 2 стор.

21. "Шкільний калейдоскоп" у НВК № 32
м.Полтави, стінгазета.

22. "Свисток" у НВК № 31 м.Полтави,
щомісяця, 4 ст., друкарня "Полтава", тираж
200 прим.

23. "Довкілля" у Диканському НВК № 1,
смт. Диканька, щоквартально, 8 ст., редакція
"Трудова слава, тир. 150 прим.

24. "Шкільні вісті" у Вовчицькому ліцеї, 2
рази на місяць, 4 ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим.

25. "Ліцей" у ліцеї № 11 м.Кременчука, щок�
вартально, 2 ст., комп'ют. набір, тираж 2
прим.

26. "Рідна школа" у ПДШ № 5 м.Миргорода,
щоквартально, 2 ст., комп'ют. набір.

27. "Шкільні вісті" у Новосанжарському
НВК, щоквартально, 2 ст., комп'ют. набір, ти�
раж 4 прим.

28. "Вісник гімназії" у Миргородській
гімназії № 6, щоквартально, 2 ст., комп'ют.
набір.

29. "Шкільний калейдоскоп", 1 раз на два
місяці у НВК "ЕМА" м.Кременчука, щоквар�
тально, 2 ст., комп'ют. набір.

30. "ALMA МATER" у Зіньківському НВК,
щоквартально, 12 ст., комп'ют. набір, тираж
2 прим.

31. "Вісті" у В�Будищанській сільськогоспо�
дарській школі Гадяцького району, щомісячно, 2
ст., комп'ют. набір, тираж 4 прим.

12. ЗАВДАННЯ НЗНТ
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По�п'яте. Необхідно більш широко поста�
вити проблему підвищення кваліфікації
працівників НЗНТ. Поки що ця робота має
нерегулярний характер. Це не випадково, бо
процес становлення нової освіти тільки почи�
нається. В той же час вже накопичено певний
досвід навчання і виховання гімназистів і
ліцеїстів, управління цим процесом, який
можна пропагувати. У зв'язку з цим необхідно
мати план роботи з керівниками НЗНТ, вчи�
телями, психологами, вихователями, тощо.
ВНЗ, на жаль, не готують вчителів для на�
вчання для здібних та обдарованих школярів,
немає програм навчання, не читаються спец�
курси для здібних студентів.

По�шосте. Проблемним залишається ство�
рення комп'ютерних центрів, які дадуть змогу
проводити інтегративні уроки інформатики з
історією, біологією, математикою, сприяти�
муть підвищенню комп'ютерної грамотності
вчителів.

13. ВІДМІННІСТЬ НЗНТ 
ВІД ІНШИХ ЗНЗ
Відмінною рисою НЗНТ від інших ЗНЗ є

насамперед їх елітарність. Це стосується як
учнівського контингенту ліцеїв, гімназій, що
відзначається в цілому значно більш високим
інтелектуальним рівнем, так і їх педагогічного
складу, для якого загалом характерний більш
високий рівень інтелектуальності і про�
фесійної майстерності. Обидві ці риси, при�
родно, передбачають і більш сучасну навчаль�
но�матеріальну базу. Тенденція до елітності в
сучасних умовах відбиває не тільки прагнення
певної частини батьків забезпечити своїм
дітям достатньо високий рівень освіти, але і
намагання суспільства зберегти і збільшити
свій інтелектуальний, духовний і культурно�
художній потенціал, забезпечивши тим самим
головну передумову майбутнього прогресу.

Три принципові риси відрізняють на�
вчальні заклади нового типу від інших.

Перша. Висока мотивація навчання і висо�
кий рівень досягнень учнів. Діти навчаються з
більшим бажанням і високою ефективністю.
Досягається це, перш за все, завдяки розгалу�
женій і ретельно продуманій системі дифе�
ренціації навчально�виховного процесу, яка
охоплює як зміст освіти, так і форми і методи
навчально�виховної роботи.

Нова школа, яка будує всю свою роботу на
принципах реальної диференціації і індивіду�
алізації навчально�виховного процесу, нама�
гається пристосовуватися до індивідуальних
запитів окремих учнів, забезпечити макси�
мальну реалізацію їх здібностей.

У НЗНТ кожен учень відчуває, що він
цікавий для учителів як індивідуальність, яка
має унікальну неповторну долю. Ліквідуючи
відчуження від школи, даний принцип виво�
дить систему освіти із кризового стану.

Зміна вектора взаємовідносин між школою
і учнями обумовлює другу принципову рису
НЗНТ – побудову цих відносин на принципах
глибокої взаємоповаги та рівноправного парт�

Новий час ставить нові завдання перед
Асоціацією працівників нових типів навчаль�
них закладів.

По�перше. Залучення науковців до розв'я�
зання проблем. У кожній гімназії, ліцеї по�
винні працювати науковці. І не тільки працю�
вати, а й розробляти для даного закладу влас�
ну педагогічну концепцію, залучити педагогів
до наукової діяльності, розробки проектів.

По�друге. Працівники облдержадміністра�
ції, УОіН і ПОІППО уважно слідкують за
становленням ліцеїв і гімназій в нашій об�
ласті, неодноразово висловлювали свої мірку�
вання у періодичній і науковій пресі. НЗНТ
завжди знаходили і знаходять підтримку і до�
помогу з будь�яких актуальних питань своєї
діяльності. Начальник УОіН постійно надає
підтримку новим типам навчальних закладів,
уважно знайомиться з їх роботою.

У історію створення сучасної освіти Пол�
тавської області увійдуть заступник голови
облдержадміністрації (колишній завідуючий
Полтавським міським відділом освіти) 
Петро Григорович Шемет, начальник УОіН
Володимир Іванович Мирошниченко, Іван
Володимирович Охріменко (колишній на�
чальник УОіН), які захистили свої канди�
датські дисертації, використавши досвід
НЗНТ. Довгий час обласну Асоціацію
працівників нових типів навчальних закладів
очолював Просвєтов Станіслав Степанович,
нинішній начальник Полтавського міського
відділу освіти, колишній директор НВК № 31
м. Полтави, який за високу результативність
інноваційної моделі "Дитячий садок�школа�
гімназія�ВНЗ" отримав звання "Заслужений
працівник освіти України".

З іншого боку, поширення впливу Асоціа�
ції разом з органами державного управління
освітою на діяльність кожного НЗНТ – це пе�
рехід до реального державно�громадського уп�
равління освітою.

Виходячи з цього, доцільно у містах, райо�
нах створити ради навчальних закладів нового
типу із правом введення голів цих рад до скла�
ду колегій відділів освіти, а голову обласної
Асоціації НЗНТ, директора міського ліцею №
1 м. Полтави Вергал Наталію Аркадіївну ввес�
ти до складу обласної колегії УОіН.

По�третє. На місцях створити у кожному
НЗНТ свій кореспондентський пункт для ви�
дання друкованої газети. Для поширення на�
укової думки доцільно здійснити видання
збірки статей, яка розкриватиме нові підходи
щодо змісту освіти, організації навчального
процесу, висвітлюватиме методичні і творчі
проблеми їх діяльності.

По�четверте. Відомо, що НЗНТ відводить�
ся особлива роль у розвитку творчої обдарова�
ності учнів. Формуванню творчості учнів
сприяють різного роду змагання – олімпіади,
конкурси, турніри. Дати змогу ліцеїстам і
гімназистам очно чи заочно позмагатися – од�
на із можливостей виявлення рівня їх твор�
чості. Такі змагання, турніри, КВК, конкурси
можна проводити між різними НЗНТ у
містах, районах. 
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нерства між учнями і педагогом. Проте все це
виявляється можливим тільки при реалізації
третьої особливості НЗНТ – глибокої психо�
логізації їх педагогічного персоналу, створен�
ня в них ефективно працюючої психологічної
служби. 

Особливості навчально�виховного 
процесу

Основною відмінністю навчально�вихов�
ного процесу в НЗНТ та ЗНЗ є орієнтація
перших не на репродуктивну навчальну
діяльність, а на навчально�дослідницьку і по�
шукову, не на "міфічного" "середнього" учня, а
на кожну окрему особистість, на розкриття і
розвиток її творчого потенціалу. Він ре�
алізується через диференціацію, індивіду�
алізацію та гуманізацію навчання, що обумов�
лює зміну змісту, форм і методів навчальної
діяльності.

Зміст навчальних планів можна умовно
розподілити на чотири групи: предмети базо�
вого компоненту освіти, профільні предмети,
предмети спеціалізації і що вивчаються за ви�
бором. Останні часто називають предметами
розвитку особистості. 

Більшість НЗНТ створюються при безпо�
середній участі ВНЗ, які й визначають
профілі та спеціалізації, зміст цих предметів, а
інколи також матеріальне забезпечення і ви�
кладацький склад для їх вивчення.

Особливості організаційних форм
навчально�виховного процесу

Крім загальновідомих форм організації на�
вчально�виховного процесу, в НЗНТ широко
застосовуються лекційні і семінарські заняття,
тематичні дискусії, спеціалізовані лабораторні
практикуми, виконання і захист науково�
дослідницьких робіт, заліки, тестування тощо.
Особливу увагу привертають спільні наукові
та науково�методичні дослідження вчителів
та учнів, їх співробітництво.

На завершальній стадії навчання школярі
виходять на зовнішні контакти шляхом участі
у творчих змаганнях і конкурсах, обмінів
творчими групами і делегаціями на державно�
му і міжнародному рівнях. Ті учні, які у випу�
скних класах реалізують свої творчі запити у
лабораторіях, на семінарах, в обчислювальних
центрах, студентських наукових товариствах
тих навчальних закладів, які вони для себе об�
рали, стають студентами цих ВНЗ.

Саме творчий, продуктивний характер на�
вчально�дослідницької діяльності в ліцеях та
гімназіях створює в них дух пошуку, щоден�
ного здивування і відкриття нових істин, ство�
рює специфічну атмосферу ліцейського чи
гімназійного братства.

Механізм роботи
1. Розробка і практична реалізація нових

принципів навчання і виховання (розвиток
особистості, самовизначення учня, готовність
до самовдосконалення учнів, варіативність на�
вчання, спільність з природою, детермінізм).

2. Впровадження нової системи управління.
3. Вільний вибір учнями обсягу та темпу

вивчення матеріалу.

4. Адекватні зміни програм, підручників.

Цілі і завдання НЗНТ
1. Ступенева підготовка кваліфікованих

кадрів різного рівня.
2. Координація і взаємодія навчальних

планів і програм.
3. Виявлення найбільш здібної молоді для

продовження навчання на наступних етапах і
ступенях підготовки.

4. Підвищення кваліфікації і ефективне ви�
користання викладацького складу.

5. Постійне оновлення навчально�матері�
альної бази (комп'ютерної, бібліотеки, спорт�
залу, навчальних програм з 1�го по 12�й кла�
си).

Що можна ЗНЗ запозичити у роботі НЗНТ
1. Досвід самореалізації особистості учня в

різних сферах творчої діяльності.
2. Нові стандарти для оцінювання рівня

освіченості вихованості людини і громадяни�
на, які відповідають вимогам гуманістичної
педагогіки.

3. Критерії діяльності цих закладів: не ли�
ше знання, а й оцінка змін у розвитку учня як
особистості, його вміння проектувати свій
життєвий шлях. 

4. Систему діяльності по створенню свого
творчого обличчя, власного педагогічного по�
черку, свободи вибору педагогічних техно�
логій, права вибору індивідуальної освітньої
траекторії.

5. Механізм апробації нового змісту освіти,
педагогічних технологій, глибоке осмислення
інноваційних процесів у навчально�виховній
діяльності, стимулювання ініціативи учня,
розвитку його творчих можливостей, створен�
ня умов для саморозвитку особистості.

6. Методику забезпечєння поліфонічності
школи і права дитини на реалізацію своїх
освітніх інтересів шляхом диференціації на�
вчально�виховного процесу, розкриття твор�
чого потенціалу додаткової освіти (гуртків,
студій, клубів, факультативів тощо).

7. Новий підхід до виховання з позицій
життєвого самовизначення особистості,
досвід реалізації, ідеї особистісної спрямова�
ності виховного процесу.

8. Механізм формування особливого інте�
лектуально�естетичного середовища, власти�
вого гімназіям, ліцеям, школам�комплексам.

9. Досвід виховання конкурентноспромож�
ної особистості.

10. Принципи побудови змісту освіти на
моделях загальнонаукового і культурнознав�
чого характеру заклада як основи неперервної
освіти; з урахуванням перспективи розвитку
науки, техніки, економіки.

11. Технологію переорієнтації освіти з ака�
демічних досягнень на особистість учня на ос�
нові принципів:

а) гуманізації;
б) єдності загальнолюдського і національ�
ного;
в) розвиваючого характеру навчання; 
г) співробітництва, співтворчості вчителя і
учня;
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д) диференціації та індивідуалізації навчан�
ня;
г) оптимізації навчально�виховного проце�
су;
е) відкритості і динамічності альтернатив�
ної освіти.
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1. Ìàòåìàòè÷íèé ã³ìíàç³¿ ¹ 6, 21 ì.Ïîëòàâè, ÍÂÊ ì.Êàðë³âêè, ÍÂÊ ¹ 30 
ì.Ïîëòàâè, Äèêàíñüêèé, Ñòàñ³âñüêèé ÍÂÊ, ÍÂÊ ¹ 17 
ì.Êðåìåí÷óêà, Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 1, 2, ÍÂÊ ¹ 28, 31 ì.Ïîëòàâè, 
Êîáåëÿöüêèé, Æîâòíåâèé, Íîâîñàíæàðñüêèé ÍÂÊ, ÏÄØ ¹ 5 
ì.Ìèðãîðîäà.  

2. Ô³çèêî-
ìàòåìàòè÷íèé 

ã³ìíàç³ÿ ì.Êîìñîìîëüñüêà, ë³öåé ¹ 4 ì.Êðåìåí÷óêà, øêîëà -ë³öåé 
¹ 6 ì.Ëóáåí, Ïèðÿòèíñüêèé ë³öåé, Êîìñîìîëüñüêèé ÍÂÊ, 
Êîòåëåâñüêèé ÍÂÊ, Îáîëîíñüêèé ÍÂÊ, Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 1, 
Ëîõâèöüêèé ÍÂÊ.  

3. Ïðèðîäíè÷î-
ìàòåìàòè÷íèé 

ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì. Êðåìåí÷óêà, ã³ì íàç³ÿ ¹ 33 ì. Ïîëòàâè, 
Ðåøåòèë³âñüêà ã³ìíàç³ÿ, Îï³øíÿíñüêèé ÍÂÊ, Êîçåëüùèíñüêèé 
ÍÂÊ, Æîâòíåâèé ÍÂÊ, Äèêàíñüêèé ÍÂÊ  
¹ 1, Âîâ÷èöüêèé ÍÂÊ.  

4. Ïðèðîäíè÷èé ã³ìíàç³ÿ ì.Êîìñîìîëüñüêà, ÍÂÊ ¹ 9 ì.Ïîëòàâè, Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ 
¹ 1, Êîáåëÿöüêèé ÍÂÊ.  

5. Á³îëîã³÷íèé ã³ìíàç³ÿ ¹ 21, ÍÂÊ ¹ 31 ì.Ïîëòàâè, Ñàðñüêà ñïåöøêîëà 
Ãàäÿöüêîãî ðàéîíó.  

6. Íàóêîâî-
ïðèðîäíè÷èé 

ÍÂÊ ¹ 32 ì.Ïîëòàâè, ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì.Ìèðãîðîäà.  

7. Ïðèðîäíè÷î-
ñïîðòèâíèé 

ã³ìíàç³ÿ ¹ 14 ì.Ïîëòàâè.  

8. Åêîëîã³÷íèé Êîìñîìîëüñüêèé ÍÂÊ, Øèøàöüêà ñïåöøêîëà.  
9. Õ³ì³êî-á³îëîã³÷íèé ë³öåé ¹ 4 ì.Êðåìåí÷óêà, Ïèðÿòèíñüêèé ë³öåé, Êîòåëåâñüêèé ÍÂÊ, 

ÍÂÊ ¹ 28, 30  ì.Ïîëòàâè, Ëîõâèöüêèé ÍÂÊ, ë³öåé ÏÄÑÀ 
ì.Ïîëòàâè. 

10. Åêîëîãî-ìåäè÷íèé àâòîðñüêà øêîëà ¹ 37 ì.Ïîëòàâè.  
11. Ìåäè÷íèé ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà.  
12. Ìåäèêî-á³îëîã³÷íèé ë³öåé ÓÌÑÀ.  
13. Ïðèðîäíè÷î-

åêîíîì³÷í.  
ÍÂÊ Êàðë³âêè, Ïåòðàê³¿âñüêèé ÍÂÊ.  

14. Åêîíîì³êî-
ìàòåìàòè÷íèé 

Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 1.  

15. Åêîíîì³êî-ïðàâîâèé Ïèðÿòèíñüêèé ë³öåé, Ñåìåí³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 2.  
16. Åêîíîì³÷íèé Øèøàöüêà ã³ìíàç³ÿ, Õîðîëüñüêà ã³ìíàç³ÿ, øêîëà -ë³öåé ¹6 ì.Ëóáåí, 

Îáîëîíñüêèé ÍÂÊ, Äèêà íñüêèé ÍÂÊ ¹ 2, ÍÂÊ "Íàä³ÿ Óêðà¿íè" 
ì.Êðåìåí÷óêà, Ãàäÿöüêèé ÍÂÊ, Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ, Ñåìåí³âñüêèé 
ÍÂÊ ¹ 1, ÍÂÊ ¹ 31 ì.Ïîëòàâè, ë³öåé ÏÄÑÀ.  

17. Ìåíåäæåð-òåõí³÷íèé àâòîðñüêà øêîëà ¹ 37 ì.Ïîëòàâè.  
18. Ä³ëîâî¿ ëþäèíè  àâòîðñüêà øêîëà ¹ 37 ì.Ïîëòàâè.  
19. Òåõíîëîã³÷íèé  ã³ìíàç³¿ ¹ 6, 14 ì.Ïîëòàâè.  
20. Çàãàëüíîòåõí³÷íèé  Êîáåëÿöüêèé ÍÂÊ.  
21. Àâòîñïðàâà ÏÄØ ¹ 5 ì.Ìèðãîðîäà.  
22. Ñ³ëüñüêîãîñïî-

äàðñüêèé 
Âåëèêîáóäèùàíñüêà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêà øêîëà Ãàäÿöüêîãî 
ðàéîíó, Â.-Ïàâë³âñüêà ñïåöøêîëà Ç³íüê³âñüêîãî ðàéîíó.  

23. Òåõí³÷íèé Ðåøåòèë³âñüêà ã³ìíàç³ÿ, ÍÂÊ ¹ 9 ì.Ïîëòàâè, ë³öåé ÏÄÑÀ.  
24. Òåõíîëîãî-

ïðàêòè÷íèé 
ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà.  

25. Âèðîáíè÷èé Êîçåëüùèíñüêèé ÍÂÊ, Æîâòíåâèé ÍÂÊ, Ïèðÿòèíñüêà ñïåöøêîëà 
¹ 4, Íîâîñàíæàðñüêèé ÍÂÊ.  

26. Ïåäàãîã³÷íî-
³íäóñòð³àëüíèé  

Êîìñîìîëüñüêèé ÍÂÊ.  

27. ²íæåíåðíî-
òåõí³÷íèé 

Ïåòðàê³¿âñüêèé ÍÂÊ.  
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27.  ²íæåíåðíî-òåõí³÷íèé Ïåòðàê³¿âñüêèé ÍÂÊ.  
28.  ²íôîðìàö³éíèõ 

òåõíîëîã³é 
îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ïðè ïåäó÷èëèù³  ì.Êðåìåí÷óêà.  

29.  Êîìï'þòåðíà ³íæåíåð³ÿ  Àâ³àêîñì³÷íèé ë³öåé ¹ 2 ì.Ëóáåí.  
30.  Ïðîãðàìóâàííÿ 

àâòîìàòèçîâàíèõ ñèñòåì  
ë³öåé ¹ 2 ì. Ëóáåí.  

31.  ²íôîðìàòèêà Äèêàíñüêèé ÍÂÊ ¹ 2.  
32.  Ãóìàí³òàðíèé 

 
 
 
 
 
 

ã³ìíàç³ÿ ì.Êîìñîìîëüñüêà, ã³ìíàç³ÿ ¹ 33 ì. Ïîëòàâè, ã³ìíàç³ÿ 
¹ 5 ì.Êðåìåí÷óêà, Õîðîëüñüêà ã³ìíàç³ÿ, Ðåøåòèë³âñüêà 
ã³ìíàç³ÿ, øêîëà -ë³öåé ¹ 6 ì.Ëóáåí, Ïèðÿòèíñüêèé ë³öåé, ÍÂÊ 
¹ 9 ì.Ïîëòàâè, ÍÂÊ "Íàä³ÿ Óêðà¿íè" ì.Êðåìåí÷ó êà, 
Ñòàñ³âñüêèé ÍÂÊ, Êîçåëü ùèíñüêèé ÍÂÊ, Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ 
¹ 1, 2, ÍÂÊ ¹28, 31 ì.Ïîëòàâè, Âîâ÷èöüêèé ÍÂÊ, Ãàäÿöüêà 
ñïåöøêîëà, Íîâîñàíæàðñüêèé ÍÂÊ, ÏÄØ ¹5 ì.Ìèðãîðîäà, 
ÍÂÊ "Åë³òàðíà Ìàëà Àêàäåì³ÿ", ì.Êðåìåí÷óê  

33.  Ãóìàí³òàðíèé ç 
ïîãëèáë. âèâ÷åííÿì 
àíãë. ìîâè 

ã³ìíàç³¿ ¹ 6, 14 ì.Ïîëòàâè.  

34.  Ãóìàí³òàðíèé ç 
ïîãëèáë. âèâ÷åííÿì 
óêð. ô³ëîëîã³¿  

ã³ìíàç³¿ ¹ 6, 14 ì.Ïîëòàâè.  

35.  Ô³ëîëîã³÷íèé ã³ìíàç³ÿ ¹ 21 ì.Ïîëòàâè, Êîìñîìîëüñüêèé ÍÂÊ, 
Ñåìåí³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 2, ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà, 
Êîáåëÿöüêèé ÍÂÊ, Ëîõâèöüêèé ÍÂÊ.  

36.  Ãóìàí³òàðíî-
ïåäàãîã³÷íèé 

îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ïðè ïåäó÷èëèù³ ì.Êðåìåí÷óêà.  

37.  Óêðà¿íîçíàâ÷èé  Øèøàöüêà ñïåöøêîëà.  
38.  Ë³íãâ³ñòè÷íèé  ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì. Êðåìåí÷óêà.  
39.  ²íîçåìíèé Êîòåëåâñüêèé ÍÂÊ, Ïèðÿòèíñüêà ñïåöøêîëà ¹ 4, 

Îï³øíÿíñüêà ñïåöøêîëà -êîëåã³óì, ñïåöøêîëà ¹ 10 
ì.Êðåìåí÷óêà, îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ïðè ïåäó÷èëèù³ 
ì.Êðåìåí÷óêà, ïðèâàòíà øêîëà "Àäà" ì.Êðåìåí÷óêà.  

40.  Ñóñï³ëüíî-
ãóìàí³òàðíèé 

ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì. Êðåìåí÷óêà, ã³ìíàç³ÿ ¹ 33 ì. Ïîëòàâè,  
ÍÂÊ Êàðë³âêè, Øèøàöüêà ã³ìíàç³ÿ, ÍÂÊ ¹ 30 ì.Ïîëòàâè, 
Ç³íüê³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 2, Í ÂÊ ¹ 1 ì.Ëóáåí, ÍÂÊ ¹ 32 
ì.Ïîëòàâè, ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì.Ìèðãîðîäà.  

41.  Ñóñï³ëüíèé Ñåìåí³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 1.  
42.  Ñóñï³ëüíèé ç ïîãëèáë. 

âèâ÷åí. ³ñòîð³¿ òà ïðàâà  
ã³ìíàç³ÿ ¹ 6 ì.Ïîëòàâè.  

43.  ²ñòîðèêî-åêîíîì³÷íèé Ñåìåí³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 2, îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ïðè 
ïåäó÷èëèù³ ì.Êðåìåí÷óêà.  

44.  ²ñòîðè÷íèé Êîòåëåâñüêèé ÍÂÊ.  
45.  Ïðàâîâèé ÍÂÊ "Íàä³ÿ Óêðà¿íè", ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà.  
46.  Ñóñï³ëüíî-åñòåòè÷íèé ñïåöêîìïëåêñ "Ãåë³êîí" ì.Ìèðãîðîäà.  
47.  Åñòåòèêî-ïðèðîäíè÷èé Õîðîëüñüêà ã³ìíàç³ÿ.  
48.  Åñòåòèêî-ïðèêëàäíèé ÍÂÊ ¹ 31 ì.Ïîëòàâè.  
49.  Õóäîæíüî-êóëüòóðíèé ÍÂÊ ¹ 32 ì.Ïîëòàâè.  
50.  Õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé Ñåìåí³âñüêèé ÍÂÊ ¹ 2.  
51.  Åñòåòè÷íèé ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà, ïðèâàòíà øêîëà "×àð³âíèé ñâ³ò" 

ì.Ïîëòàâè. 
52.  Îáðàçîòâîð÷å 

ìèñòåöòâî 
Îï³øíÿíñüêà ñïåöøêîëà -êîëåã³óì. 

53.  Ãîí÷àðñòâî  Îï³øíÿíñüêà ñïåöøêîëà -êîëåã³óì. 
54.  Õîðåîãðàô³ÿ Îï³øíÿíñüêà ñïåöøêîëà -êîëåã³óì. 
55.  Òóðèçì ³ êðàºçíàâñòâî  ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà.  
56.  Õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ã³ìíàç³ÿ ¹ 33 ì.Ïîëòàâè.  
57.  Ñïîðòèâíèé ã³ìíàç³ÿ ì.Êîìñîìîëüñüêà, ÍÂÊ ¹ 17 ì.Êðåìåí÷óêà, ÍÂÊ ¹ 

31 ì.Ïîëòàâè.  
58.  Â³éñüêîâî-ñïîðòèâíèé îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ïîñèëåíî¿ â³éñüêîâî¿ ï³äãîòîâêè  

ì. Êðåìåí÷óêà, øêîëà -ë³öåé ¹ 6 ì.Ëóáåí.  
59.  Ïåäàãîã³÷íèé îáëàñíèé ë³öåé -³íòåðíàò ó ñ.Êîâàë³âö³ Ïîëòàâñüêîãî ð -íó. 
 ÓÑÜÎÃÎ: 59 ïðîô³ë³â íàâ÷àííÿ  
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Брак грошей в організації – не проблема. Проблема – це те, для
вирішення чого створено організацію.

FR – фандрейзинг. 
FR – не пошук грошей, а Ваша робота з розв'язання певних 
проблем, які потребують коштів.
FR – "продаж" Вашої справи.
FR – довгострокові стосунки між людьми – потрібна людина у
потрібний час у потрібному місці.

Джерела залучення коштів
· Залучення пожертв від підприємців.
· Спонсорство.
· Гранти благодійних фондів.
· Ділове співробітництво (партнерство) з компаніями.
· "Пасивні" кошти.
· Контракт з державними органами.
· Реалізація власних послуг та продукції.
· Економія коштів:

чи використовуємо ми повною мірою надані пільги?
чи є можливість зменшити витрати без зниження якості роботи?
чи залучаєте Ви кваліфікованих фахівців1волонтерів?
чи отримуєте Ви знижки на послуги та товари, які купуєте?

· Заповіти.
· Залучення внесків у пам'ять або на честь особи чи події.
· Розвиток членства.
· Збір коштів під час акцій (виставки, презентації, змагання, свята,
лотереї, благодійні обіди тощо).

Дев'ять кроків успішної роботи з донорами
Процес пошуку коштів займає багато часу та передбачає багато

кроків. Тим не менш, ретельно спланований, він може привести до
продуктивної та тривалої співпраці з фондами і корпоративними
громадськими програмами.

Наступна інформація допоможе Вам у цьому процесі пошуку.
1. Визначте донорські організації, що відповідають інтересам Ва1

шої благодійницької діяльності або, якщо Ви приватна особа,

Нинішня ситуація в соціокультурній сфері змушує виходити за рамки
традиційних посадових обов'язків і виявляється це в тому, що основою
діяльності стає самостійна проектна робота. Що, у свою чергу, передбачає
різке розширення рамок професійної компетенції: володіння загальною
управлінською грамотністю, методиками фандрейзинга, РR$технологіями
тощо. У зв'язку із цим оволодіння проектним мисленням – найбільш
адекватний спосіб підтвердження професійної спроможності, оскільки дає
змогу поєднати в одній проектній дії знання та навики найрізноманітніших
рівнів та дисциплін. 

На допомогу своїм читачам "ПМ" друкує матеріал "Використання
Інтернет$ресурсів для розвитку фандрейзингової та проектної діяльності" із
сайту Програми розширення доступу та навчань в Інтернеті / Internet Access
and Training Program (IATP) Українa / Ukraine (http://iatp.org.ua/) (з
деякими редакційними правками).

ОСНОВИ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЇ ТА

ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У цих рекомендаціях
Ви дізнаєтеся про
основи
фандрейзингової та
проектної діяльності
(FR), особливості
роботи з донорами,
про джерела
залучення коштів,
дев'ять кроків
успішної роботи з
донорами, про способи
оцінювання потреб,
розпізнання та вибір
проблеми, критерії
для належного
формулювання
проблеми, мети і
завдань проекту,
засади для складання
бюджету, 
визначення процесів
моніторингу та
оцінювання, основні
кроки ефективного
фандрейзинга та
адреси для пошуку
грантів в Інтернет.



здійснюють фінансування приватної діяль1
ності. Використовуйте довідники, особисті
контакти, рекомендації, Інтернет. Процес
виявлення донора передбачає два кроки.
Перший крок націлений на розробку почат1
кового списку 10115 потенціальних донорів,
чиї інтереси відповідають інтересам Вашої
організації або Вашого проекту. Другий
крок передбачає подальше дослідження,
після чого цей список звузиться до 3141х до1
норів, із якими Ви можете співпрацювати.

2. Зв'яжіться з донором для отримання
їхнього довідника та будь1яких інших ма1
теріалів (річних звітів, інформаційних бю1
летенів, періодичних видань). Запитуйте
матеріали за телефоном, через е1mаіl, фак1
сом або листом. На цьому етапі не слід
включати дані про організацію або про стан
проекту. Ми впевнені, що найкращими дже1
релами інформації про фонди та корпора1
тивних донорів є видання самих донорів.
Після початкового дослідження, якщо Ви
залишили потенційного донора у своєму
списку, Ви маєте запитати копії його річно1
го звіту та рекомендації щодо заповнення та
подання аплікаційних форм. Публікаціями
донора можуть бути річні звіти, інфор1
маційні бюлетені, список грантових про1
грам, прес1релізи, рекомендації щодо запов1
нення та подання аплікаційних форм та
інші документи. Багато донорських ор1
ганізацій, зазначених у цьому довіднику, ви1
дають річні звіти, що часто перекладені
однією або двома мовами. Оглядаючи
річний звіт, звертайте увагу на інформацію,
яка допомогла б Вам визначити, чи треба за1
лишити донора у Вашому списку по1
тенційних донорів. Особливу увагу звертай1
те на встановлені програмні пріоритети, об1
меження, географічні пріоритети та інші ха1
рактеристики. Зі списку грантових програм,
який часто включають у річні звіти, також
можна отримати цінну інформацію. Список
грантових програм вказує на типи ор1
ганізацій, що їх донор планує підтримувати,
та середній розмір їхніх грантів.

3. Прочитайте матеріали, щоб визначити,
чи співпадають інтереси донора з
діяльністю, яка має фінансуватися. Якщо
інтереси не співпадають, зупиніться. Доно1
ри завалені недоречними заявками.

4. Деякі донори можуть вимагати попе1
редній лист1запит. Лист1запит – це не про1
сто лист, у якому ви просите про фінансу1
вання. Це міні1заявка, як правило, на 2131х
сторінках (повна заявка звичайно містить
10 і більше сторінок). Більшість донорів
визначає, що повинні містити лист1запит
або заявка. Треба чітко дотримуватися цих
інструкцій, даючи відповіді на запитання.

Недотримання цих вимог може призвести
до того, що Ваша заявка буде відхилена, не1
зважаючи на всі її переваги.

Багато донорських організацій, особливо
ті, що надають стипендії або винагороди,
самі пропонують заздалегідь надруковані
аплікаційні форми, які треба заповнити.

5. Якщо донор не дає інструкцій, тоді
лист1запит повинен містити 213 сторінки і
включати, щонайменше, таку інформацію:

· скільки грошей Вам потрібно;
· інформація про організацію, включаючи
історію, поточні та виконані програми, з
якої потреби Ви звертаєтеся, Ваші піклу1
вальники або директори;
· короткий опис програми або проекту,
який має фінансуватися, або як буде ви1
користано фінанси, якщо передбачається
підтримка загальної діяльності;
· бюджет організації та бюджет програми
або проекту;
· копія реєстраційного свідоцтва.
6. Якщо донор не дає інструкцій, заявка

має бути детальнішою, ніж лист1запит, і по1
винна включати:

· Резюме виконавців проекту.
· Список головних спонсорів, включаючи
інших донорів і компанії.
· Інші джерела фінансування.
· Річний звіт.
· Критерії оцінювання успіху проекту.
7. Ваша заявка мусить бути написана зро1

зумілою і правильною англійською, україн1
ською або російською мовами (відповідно до
вимог конкретної донорської організації).

8. Не надсилайте того, чого не вимагає
донор. У разі, коли донор не наголошує на
можливості отримання заявки або листа1за1
питу факсом або через е1mаіl, надсилайте їх
поштою. Деякі донори мають електронні
аплікаційні форми.

9. Якщо Ви отримали грант, чітко дотри1
муйтеся вимог щодо звіту або оцінювання.
Недотримання цих вимог може призвести
до хибної репутації Вашої організації і Ва1
шої діяльності.

Форма для вивчення донорів:
1. Назва, контактна інформація.
2. Поточні активи.
3. Грантова допомога за минулий рік.
4. Середній розмір та граничні межі
грантів.
5. Галузі підтримки.
6. Обмеження.
7. Формат для подання заявки.
8. Термін подання.
9. Термін прийняття рішень.
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· чітким визначенням цільової групи –
тих людей, що отримають користь від ре1
алізації проекту, та їх потреб;
· чітким розумінням розмаїття місцевих
факторів, що можуть позитивно чи нега1
тивно вплинути на досягнення мети про1
екту;
· чітким плануванням.

Для ефективної розробки проекту
мати добрі наміри недостатньо

Збір і аналіз інформації
Після того як Ви досягнете розуміння за1

гальних потреб і оберете окремі проблеми,
на які буде спрямований Ваш проект, Ви
зможете зібрати більш детальну інфор1
мацію стосовно цих проблем, наявних ре1
сурсів та частини громади, яка братиме
участь у проекті. Це важливо, оскільки Вам
будуть необхідні факти для подальшого
планування. Указані факти будуть ви1
дозмінюватися відповідно до специфіки
проблем.

Наприклад, якщо Ви ухвалили рішення
здійснити проект у певній сфері культури,
то Вам буде необхідна така інформація:

· визначена сфера культури: яка діяль1
ність, де, ким здійснюється?
· ставлення до проблем у даній сфері:
фахівців, пересічних громадян, зацікав1
лених осіб, відповідальних чиновників,
ЗМІ.
· наявність обмежень, що здатні вплину1
ти на застосування практичних заходів у
даній сфері: культурологічних, ма1
теріально1технічних, інформаційних то1
що…

Існує багато джерел інформації, придат1
них до використання у процесі планування
проекту. Ось перелік декотрих із найваж1
ливіших:

· Інтернет – дає змогу оперативно знахо&
дити потрібну інформацію в найширшо&
му спектрі.
· Письмові матеріали, періодична преса,
інші ЗМІ.
· Матеріали з даної теми, що надійшли від
міністерств або міжнародних ор&
ганізацій.
· Доповіді та висновки стосовно проектів,
схожих із тим, що Ви маєте реалізувати,
які вже виконані іншими установами,
включаючи державні, громадські, а також
міжнародні організації.
· Зустрічі з творчими "лідерами", пред&
ставниками цільової аудиторії.
· Інформація з галузевих закладів, а та&
кож
· Ваші особисті спостереження "процесу"
у своєму місті, державі, інших країнах.

10. "Суб'єктивна" інформація.
ПАМ'ЯТАЙТЕ, ЩО:

Ефективне фінансування починається 
з Вашої організації
Ефективне фінансування фундаціями та

корпоративними громадськими програмами
має грунтуватися на розвитку продуманої
організаційної стратегії. Розвиток організа1
ційної стратегії звичайно вимагає праці з
боку ради піклувальників та директорів Ва1
шої організації, а також залучення до спів1
праці інших організацій, які мають подібні
цілі.

Розвиваючи свою стратегію, Ви повинні
чітко і прямо відповісти на такі питання:

· Якою є мета Вашої організації?
· На яку аудиторію Ви націлені?
· Чи отримує Ваша аудиторія подібні по1
слуги від будь1якої іншої організації?
· Яку важливу потребу або потреби Ви
плануєте задовольнити? Яку проблему
Ви плануєте вирішити?
· Чи повністю підтримує рада директорів
Ваші ініціативи щодо реагування на ці
потреби?

Фінансування – це довготермінові 
відносини
Успішне фінансування часто залежить

від встановлення довготривалих відносин
між партнерами. Три або чотири донори, які
залишилися у Вашому списку, можуть мати
багаторічний досвід у Вашій галузі діяль1
ності, або вони можуть бути зацікавлені в
здобутті досвіду у Вашій галузі та у Вашій
країні чи регіоні. Майже жоден із донорів не
надасть Вам грант в обмін на звіт, написа1
ний на півсторінки та ще й на рік пізніше.

Співпрацюючи з донором, Ваша органі1
зація повинна взяти на себе обов'язки дов1
готермінових відносин. Це передбачає
спілкування у формі ефективного та вчас1
ного звітування, як цього вимагає донорська
організація, а також постійного інформу1
вання донора про значні зміни у письмовій
проектній пропозиції.

Із часом таке спілкування може розвину1
тися в корисні професійні відносини для
обох сторін, коли донорська організація та
грантист працюють для досягнення спіль1
них конкретних цілей.

Оцінювання потреб
Вдалими бувають проекти, розроблені на

основі належного розуміння певних засад їх
створення.

Успіх проекту рідко є наслідком щасли1
вого випадку чи долі. Майже завжди успіх
проекту буває пов'язаний з:
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Нижче викладені деякі елементи, що
складають основу будь1якого проекту і мо1
жуть вплинути на його успіх:

· ЦІЛЬОВА ГРУПА – частина населен1
ня, на задоволення потреб якої спрямо1
вано проект;
· СЕРЕДОВИЩЕ – умови, що вплива1
ють на розвиток культури та обраної
сфери;
· ІНФРАСТРУКТУРА – усі заклади й
організації, колективи, особи, які працю1
ють у Вашій галузі;
· РЕСУРСИ – матеріальні та людські ре1
сурси Вашої організації, чи є їх вдосталь,
чи їх не вистачає;
· ВІРУВАННЯ ТА ПРАКТИКА –
релігійні, культурні, політичні, соціальні;
· ЕКОНОМІКА – наявність коштів, роз1
поділ та джерела; а також
· ДУМКИ, ІДЕЇ ТА УПОДОБАННЯ –
думки громади стосовно потреб та наяв1
них можливостей у вашій сфері.
Якщо перший крок у процесі розробки

проекту – загальне визначення його бажа1
ності та змісту, то стосовно окремого насе1
леного пункту чи випадку Вам буде не1
обхідно зібрати загальну інформацію,
пов'язану зі станом справ Вашої галузі саме
у цьому регіоні.

Ви не потребуватимете детальної інфор1
мації щодо кожної сфери діяльності (напри1
клад, сільське господарство, освіта, охорона
здоров'я) чи стосовно кожної проблеми або
потреби (наприклад, низький рівень
відвідування музеїв, нестача коштів на спла1
ту комунальних платежів театром, високий
рівень травматизму каскадерів), оскільки
Ваш проект не стосуватиметься усіх цих пи1
тань.

Розпізнання та вибір проблеми
Загальне враження, яке Ви одержите

після оцінювання першочергових потреб,
допоможе Вам окреслити головні проблеми
та потреби. Потім Ви зможете вибрати про1
блему чи проблеми, які Ваша організація
зможе розв'язати. Це важливо, оскільки
проект буде найвдалішим, якщо концентру1
ватиметься навколо невеликої кількості
специфічних проблем.

Усе зробити відразу не можна, і тому
проект має бути спрямованим на те, що Ва1
ша організація буде здатна зробити віднос1
но швидко.

Як тільки проблеми, на які спрямовано
проект, окреслені та вибрані, слід зібрати
більш детальну інформацію з урахуванням
обставин, що випливають з окремих про1
блем.

Наприклад, Ваша організація вирішила
здійснити проект в одному місті. Ваша ор1
ганізація головним чином працює в галузі

проведення пам'яткоохоронних акцій, мис1
тецьких свят, виставкової діяльності. Таким
чином, само собою зрозуміло, що Ви не змо1
жете виконати проект у галузі бібліотечної
справи, екології або навчити жінок
ремісництва.

Широко доступна інформація та опиту1
вання жителів міста виявляє велику їх стур1
бованість постійною руйнацією культурно1
археологічної пам'ятки – городища часів
Київської Русі – та брак інформації про її
унікальність і культурну цінність поза ме1
жами Вашого міста, а також досить високий
рівень розвитку гончарства та ткацтва. В
око впадає байдуже ставлення до цього
адміністративних органів. Уся ця базова
інформація наводить Вашу групу на думку
розпочати проект, що включатиме прове1
дення фестивалю ремесел "Вогонь і земля",
театралізоване історичне шоу поблизу горо1
дища, широке залучення ЗМІ, запрошення
великої кількості учасників та гостей тощо.
Отримані і додатково залучені кошти вико1
ристовуються на музеєфікацію архео1
логічної пам'ятки та включення її до турис1
тичних маршрутів Вашого регіону. 

Опитування місцевих лідерів підтверд1
жує наявність зацікавленості в цих пробле1
мах.

Критерії для належного 
формулювання проблеми
Формулювання
Належне формулювання проблеми

відбувається за такою схемою:
– Стисло характеризує ситуацію, що по1
требує змін.
– Окреслює коло тих/того, кого/чого во1
но стосується.
– Дає кількісну інформацію.
– Розглядає питання, що стосується ор1
ганізаційних потреб/цілей.

Причини
Розгляньте таке:
– Що спричинило проблему?
– Чи є тут кілька причин?
– Чи взаємопов'язані ці причини?

Наслідки
Розгляньте такі:
– Які наслідки проблеми?
– На яку кількість людей вона впливає?
– Чи є наявні політичні, культурні та

економічні наслідки?

Мета проекту
Метою проекту є досягнення очікуваних

змін певної ситуації, що склалася в житті
суспільства (у тій чи тій його сфері).

Мета повинна:
· Бути реальною.

114

ДДООВВІІДДККИИ



R rеаlіstіс реалістичність
T tіmе1bоund визначеність у часі
Чи конкретна ціль, достатньо зрозуміла з

точки зору що, як, коли і де зміниться ситу1
ація? Чи піддаються цілі обчислюванню
(наприклад, скільки становить збільшення,
яка кількість людей)? Чи окреслюють цілі
район або групу населення? Чи приведе ви1
конання проекту до перетворень та зрушень,
зазначених у цілях? Чи відображає ціль пе1
ріод часу, впродовж якого вона має бути до1
сягнута (протягом першої чверті або першої
половини запланованого проміжку часу)?

Керівні засади для складання 
бюджету
1. Бюджет стане частиною Ваших пропо1

зицій до проекту.
2. Готуйте бюджет після того, як напише1

те пропозиції до проекту.
3. Ви повинні бути обізнаними щодо бю1

джетних вимог та можливостей організації,
яка фінансує проект.

4. Бюджет має містити вивірену/ре1
алістичну фінансову інформацію. Зберіть
необхідну інформацію про вартість послуг,
товарів.

5. Визначте термін бюджету.
6. Зважте на можливі затримки та

інфляцію.
7. Розробіть просту, всеохоплюючу фор1

му бюджету із зазначенням різновидів ста1
тей витрат на товари та послуги, цін і за1
гальної вартості.

8. Зробіть перелік інших джерел фінан1
сування з урахуванням місцевих внесків.

9. Попросіть колег проглянути Ваш бюд1
жет.

Включіть у кошторис такі категорії (не
обов'язково всі):
· штатний розклад (заробітна плата);
· консультанти (гонорари);
· відрядження: проїзд, добові, готель;
· адміністративні витрати: телефон, теле1
граф, поштові витрати, Інтернет, вит1
ратні матеріали, канцелярія тощо;
· обладнання (придбання чи оренда):
комп'ютер, факс, копіювач тощо;
· професійна підготовка (навчання персо1
налу);
· непрямі витрати: оренда приміщення,
офісні витрати, комунальні послуги то1
що;
· непередбачені витрати (у межах 10%);
· інші виплати.

Визначення процесів моніторингу та
оцінювання

· Бути соціально важливою.
· Бути досяжною.
Мета має співвідноситися з очікуваними

результатами і планом реалізації проекту.

Формулювання мети
Найбільш поширений спосіб формулю1

вання мети – одне чи два речення, що почи1
наються з дієслівного іменника:

розвиток, сприяння, посилення, надан1
ня,…

Важливо вказати, ЯК Ви пропонуєте
цього досягти, використовуючи зв'язку
"шляхом", "через" тощо.

Розвиток ………, шляхом…

Завдання проекту
Чим ясніша Ваша мета, тим легше Вам

буде спланувати свою діяльність таким чи1
ном, щоб якнайшвидше її досягти. Чітко
сформульовані завдання полегшать моніто1
ринг просування до мети та оцінювання
успішності Вашого проекту. Кожне завдан1
ня має бути сформульоване таким чином,
щоб Ви були здатні зрозуміти, що Ви його
досягли.

Формулювання
Завдання проекту – це низка специфіч1

них досягнень, спрямованих на розв'язання
зазначених проблем.

Завдання не є процесом, це скоріше кін1
цевий результат; ціль означає стан справ,
якого ми сподіваємося досягти наприкінці
проекту.

Використовуйте слова, що означають за&
вершеність:

· підготувати;
· розподілити;
· зменшити;
· збільшити;
· організувати;
· установити порядок.
Уникайте слів, що змальовують процес:
· підтримувати;
· покращувати;
· посилювати;
· сприяти;
· координувати;
· перебудовувати.

Завдання мають бути специфічними
(тобто визначте, що і коли), вимірюваними
(скільки), бажаними (доречними й зручни1
ми) та досяжними (реалістичними).

Перевірочний список
Користуйтеся критеріями SМАRТ під

час формулювання завдань:

S sресіfiс конкретність
М mеаsurаblе обчислюваність
A аrеа1sресіfiс територіальність
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Моніторинг здійснюється з метою визна1
чення ходу виконання та остаточного завер1
шення запланованих дій, а також їх сприян1
ня досягненню бажаної мети. Моніторинг
виявляє проблеми, що постають, та не1
обхідні зміни і дає змогу вносити вчасні ко1
рективи у сам проект та розклад заходів до
того, як вони стануть занадто серйозними
чи некерованими. Менеджер проекту
відповідає за моніторинг і звітує про його
результати. Агенція, що виділяє кошти, та1
кож несе відповідальність за моніторинг і
покладається на звіти, що складаються
працівниками проекту. 

Моніторинг – це процес установленого
збору та постійного накопичення інфор1
мації по всіх аспектах проекту. Моніторинг
забезпечує керівника інформацією, необ1
хідною для:

· Аналізу даної ситуації.
· Визначення проблеми та знаходження
рішень.
· Відкриття напрямків та зразків.
· Дотримування плану виконання проек1
ту.
· Вимірювання прогресу у виконанні по1
ставлених завдань та формулюванні/ пе1
регляді майбутніх цілей та завдань.
· Ухвалюванні рішень про людські,
фінансові та матеріальні ресурси.
Моніторинг – це неперервний процес.

Система моніторингу повинна бути розроб1
лена ще до початку роботи проекту. Заходи
з моніторингу повинні бути внесені в робо1
чий план проекту.

Моніторинг може здійснюватися за до1
помогою відвідання місць виконання проек1
ту, шляхом перевірки доставлених послуг і
готової продукції та через управління
інформаційними системами.

Хто здійснює моніторинг?
Перший рівень моніторингу здійснюється

персоналом, який працює над проектом.
Керівники відповідають за моніторинг пер1
соналу та роботу, яку він виконує. А
керівник проекту відповідає за моніторинг
усіх аспектів проекту.

Другий рівень моніторингу здійснюється
донором (донорами). За допомогою відвіду1
вань місць виконання проекту та встановле1
них звітів від керівника проекту донор
слідкує за прогресом та мірою виконання
проекту.

Оцінка – це процес збору та аналізу ін1
формації з метою визначення відповідності
проведених впродовж виконання проекту
заходів запланованим цілям, а також
засвідчення, якою мірою ці заходи сприя1
ють досягненню сформульованої у проекті
мети. Оцінки мають бути закладені у план
дій і відбуватися, принаймні, тричі – на са1
мому початку (базова), посередині проекту і

наприкінці, щоб засвідчити, чи є проект вда1
лим стосовно досягнення очікуваних цілей.

Внутрішні оцінки, у випадку наявності
поточних проблем, можуть раз у раз
здійснюватися співробітниками проекту.
Консультанти, а також представники ор1
ганізації, яка фінансує проект, можуть зовні
робити свої оцінки, щоб визначити ступінь
дієвості заходів стосовно просування проек1
ту до мети.

Показники – це загальні цифрові
свідчення, що допоможуть вам порівняти
бажані результати з наявними. Вони допо1
магають дати відповідь на запитання:
"Звідки ви знаєте, що просуваєтеся до вста1
новлених цілей?" Найкращі показники – це
такі, які легко підрахувати і які дають змогу
екстраполювати інформацію, узагальнену в
одній цифрі, внаслідок вивчення малої гру1
пи, на велику групу (як, наприклад, корис1
тувачі й населення регіону).

Як тільки Ви визначилися щодо цілей та
мети проекту, Ви можете опрацювати по1
казники. Це можуть бути цільові і/або по1
точні показники. Поточні показники оперу1
ють переважно похідними даними, що
змінюються у процесі виконання проекту і в
результаті дають цифри. Цільові показники
переважно вимірюють результати та вплив
поточних факторів і найчастіше мають ви1
гляд пропорції або відсотків.

Важливо систематично обирати показни1
ки. Вони мають бути насичені належною
інформацією, яка стане джерелом прийнят1
тя належного рішення. Щоб робити оцінки,
Ви зможете скористатися показниками, що
грунтуються на результатах виконання про1
грами та її впливах.

ОСНОВНІ КРОКИ ЕФЕКТИВНО9
ГО ФАНДРЕЙЗИНГА
(на прикладі спонсорства)

1. Відбір потенційних спонсорів (дос1
лідження "ринку" спонсорів, вивчення їх
можливостей та потреб, пошук спільних
інтересів). Якщо потенційний спонсор має
певну політику благодійності, треба її добре
проаналізувати.

2. Телефонний дзвінок на фірму (перед
складанням листа) для встановлення кон1
тактної особи.

3. Лист1звернення до потенційного спон1
сора.

4. Особиста зустріч.
5. Презентація та демонстрація проекту. 
6. Подолання заперечень. 
7. Пропозиція альтернативних варіантів

участі та вибір конкретних форм допомоги.
8. Отримання згоди та стимулювання. 
9. Оформлення угоди.
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про донорські організації, що діють в Ук1
раїні, а також про програми наукового та
академічного обміну (довідник "Scholarship
Opportunities" – www.ngonet.comint.net/
scholarships/).

http://www.ncss.org – сайт Національної
ради соціальних досліджень. Окрім всього
іншого, NCSS також здійснює освітні про1
екти в Центральній та Східній Європі та
пропонує гранти для кращих практичних
ініціатив. 

h t t p : / / w w w & m a c . i s f . r u / g e n _ i n f o /
index.html – International Science Foundation
– програми для науковців, спонсоровані
Фондом Сороса.

http://www.hanys.org/resource/links/grants
.htm – посилання на сайти організацій, що
надають гранти для медиків.

http://www.fundsnetservices.com/int01.htm
– Corporate Philanthropy International Grant
Programs – посилання на різні фундації, що
пропонують грантові та благодійні програ1
ми (напр., на The Reuter's Foundation, яка
пропонує гранти для журналістів з країн,
що розвиваються).

http://www.srf.org/welcome_to_the_wеb_si
te_of_thesm.htm – Сайт Smith Richardson
Foundation, яка пропонує крупні гранти для
організацій; профіль – дослідження в галузі
громадської політики.

http://kumu.icsd.hawaii.gov/sfca/opportu&
nities.html – The State Foundation on Culture
and Arts Opportunities: пропонуються різно1
манітні гранти для людей мистецтва, у тому
числі народної творчості (короткий опис
гранта і посилання на відповідний сайт).

http://www.usis.kiev.ua – Програма демо1
кратичних грантів Посольства США – на1
дає гранти в галузях, що сприяють розвитку
громадянського суспільства.

www.pro&helvetia.kiev.ua – Про1Гельвеція
Україна – підтримує незалежні культурні
ініціативи, сучасну творчу роботу у багать1
ох галузях мистецтва.

http://www.soros.org/osiny.html – Open
Society Institute – Інститут Відкритого
Суспільства.

http://www.carnegie.org – Корпорація
Карнегі Нью1Йорка – освіта та здоровий
розвиток дітей та молоді.

http://imafoundation.homestead.com –
Міжнародна фундація музики та мистецтва.

http://www.ned.org/grants/grants.html –
Національна фінансова підтримка демо1
кратії – організація, що надає гранти проек1
там, що сприяють розвитку політичних та
економічних свобод, зміцненню грома1

10. Отримання благодійного внеску.
11. Подяка.
12. Аналіз, перевірка, оцінювання резуль1

татів.
13. Підтримання тривалих стосунків.

Бажано, щоб лист9звернення містив та9
ку інформацію:
· загальна інформація про Вашу ор1
ганізацію;
· опис проекту;
· опис цільової аудиторії проекту;
· обгрунтування інтересів потенційного
спонсора в участі у проекті;
· переконлива демонстрація позитивного
впливу участі на імідж фірми;
· інформація про способи звітування та
гарантії цільового застосування коштів.

Проводячи зустріч із потенційним спон9
сором, презентацію проекту  
тощо, враховуйте особливості 
сприйняття інформації
сприйняття – це процес відбору, ор1

ганізації та інтерпретації інформації. Людям
притаманні:

вибіркове сприйняття:
· схильність сприймати інформацію,
пов'язану з нагальними потребами;
· схильність сприймати очікувану інфор1
мацію;
· схильність сприймати інформацію,
суттєво відмінну від звичайної.

вибіркове викривлення:
· схильність трансформувати інфор1
мацію, надавати їй інакшого значення;
· схильність інтерпретувати інформацію
таким чином, щоб вона підтримувала, а
не заперечувала усталені ідеї та погляди.

вибіркове запам'ятовування:
· схильність запам'ятовувати інфор1
мацію, що підтримує стабільні стосунки
та переконання.

Пошук грантів через Інтернет: 
корисні ресурси

http://www.ngoukraine.kiev.ua – інфор1
маційний сервер, створений за підтримки
Британської Ради у співпраці з міжнарод1
ним товариством донорських організацій.
Тут можна знайти потужну базу даних
НДО України, інформацію про грантові
програми, семінари та конференції з питань
розвитку громадського сектора.

http://www.ngonet.comint.net – "Запорож1
ский региональный ресурсный центр для
общественных организаций". Є інформація
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дянського суспільства, незалежних засобів
масової інформації, захисту прав людини та
законності.

http://www.cottonwoodfdn.org – Cotton1
wood Foundation – надає гранти недержав1
ним, неприбутковим, благодійним ор1
ганізаціям екологічного спрямування.

http://www.irf.kiev.ua – Фонд "Відрод1
ження".

http://www.irex.kiev.ua – IREX в Україні.

http://www.britishcouncil.org.ua – Бри1
танська Рада в Україні.

http://www.worldbank.org – Світовий
Банк.

http://www.ebrd.com – Європейський
Банк Реконструкції та Розвитку.

http://www.unfoundation.org – Об'єд1
нання національних  фундацій.

http://www.ipb.org – Міжнародне бюро
миру.

http://www.fordfound.org – фундація
Форда. 

http://www.internationalscholarships.com –
International Scholarships – найповніша база
даних про різноманітні можливості фінан1
сування навчання для міжнародних сту1
дентів.

http://www.royalsoc.ac.uk/funding/
index.html – гранти для дослідників від Ко1
ролівського Товариства (Великобританія).

http://www.daad.org – German Academic
Exchange Service.

http://wwics.si.edu/kennan/index.htm –
Kennan Insitute – всесвітньовідомий заклад,
що займається дослідженням історії Росії та
СРСР. Надає гранти науковцям – фахівцям
з відповідної тематики.

http://www.grantwriters.com/news.htm –
інформація до роздумів тим, хто пише гран1
тові пропозиції.

http://www.mindspring.com/~ajgrant/guide
.htm – Путівник для тих, хто шукає гранти
через Інтернет.

http://fdncenter.org – The Foundation
Center. Багато корисної інформації про по1
шук і написання грантових пропозицій.

http://www.unl.edu/nepscor/writing.html –
"Напутнє слово від переможця" (путівник з
підготовки конкурентоздaтної  грантової
пропозиції).

http://www.epa.gov/seahome/grants/src/m
sieopen.htm – безкоштовні онлайнові кон1
сультації з написання грантів.

http://www.uml.edu/College/Education/Fa
culty/lebaron/GRANTBEGIN/ – починаючи
написання гранта: путівник (посібник) для
вчителя.

http://www.friendcalib.org/newsstand/f3gr
ant.htm – "Тіло, серце і душа написання
(підготовки) гранта" (стаття).

http://www.uvm.edu/~reshmpg/improves.htm –
"Як збільшити свої шанси на успіх, подаючи
проект на здобуття гранта" (стаття).

http://members.dca.net/areid/proposal.
htm – "Практичний посібник (путівник) з
написання проекту на здобуття гранта"
(стаття).

http://www.cpb.org/grants/grantwriting.ht
ml – Поради з написання (підготовки) гран1
та від корпорації державного теле1радіомов1
лення.

http://www.fundsnetservices.com/grantwri.
htm – Ресурси фандрейзинга та написання
грантів.

http://grants.nih.gov/grants/grant_tips.htm –
Національний інститут здоров'я – поради
щодо написання грантів.

http://www.proposalwriter.com/grants.html
– Лінки та ресурси з пошуку грантів та їх
написання.

http://www.library.wisc.edu/libraries/Memo
rial/grants/proposal.htm – Лінки до ресурсів
з написання грантових проектів від Wiscon1
sin University (вісконсінського університе1
ту), включаючи лінки до написання ака1
демічних грантів.
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машним порядком, возросло до 850 тыс., хотя
некоторые исследователи считают, что в ре�
альности число таких детей может достигать 2
млн., потому что не во всех штатах США тре�
буется обязательное уведомление органов об�
разования о том, что ребенок получает образо�
вание дома. По оценкам Ассоциации Защиты
Домашних Школ\Home School Legal Defense
Association, ежегодно число учащихся "до�
машних школ" увеличивается на 15%.

Главными причинами, по которым родите�
ли решаются не отдавать детей в традицион�
ные школы, являются низкое качество образо�
вания и тяжелая криминогенная обстановка в
школах. Опросы показывают, что многие аме�
риканские родители убеждены, что школы не
способны привить их детям необходимые эти�
ческие и моральные качества. Кроме того, "до�
машние" дети проводят в три раза меньше
времени у телевизора, чем их сверстники, по�
лучающие традиционное образование.

Некоторые специалисты считают, что до�
машние дети, побеждающие своих сверстни�
ков, – лишь вершина айсберга, поскольку
многие "выпускники" домашних школ не уча�
ствуют в подобных состязаниях не из�за своей
скромности, а из�за плохих знаний. Кроме то�
го, школа предоставляет детям возможность
получить навыки поведения в обществе, чего
они лишены в тепличных домашних услови�
ях. Сторонники домашнего образования опе�
рируют иными фактами. В частности, ряд ис�
следований показывает, что выпускники до�
машних школ становятся лучшими работни�
ками и реже нарушают закон. По мнению пси�
холога Ларри Шаерса\Larry Shyers, изучав�
шего эту проблему, причина в том, что "до�
машние" дети имеют перед глазами лучшие
образцы поведения, чем их сверстники в шко�
лах. "Домашние" дети подражают своим роди�
телям (как правило, заняться домашним обу�
чением своих детей решаются высокообразо�
ванные люди), а школьники – своим сверст�
никам, далеко не всегда демонстрирующим
хорошие образцы поведения.

Барбара Куртис\Barbara Curtis, професси�
ональный педагог и мать 11�ти детей, напи�
савшая книгу по проблемам домашнего обра�
зования ("Первые шаги для подготовки Ваше�
го ребенка к жизни"\Small Beginnings: First
Steps to Prepare Your Child for Lifelong) Learn�
ing резюмирует: "Если родители хотят дать
своим детям домашнее образование, они
должны ответить на два ключевых вопроса: 
1. Будет ли полезно это для ребенка? 2. Спо�
собны ли мы стать хорошими учителями?".

Американские родители все чаще предпо�
читают не отправлять детей в школу, а да�
вать им домашнее образование.

Результаты обучения в домашних услови�
ях оказываются впечатляющими. К примеру,
в 2001 году в числе десяти победителей наци�
ональной олимпиады по географии оказались
четыре ребенка, обучающихся в домашних ус�
ловиях. Дети, которые получают образование
дома, как правило, лучше сдают базовые тес�
ты, определяющие уровень знаний, чем их
сверстники, получающие традиционное обра�
зование. В 1998 году подобное исследование
было проведено Мэрилендским Университе�
том. Как показали тесты по базовым предме�
там, предложенные 20 тыс. детей школьного
возраста, результаты школьников оказались
существенно ниже результатов, продемонст�
рированных "домашними детьми".

Домашнее образование не является чем�то
революционно новым. К примеру, два вели�
чайших президента США – Джордж Вашинг�
тон\George Washington и Абрахам Лин�
кольн\Abraham Lincoln получили домашнее
образование, что не помешало им сделать бле�
стящие карьеры в военной (Вашингтон) и
юридической (Линкольн) сфере. Однако, до
начала 1980�х годов домашнее образование в
США находилось вне закона и допускалось
лишь для тяжело больных детей. В начале
1980�х ситуация начала изменяться – привер�
женцы некоторых христианских конфессий,
возмущенные тем, что в школьных програм�
мах исчезла религиозная составляющая, нача�
ли учить детей дома.

Ныне штаты США по�разному подходят к
домашнему образованию. В некоторых штатах
достаточно проинформировать местные орга�
ны образования о подобном желании родите�
лей. В других штатах родители, желающие
учить детей дома, обязаны сдать особые тесты,
которые позволят проверить их уровень педа�
гогической квалификации. Любопытно, что
уровень благосостояния родителей не оказы�
вает влияния на их выбор системы домашнего
образования. Более того, в 28% случаев, когда
ребенок получает домашнее образование, в се�
мье работают и отец, и мать.

По оценкам Министерства Образования
США\Department of Education, в 1984 году
примерно 50 тыс. американских детей учи�
лись дома. В 1988 году их количество увели�
чилось до 300 тыс. В 1993 году домашнее об�
разование стало нормой на всей территории
США. По официальным данным, в 1999 году
число детей, получающих образование до�
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Журнал Christian Parenting Today опубли�
ковал критерии, следуя которым родители мо�
гут выбрать систему образования, которая оп�
тимально подходит для их ребенка. Несмотря
на то, что эти критерии рассчитаны на амери�
канскую систему образования, некоторые из
них могут быть актуальны и для постсовет�
ских государств.

В отличие от многих стран мира, прави�
тельство США не принимает большинства ре�
шений, связанных с системой образования.
Программы школ регулируются на уровне
штатов или на более низком уровне. Эта сис�
тема обладает и плюсами, и минусами. Основ�
ным ее достоинством является то, что оши�
бочные решения не оказывают дестабилизи�
рующего воздействия на всю систему образо�
вания. Ее главный недостаток заключается в
том, что новые методы обучения и системы
оценки знаний учащихся внедряются доволь�
но медленно. Основа американской системы
школьного образования заключается в глав�
ном принципе: детей учат думать и искать не�
обходимую для размышлений информацию, а
не просто зубрить.

Государственные школы
Плюсы. Школы расположены неподалеку

от дома, образование в них бесплатное. Мно�
гие школы имеют группы продленного дня,
крайне полезные в случае, если родители за�
держиваются на работе. В таких школах детей
часто кормят бесплатно. Ребенок приобретает
хорошие навыки общения со сверстниками.

Минусы. Такие школы ориентированы на
средних учеников. Преподаватели, как прави�
ло, оставляют вне особого внимания "двоеч�
ников" и "отличников". Всегда есть риск, что
образование в таких школах будет плохим.
Кроме того, в государственных школах часто
высок уровень криминальной активности.

Частные школы
Плюсы. Уровень образования в них на�

много выше, чем в государственных школах.
Классы меньше. Дети получают прекрасное
питание. Ребенок получает возможность по�
лучить дополнительные знания и умения.

Минусы. Школы платные и, как правило,
достаточно дорогие. Кроме обычной платы за
обучение, родители обязаны периодически
доплачивать за различные услуги, предостав�
ленные их детям. Кроме того, часто требуется
участие родителей в различных школьных ме�
роприятиях. Частные школы имеют право
приглашать учителей, не имеющих специаль�
ного педагогического образования – таким об�
разом, может сложиться ситуация, когда учи�
тель просто не умеет учить. Частные школы
не дают гарантии, что они смогут служить щи�
том для негативного влияния извне (курение,
наркотики и т. д.).

Домашнее образование
Плюсы. Это более естественный процесс

для приобщения ребенка к знаниям. Расписа�
ние занятий ребенка можно варьировать в за�
висимости от его психологического состоя�
ния, успеваемости и т. д. В домашних услови�
ях ребенок получает больше времени на то,
чтобы оставаться ребенком. Выпускники до�
машних школ показывают лучшие результаты
при сдаче экзаменов и тестов, чем обычные
школьники. Причем эти результаты не зави�
сят от того, являются ли их родители профес�
сиональными педагогами или просто дилетан�
тами, честно старающимися передать своим
детям необходимые знания и умения.

Минусы. Домашнее образование требует
от родителей огромных затрат времени. Роди�
тели сталкиваются с необходимостью плани�
ровать занятия ребенка, проверять его знания,
что для многих оказывается весьма сложной
задачей. Кроме собственно занятий, родители
должны предоставить ребенку возможность
полноценного общения со сверстниками. Кро�
ме того, многие родители часто оказываются в
сложном положении: они должны выполнять
не только роль папы или мамы, но и учителя.
Довольно часто это приводит к появлению
сложных психологических проблем во взаи�
моотношениях родителей и детей.
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ДДООВВІІДДККИИ

АРИФМЕТИКА ВЫБОРА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ РЕБЕНКА

ФАКТЫ НА ТЕМУ
По данным Национального Центра Стати�

стики Образования\National Center for Educa�
tional Statistics, в среднем, в 2000 году в пуб�
личной школе США один учитель приходил�
ся на 15.1 учеников. Для сравнения, в 1960 го�
ду – один учитель приходился на 26 учеников. 

В 2001 году в частных школах получали
образование 11.2% американских детей. Сред�
няя стоимость образования в младших клас�
сах частных школ США составляет $2.5 тыс. в
год. В школах существует развитая система

предоставления грантов и скидок на оплату
обучения, а также разнообразные налоговые
льготы.

В 2000�2001 годах средняя зарплата учите�
ля школы США составляла $42 898 в год. По
данным Министерства Торговли США\US
Department of Commerce, среднестатистичес�
кий американец в 2000 году заработал $28
272. 
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обласного інституту
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уявленням про сучасну
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та еротики, електроніки
та східної містики,
латини та
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конкретних
педагогічних
технологій,
конкуренцію різних
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радикальні зміни, про
які заявлено в
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сьогодні, — це питання
досвіду і МЕТОДИКИ.

Те, що може робитися,
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Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода

Кожний 

свідомий

громадянин мусить

матеріально

й духовно

підтримувати 

свої рідномовні

журнали як головні

двигуни наукового

вивчення й

збільшення рідної

мови.

Іван Огієнко

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

Для отримання “Постметодики” поштою у 2003 році достатньо:

1. Перерахувати 54 гривні на розрахунковий рахунок 2553326 в АБ

"Полтава�банк", МФО 331489, код 3КПО 22518134, м. Полтава, "ПМ".

“ПМ�2003. Передплата”.

2. Увага! Копію платіжного повідомлення або квитанцію поштового

переказу просимо обов’язково надсилати редакції, ч
ітко вказавши

свою адресу.

Адреса редакції:+ 36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64, 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

“ПМ2003. Передплата”.

Журнал призначається для

Для всіх ціна вільна, а для Вас


