
Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань
України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від
10.02.1999р. № 1"02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових сту"
пенів доктора і кандидата наук та їх апробацію". Однак окремі установи"засновники таких
видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують на"
лежним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання
до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 p.
№ 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із резуль"
татами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії
України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Попередити установи"засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності ви"
дань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахо"
вих видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.

2. Установам"засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, що"
би більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа"засновник
фахового видання.

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей
до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у
подальші роки, лише наукові статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка про"
блеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завдан"
нями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної про"
блеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується дана стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання), ви"
клад основного матеріалу; дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових ре"
зультатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному на"
прямку.

4. Спеціалізованим вченим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зарахову"
вати статті, подані до друку починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотри"
мання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України paзoм із клопотанням про внесен"
ня видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друковано"
го засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення
України.

6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надси"
лати до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня
публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення
відповідних змін до переліку фахових видань.

Голова ВАК України В.В.Скопенко

Вчений секретар ВАК України Л.М.Артюшин

ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

П О С Т А Н О В А

"15" січня 2003 р. № 7"06/1

м.Київ

Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків ВАК  України
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В Україні все більше усвідомлюють не�
обхідність змін системи освіти, її мо�
дернізації. Основні напрями цієї діяль�
ності визначені в Національній доктрині
розвитку освіти, яка була розглянута на ІІ
Всеукраїнському з'їзді освітян та затверд�
жена Указом Президента України Ле�
онідом Даниловичем Кучмою, потім кон�
кретизована у багатьох постановах
Кабінету Міністрів України, у Програмі
дій Уряду. Ми розпочали модернізацію і
зробили перші кроки. 

Безумовно, ми розуміли, а тепер ще й
на практиці переконались, що успіх в
нашій роботі залежатиме від багатьох ас�
пектів діяльності різних суб'єктів уп�
равління освітою та суб'єктів самого на�
вчального процесу – від Міністерства
освіти і науки до конкретного вчителя, від
змін концептуального характеру до кон�
кретних кроків на мікрорівні навчальної
діяльності. Особлива роль у цій роботі, на
мій погляд, безумовно, належить рівню
"вчитель�учень", бо саме тут відбувається
таїнство навчання і виховання. 

Нам удалося певним чином зорієнту�
вати вчителя на новий вид діяльності.
Зорієнтувати громадську думку на не�
обхідності і доцільності основних змін,
але поки що ця орієнтація далеко не
відповідає вимогам часу. Поки що, знач�
ною мірою, і підготовка вчителя, і підви�
щення кваліфікації здійснюється на ос�
нові традиційних усталених підходів, з їх
і позитивними, й негативними рисами.
Концептуальних змін у цій роботі не
відбулося. Ми затрималися на старті змін
у модернізації підготовки і перепідготов�
ки вчителя. Це вина, передусім, й
Міністерства освіти і науки, але це вина й
педагогічних університетів, особливо
провідних, це й, безумовно, вина інсти�
тутів післядипломної освіти. Тому

потрібно суттєво активізувати цю роботу,
надати їй загальнодержавного, організо�
ваного, системного характеру. 

Про що йде мова? Які нові якості по�
винен мати вчитель? Зупинюсь на
кількох аспектах. Передусім, учитель по�
винен бути підготовлений до нової про�
фесійної ролі. Мова про те, що він не може
вже бути, і в принципі не є (маю на увазі
гарного вчителя) абсолютним носієм
знань. Він не може бути наглядачем за уч�
нем. Він повинен бути людиною, що су�
проводжує процес самопізнання і само�
розвитку дитини, скеровує і динамінізує
його відповідно до конкретних сутнісних
задатків кожної дитини. У цій площині
нової професійної ролі, я вважаю, треба
розглядати і готовність учителя до нових
функцій навчального процесу. Сьогодні
не можна звести навчальний процес лише
до засвоєння учнем суми знань, а треба
вчити його вчитися, застосовувати отри�
мані знання, отриману інформацію. В
епоху, коли зміна знань, технологій відбу�
вається швидше, ніж зміна людського по�
коління, без ефективного виконання
освітою цих функцій ми як країна не змо�
жемо бути конкурентоспроможними. 

Наступне, до чого повинен бути гото�
вий учитель у площині нової професійної
ролі – це до переходу від суспільства
індустріального до суспільства знань.
Чим, на мій погляд, відрізняється роль
знання і освіти, роль науки і освіти у ХХ
столітті і у ХХІ столітті? ХХ століття,
особливо друга його половина, безумов�
но, довели, що країна, яка не має розвину�
тих освіти і науки, не може бути конку�
рентоспроможна і не може ефективно
працювати як у виробничому, еко�
номічному відношенні, так і в інших сфе�
рах. ХХІ століття доведе і покаже, на мій
погляд, що цього не досить. Потрібно,
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

НА НОВИЙ ЗМІСТ, СТРУКТУРУ 

І 12�РІЧНИЙ ТЕРМІН НАВЧАННЯ

Доповідь Міністра освіти і науки Василя Кременя на семінарі начальників управлінь освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, керівників класичних
університетів та педагогічних вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної педагогічної
освіти.



си мають абстрактний характер. Мабуть,
тут є відповідне нерозуміння частини
вчителів. Але ще важливіше нам якомога
швидше утвердити систему патріотичних
цінностей щодо патріотизму саме до Ук�
раїни. Не до абстрактної вітчизни, а до
України. Я наголошую на цьому тому, бо
глибоко переконаний, що процеси гло�
балізації не нівелюють, не зменшують, не
перекреслюють значення патріотичного
виховання, національного згуртування, а
навпаки посилюють. Глобалізація перед�
бачає більшу орієнтованість і
своєрідність національного розвитку
кожного народу, кожної країни. І це ми
можемо зробити, знову ж таки, шляхом
патріотичного виховання. Тільки згурто�
вана нація може бути відповідним чином
представлена у міжнародному співтова�
ристві, і лише в цьому випадку вона може
усвідомити і захистити свої національні
інтереси, а отже, забезпечити краще жит�
тя своїм громадянам.

Говорячи про нову соціальну роль вчи�
теля, треба сказати і про морально�етичне
обличчя вчителя. Тут кілька зрізів про�
блеми. Передусім, ми повинні повернути
значення моралі, моральних цінностей у
нашому суспільстві. Ми повинні допо�
могти суспільству і виховати дітей так,
щоб вони розуміли, що ринок не означає
аморальності і деаморальності. Ринок мо�
же бути довготривалим і справді ефек�
тивним лише тоді, коли він моральний.
Поєднати моральність і ринкову еко�
номіку, ринкові відносини – це надзви�
чайно важливе завдання, яке ми повинні
реалізувати і через освіту. Треба понови�
ти значення істинних моральних ціннос�
тей. Часто не задумуючись, ми продов�
жуємо утверджувати моральні цінності
не першого значення. Ми повинні тут
дискутувати, повинні реанімувати, а десь
і утвердити, істинні загальнолюдські
цінності. Безумовно, вчитель повинен
максимально усвідомити значення влас�
ного морального впливу. 

Крім того, вчитель має бути готовим до
професійних технологій, до нових техно�
логій навчальної діяльності. Тобто йдеться
про технологічну підготовленість реалізо�
вувати навчальний процес з використан�
ням цих можливостей сучасного впливу.
Це, безумовно, інформатизація,
комп'ютеризація.

Іноді лунають критичні зауваження
щодо комп'ютеризації, зіставлення ком�

щоб освіта і наука, знання були стрижнем
діяльності і людини конкретної, і
суспільства в цілому. Тільки життєдіяль�
ність суспільства, а отже, і конкретної
особистості, побудована на сучасних
знаннях, може бути ефективною і забез�
печить конкурентоспроможність і країни,
і людини. Безумовно, вчитель повинен
бути гідним і здатним готувати саме та�
ких людей.

Ще одна складова в новій професійній
ролі – це готовність учителя до цілісного
бачення дитини і готовність, викладаючи
конкретний предмет, забезпечувати сис�
темний розвиток дитини, системне бачен�
ня нею світу, готовність органічно
поєднувати навчальний і виховний про�
цес. Ми повинні забути часи розподілу
сфер навчання і виховання. Це єдина
діяльність щодо сприяння формуванню
особистості. І кожен учитель виховує,
навіть незалежно від свого бажання. Ви�
ховує вже тим, як заходить до класу, як
ставиться до учня. Виховує власним при�
кладом іноді, може, більше і значно
більше, ніж словами, розказуючи, яким
треба бути учневі, а на ділі демонструючи
протилежний, власний тип поведінки. То�
му ми повинні мати вчителя, здатного са�
ме до такої діяльності.

Друге, що хотів би зазначити, це те, що
вчитель повинен бути готовий до сучас�
ної соціальної ролі. Тобто готувати люди�
ну, здатну бути ефективною в національ�
ному і глобальному демократичному про�
сторі. Звідси акцент на формування само�
достатньої людини, на перехід від автори�
тарної до толерантної педагогіки, на на�
дання всьому процесу взаємодії з учнем
конструктивно�позитивного змісту.
Відхід від репресивної педагогіки, її
домінування. Відхід від приниження осо�
бистості дитини. Бо як до неї будуть ста�
витися у школі, так вона в дорослому
житті ставитиметься і до інших, в тому
числі й до старших. Ми повинні через
зміну парадигми у відносинах учителя і
учня, і взагалі у ставленні до людини в
суспільстві, розірвати ланцюг неповаги до
особистості. Ланцюг, який сковує Ук�
раїну навіть не десятиліття, а століття. 

Нова соціальна роль потребує готов�
ності до патріотичного виховання грома�
дянина України. Ми говоримо "патріо�
тизм", але дуже часто, відстежуючи про�
цеси патріотичного виховання, ловимо
себе на думці, що певною мірою ці проце�
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п'ютера і підручника. Це із психології дес�
труктивізму, яка значною мірою ще панує
в нашому суспільстві. Кожен із засобів
навчання має і обов'язково знайде прита�
манну йому роль у навчальному процесі. І
ми повинні орієнтуватись на це, не проти�
ставляючи один засіб іншому, а сприяю�
чи, щоб кожен із них зайняв свою нішу.
Хочу сказати, що необхідність комп'юте�
ризації та інформатизації значною мірою
зумовлена тим, що вони вводять людину
в сучасний інформаційний простір і лише
вони можуть забезпечити постійне пере�
бування людини в цьому просторі. Лише
шляхом традиційного типу перенесення
знань, через друковане слово, в умовах
блискавичного поширення знань викона�
ти цю функцію вже неможливо. Тому
інформатизація та комп'ютеризація,
здатність учителя, а потім і учня, бути
ефективним у цьому типі взаємозв'язку
відіграє надзвичайно велику роль. В ціло�
му ряді областей багато зроблено щодо
комп'ютеризації. Це і місто Київ, і Полта�
ва, Запорізька область, і Рівненська, і Во�
линська, і Чернігівська та інші. Треба і
далі мобілізувати громадську думку на�
вколо цієї проблеми, щоб як можна
скоріше завершити комп'ютеризацію
освіти. Хотів би сказати, що вперше за ос�
танні півтора року ми почали регулярно
отримувати кошти за цим бюджетним
рядком. І практично в кожну область уже
або поставлено кілька комп'ютерних кла�
си, або будуть поставлені найближчим ча�
сом. Ця робота продовжуватиметься, але
просив би більшою мірою залучити
місцеві можливості і можливості бізнесу.
Нам гарний приклад показує Польща. 

Хочу подякувати начальникам уп�
равлінь освіти і науки за предметний, на
наш погляд, підхід до реалізації завдань
введення, там де можливо і наскільки
можливо, з наступного року профільної
старшої школи. Це має бути стратегічна
лінія. І колись в суспільстві на дев'ятому
класі забудуть слово “школа”. Далі буде
ліцейна підготовка, профільна підготовка.
Але перехід до профільної школи ставить
цілу низку нових вимог також і до вчите�
ля. Тут він повинен бути готовий
варіювати зміст, вимоги, підходи. Взагалі,
ефективніше працювати і в умовах
профільності предмета, і в умовах не�
профільного предмета. Тут виникають і
психологічні особливості. Кожен має зро�
зуміти певне місце свого предмета, залеж�

но від спрямованості профільної підго�
товки.

Безумовно, можна визначити ще бага�
то вимог до сучасного вчителя. Це й
сповідування ним дитиноцентризму як
типу поведінки і вчителя, і міністра, і всіх
тих, хто між ними знаходиться. Це і ши�
рока загальна культура вчителя: вона не�
обхідна не тільки для того, аби вчитель
був особистістю, але й для того, щоб його
багаточасові відносини з учнем не були
затьмарені аморальним, некультурним,
неефективним спілкуванням, щоб кожне
слово, кожне речення педагога демонст�
рувало багатство культури й позитивно
впливало на учня. Вчитель має сповідува�
ти нову демократичну освітню ідеологію.
Ми почали її створювати, але ми повинні
продовжувати цю роботу, у якій особливу
роль відіграють педагогічні університети.
Я хотів би звернутись до ректорів вищих
педагогічних закладів. Шановні колеги,
ми поки що недопрацювали в концепту�
альних речах, пов'язаних із змінами в
освіті, і в речах конкретного характеру,
які ми повинні запровадити, підготовку
вчителя.

Щоб реалізувати ці та інші вимоги,
треба змінити і підготовку, підвищення
кваліфікації вчителя. 

Не можна вимагати від учителя вико�
нувати нові функції в навчальному про�
цесі, лише розповівши про них в інсти�
туті. Потрібно на основі цих функцій
здійснювати навчання. Це стосується
здатності і потреби засвоювати інфор�
мацію, використовувати знання і тощо.
Не можна підготувати до нової соціальної
ролі вчителя, не плекаючи особистість
майбутнього вчителя в самому універси�
теті. На жаль, наш студент, майбутній
учитель, абсолютно підпорядкований ви�
кладачеві. Вони не стали партнерами в
навчальному процесі. То ж як цей студент
зможе у майбутньому стати партнером
учня? Якщо двоє дорослих людей, профе�
сор чи доцент і студент знаходяться на
різних полюсах навчальних взаємин, як
зможе цей студент, провівши так п'ять
років, інакше ставитися до учня? Тому
має бути ефективним студентське само�
врядування та й просто людське ставлен�
ня до кожного студента. Я не кажу про
злочинні намагання отримати якусь мзду
від студента за сесійний іспит чи щось
інше.
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ся, необхідно при прийомі до педа�
гогічних ВНЗ найголовнішу увагу при�
діляти тому, наскільки молода людина
має комунікативні нахили до педагогічної
взаємодії з дітьми. Якщо студент протя�
гом років навчання недостатньо опанував
якусь тему, то він у майбутньому зможе її
легко надолужити, але якщо він ор�
ганічно не здатний до роботи з дітьми, то
це виправленню не підлягає, і ми п'ять
років даремно витрачаємо державні кош�
ти, мучимо цю людину, яка ніколи не ста�
не педагогом. Тому слід запровадити
спеціальний відбір на педагогічні спе�
ціальності у вигляді творчого конкурсу.
Передусім, це має стосуватись абіту�
рієнтів, які вступатимуть за цільовим на�
правленням. 

Ми не зможемо реалізувати поставле�
них цілей, якщо не працюватимемо над
підвищенням соціального статусу педа�
гогічних працівників. Я зміг би навести
цифри, які останні три роки позитивно
характеризують динаміку, скажімо, зрос�
тання заробітної плати, окладів. За три
роки – це десь удвічі. Кілька днів тому
Верховна Рада України підтримала про�
позицію Кабінету Міністрів, яка сформо�
вана на основі Доручення Президента
України Леоніда Даниловича Кучми, що�
до підвищення з 1 травня на майже 18
відсотків, а з 1 липня – на 12, окладів пе�
дагогічних працівників. Хоча ще раз за�
значимо: рівень заробітної плати навіть
після цього підвищення не є таким, що
може задовольнити вчителя. Але ми по�
винні продовжити працювати над тим,
щоб кожна людина в країні зрозуміла аб�
солютну пріоритетність освітянської, на�
укової діяльності, щоб нам було легше
всім разом домагатися подальшого підви�
щення оплати праці працівників освіти і
науки. Це сприятиме тому, щоб випуск�
ники педагогічних вищих навчальних за�
кладів залишалися в освітянській діяль�
ності.

Україна має досить розвинену систему
підготовки педагогів. Це 26 університетів,
1 академія, 15 інститутів і коледжів, 
6 технікумів, 21 училище. Крім того, педа�
гогічних працівників з фундаментальних
напрямів готують також у класичних
університетах. Це стосується фізики, ма�
тематики, хімії, біології, іноземних мов
тощо. Але маємо цілий комплекс про�
блем, які не сприяють тому, щоб випуск�
ник педагогічних ВНЗ все�таки прийшов

Учителя не можна підготувати до су�
часних технологій, не використовуючи їх
у педагогічному вищому навчальному за�
кладі. Думаю, що до підсумкових випро�
бувань у педагогічних університетах тре�
ба додати обов'язкове випробування за
підсумками всього навчання щодо уміння
працювати з комп'ютером і орієнтуватися
у нових інформаційних технологіях.

Актуальним також є поліпшення пси�
холого�педагогічної підготовки. Треба до�
повнити формування уміння працювати в
соціумі, у колективі умінням працювати
на особистісному рівні, перебороти знева�
гу до особистості в суспільстві і навчаль�
ному процесі. Ми повинні включити в ар�
сенал майбутнього вчителя знання і
досвід зарубіжної педагогіки, освітніх си�
стем. Це необхідно, тому що майбутнє бу�
де залежати від того наскільки, в тому
числі в освітній діяльності, ми не тільки
розвиватимемо власні педагогічні систе�
ми, а й перейматимемо кращий досвід
інших країн. Ми повинні поліпшити во�
лодіння державною мовою, а також іно�
земними мовами. Посилити практичну
спрямованість: здатність практично
здійснювати педагогічний процес. У цьо�
му розумінні потрібно повернутися до
ефективності організації практики май�
бутніх педагогів. Слід більшою мірою
знати досвід кращих педагогів України.
Академія педагогічних наук у цьому на�
прямі проводить певну роботу, але треба
ще активніше сприяти виявленню кращо�
го досвіду, узагальнювати його, сприяти
тому, щоб він став відомим усьому вчи�
тельству країни і майбутнім педагогам.
Тому що, врешті�решт, педагогічний про�
цес – це не тільки демонстрація знань, не
тільки процес, який залежить від знань,
це значною мірою мистецтво. І як мис�
тецтво, воно має індивідуальний харак�
тер. Виробити в кожного майбутнього мо�
лодого педагога здатність оволодіти мис�
тецтвом педагогіки можна лише на основі
знань про педагогічну діяльність його
старших колег.

Ці вимоги ставлять завдання змінити
всю систему підготовки майбутнього вчи�
теля, починаючи з відбору до педа�
гогічних вищих навчальних закладів. За
звичкою, що вкорінялася десятиліттями,
ми перевіряємо під час вступних іспитів
лише рівень підготовленості абітурієнта з
того чи іншого навчального предмета. Це
потрібно, але цього недостатньо. Здаєть�
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у школу. Сьогодні є шість тисяч вакансій
на посаду вчителя. Це досить багато. Що
потрібно зробити? Передусім, ще раз по�
дивитись на структуру державного замов�
лення в контексті регіонів, з урахуванням
віддачі від кожного педагогічного універ�
ситету і навчального закладу, які готують
педагогів: скільки їхніх випускників їде
до школи?

Потрібно створювати сучасну норма�
тивно�правову базу. Передусім, прийнят�
тя постанови Кабінету Міністрів щодо за�
безпечення умов для осіб, які вступають
до ВНЗ і навчаються за педагогічними
спеціальностями. Ми сподіваємося, що
під час уже традиційного розгляду питан�
ня підготовки до нового навчального року
нам вдасться провести деякі постанови
Кабінету Міністрів.

Ми повинні створювати більше інтег�
рованих навчальних закладів, до складу
яких входять педагогічний університет та
педагогічні навчальні заклади інших
рівнів акредитації, які створять навчаль�
но�наукові комплекси. Взагалі в системі
вищої освіти треба рухатись в напрямі
створення освітніх пірамід, на чолі яких
були б провідні університети в тій чи
іншій сфері, а також інші навчальні закла�
ди І�ІІ рівнів акредитації, які працюють в
тому самому напрямі і зосереджені в тому
самому регіоні. 

Треба подумати над тим, чи варто
створювати педагогічні факультети у кла�
сичних університетах, де готують педа�
гогів, з метою сконцентрувати і визначи�
ти на ранньому етапі, до якого типу діяль�
ності готується фахівець, щоб не готувати
його наполовину вчителем, наполовину
вченим. 

Сприятиме розв'язанню питання і пе�
регляд системи видачі цільових направ�
лень випускникам загальноосвітніх на�
вчальних закладів, де акцент персональ�
ної відповідальності за повернення моло�
дого спеціаліста повинен зміститись на
замовника – педагогічну раду навчально�
го закладу та відповідні органи уп�
равління освітою. Цільові направлення
мають отримати молоді люди, які плану�
ють повернутись на роботу до шкіл,
рішенням педради яких вони були реко�
мендовані на навчання. Є пропозиція, щоб
педагогічні ВНЗ квотували до 50 відсотків
місць державного замовлення "цільови�
кам", які будуть формуватись на основі ре�

комендацій педрад під керівництвом облас�
них управлінь освіти і науки.

Сьогодні в країні відчувається нестача
вчителів іноземної мови, гострою є про�
блема щодо забезпечення освітніх за�
кладів відповідними фахівцями. Для її
розв'язання передбачається включення
до програми підготовки педагогічних пра�
цівників освітньо�кваліфікаційного рівня
"молодший спеціаліст" (спеціальності
"Початкове навчання", "Дошкільне на�
вчання") та "бакалавр" педагогічного на�
пряму відповідних розділів, на підставі
яких вчителям початкових класів і
дошкільного виховання надавалася б
можливість викладати одну з іноземних
мов у початковій школі чи дошкільному
навчальному закладі; розширення пе�
реліку поєднаних спеціальностей, якими
слід передбачити вивчення іноземної мо�
ви, організувати в інститутах післядип�
ломної педосвіти та на факультетах
університетів перепідготовку молодих
вчителів до вкладання іноземних мов в
загальноосвітніх школах.

Безумовно, підготовка сучасного вчи�
теля вимагає сучасних засобів навчання і
ми повинні якомога швидше все зробити,
щоб залагодити цю справу. Я розумію, що
ректори можуть показати на міністерство,
яке не виділяє кошти, міністерство може
ще кудись показати, що не має коштів,
але від цього всім нам не легше. Давайте
разом шукати вихід. Скажу, що частину
комп'ютерних класів ми поставлятимемо
і в педагогічні навчальні заклади. 

Важливою є розробка документів, які
визначатимуть цю роботу, передусім, дер�
жавні стандарти. Я хотів би подякувати
всім, хто на добровільних засадах
здійснював цю роботу. І можемо сказати,
що розробка стандартів підготовки
фахівців освітньо�кваліфікаційного рівня
"молодший спеціаліст" і "бакалавр" в ос�
новному завершена і вони почали впрова�
джуватися. Водночас, є проблеми з окре�
мих спеціальностей: незавершеною зали�
шається підготовка стандартів із
спеціальностей "Педагогіка і методика се�
редньої освіти", "Іноземна мова", "Про�
фесійне навчання". Є потреба зміни і до�
повнення до переліку напрямів і
спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих педагогічних
навчальних закладах. 

Хочу наголосити, що ми не повинні аб�
солютизувати державні стандарти і вза�
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повідомити, що під час перебування
прем'єр�міністра у Львові на Львівському
автобусному заводі було представлено
чотири типи шкільних автобусів. (Знаю,
що подібні напрацювання є і в Черкасах).
Загалом було виставлено більше ніж 10
автобусів, але за руль прем'єр�міністр сів
у "шкільний автобус". Сподіваємося, що
програма "Шкільний автобус" знайде
своє місце у бюджеті наступного року.
Водночас треба, щоб активізувалися й об�
ласті. Цього року львів'яни із обласного
бюджету виділили 5 млн.гривень на за�
купівлю "шкільних автобусів". Деякий
час тому добре проявила себе і
Чернігівщина.

Але поки суспільство і село, передусім,
визріють до сприйняття думки про не�
обхідність підвезення дітей до конкурен�
тоспроможної школи, поки введемо про�
граму "Шкільний автобус", сільській
школі треба працювати такою, яка вона є
сьогодні, а ми повинні готувати вчителя,
здатного працювати в сучасній сільській
школі. Тут, мабуть, повинна бути
орієнтація на багатопрофільну підготов�
ку. Крім того, при навантаженні, меншо�
му від норми, фахівці повинні керувати
позакласною роботою: вести гуртки, фа�
культативи, працювати з обдарованою
молоддю. Це сприятиме підвищенню
ефективності роботи з дітьми із села. 

Я вже у своєму виступі не раз повер�
тався до ролі інститутів післядипломної
педагогічної освіти. Переконаний, що ця
роль є суттєвою і дуже важливою. Однак,
поки що не має повного задоволення від
роботи інститутів післядипломної освіти.
Вважаю, що тут, певною мірою, винні і
ми. Формування інститутів і їх розвиток
здійснювалися без достатньої норматив�
но�правової бази. Закон про вищу освіту
не міг ефективним чином і повністю відо�
бразити їхні інтереси та роль. Думається,
що ми це виправимо певною мірою.
Маємо намір поправити це в Законі про
освіту дорослих, робота над яким завер�
шується. Разом з тим, хотів би звернути
увагу колег, керівників цих інститутів на,
як на мою думку, не дуже виправдану
практику, коли зростає кількість клопо�
тань про відкриття в інститутах післядип�
ломної педагогічної освіти структур для
підготовки вчителя. Навіть тоді, коли по�
ряд є педагогічний вищий навчальний за�
клад. Це означає, що щось не так у цьому
питанні. Нам треба подумати, як створи�

галі будь�який документ, який визначає
підготовку. Ми не повинні допустити,
щоб державний стандарт перетворився на
прокрустове ложе для підготовки
фахівця. Це лише орієнтир. Ми повинні
більшою мірою, починаючи з підготовки
вчителя і завершуючи конкретною
діяльністю вчителя вже в середній школі,
довіряти і давати ініціативу і в тому, що
стосується не лише методики, а й змісту
навчальної діяльності. Без створення та�
кої атмосфери у педагогічному ВНЗ ми
не зможемо забезпечити такі підходи в се�
редній школі. Ми започатковуємо доб�
ровільний експеримент у деяких ВНЗ
щодо переходу до кредитно�модульної
системи організації навчального процесу,
у тому числі і в деяких педагогічних
університетах на окремих напрямах.
Очікуємо від цього експерименту пози�
тивний результат, але його треба добре
відпрацювати. Якщо ми не застосуємо
цей новий для нас, але звичний для Євро�
пи і світу, тип організації навчального
процесу, нас ніхто ніколи не допустить до
Болонського процесу і ми ніколи ор�
ганічно не ввійдемо в європейській
освітній простір.

Щодо практики студентів вищих педа�
гогічних навчальних закладів. Тут кри�
ються дуже великі резерви підготовки су�
часного педагога. Ми повинні ще раз по�
дивитися більш уважно, кому віддаємо
право опікуватись студентом у школі,
якому педагогу, які він методи сповідує.
Бо знову�таки, за час практики можна ак�
центувати позиції і діяльність студента,
майбутнього педагога, і на одних аспек�
тах, і на інших. Ми повинні більше кон�
тролювати спрямованість цієї практики.
Наші колеги висловлюють пропозиції,
щоб дещо змінити проходження практи�
ки, у тому числі, розширити її за рахунок
останнього року навчання у педагогічно�
му університеті. Ми не нав'язуємо цю по�
зицію, але хотіли б, щоб і проблема прак�
тичної підготовки студента, майбутнього
педагога шляхом через проходження
практики, була обговореною, і ми розро�
били власні позиції щодо ефективності
цієї роботи. 

Особливої уваги, безумовно, вимагає
підготовка сільського вчителя. Ми не раз
говорили про цю проблему. Я перекона�
ний, що врешті�решт ми зможемо її
розв'язати, реалізувавши програму
"Шкільний автобус". Мені приємно
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ти умови і зацікавити ці структури до
здійснення своїх функцій: науково�мето�
дичної роботи, підвищення кваліфікації
працюючих учителів та педагогів.

Є проблема, безумовно, пов'язана з
підвищенням кваліфікації тих, хто навчає
вчителів. Я маю на увазі викладачів педа�
гогічних університетів і викладачів�мето�
дистів обласних інститутів. Думаю, що ми
не використовуємо досвід тих педа�
гогічних університетів, які в тому чи
іншому напрямі мають найбільш помітні
результати. Скажімо, в одному випадку
це Харківський педагогічний університет,
в іншому – це Тернопільській педа�
гогічний університет, у третьому – це
Національний педагогічний університет
ім. Драгоманова, Дрогобицький. Я вже не
кажу про Уманський, де, на мій погляд, є
гарні досягнення у підготовці вчителя для
сільської школи. Ми пропонуємо налаго�
дити міжуніверситетські зв'язки
постійного характеру, що охоплювали б
різні форми як обміну методиками, так і
обміном викладачами. Я думаю, що і на�
ше міністерство недостатньо використо�
вуємо такі сильні сторони педагогічних
університетів для підготовки відповідно�
го методичного забезпечення, методичної
літератури, методичних розробок для
вчителя з тих чи інших предметів, з тих
чи інших питань.

Інформаційна складова у підготовці і
діяльності вчителя. Хочу сказати добрі
слова видавцям, завдяки яким створена
досить розгалужена, як для нашого етапу
розвитку освіти в Україні, система
профільних фахових журналів. Але зно�
ву�таки, ми просили б більшої активності
з боку управлінь освіти і науки, більшої
реклами, а там, де можна, і залучення
коштів, щоб передплатити в кожну школу
кожен із фахових журналів. 

Державна програма "Вчитель" перед�
бачає реформування системи роботи Дер�
жавної науково�педагогічної бібліотеки
АПН. Уже багато зроблено, започаткова�
на гарна робота, але вона повинна стати
справді загальнодержавною і більше кон�
тактувати із вищими педагогічними за�
кладами та їх відповідними підрозділами,
які, у свою чергу, мають бути в регіоні не
лише бібліотеками для студентства, але й
бібліотеками для вчительства, колишніх
випускників цих же педагогічних ВНЗ.
Ми теж повинні подумати, як цим педа�
гогічним університетам допомогти подо�

лати інформаційний голод, що виник що�
до вчителя.

Сьогодні у нас близько 50 навчально�
методичних посібників з педагогіки, пси�
хології та методик викладання навчаль�
них предметів з грифом міністерства,
підготовлених протягом останніх двох
років викладачами ВНЗ. Та цього явно
недостатньо. На виконання Державної
програми "Вчитель" міністерство розпо�
чало роботу зі створення авторських ко�
лективів для написання 90 новітніх
підручників та навчально�методичних
посібників для студентів педагогічних
спеціальностей. Така ж робота буде ак�
тивізована щодо електронних підруч�
ників. 

На завершення хотів би сказати на�
ступне. Реформа освіти в Україні – це не
лише розроблення і втілення нової моделі
педагогічного процесу, а й певна зміна
соціальної мети та завдань освіти. Педа�
гогічна освіта виконує особливу, я би ска�
зав, ключову функцію, адже вона формує
особистість, покликанням якої є творення
сучасної людини, її інтелектуального та
духовного потенціалу. Досягнення цієї
мети потребує осучаснення філософсько�
ціннісних засад освіти, її істотної струк�
турно�організаційної перебудови.

Модернізуючи національну освіту,
слід врахувати як наш власний бага�
товіковий досвід, так і інтеграційні проце�
си у європейській і світовій освіті, щоб,
врешті�решт, забезпечити рівний, і
підкреслюю, все зростаючий доступ гро�
мадянам до справді якісної освіти. Уяви�
ти модернізацію освіти неможливо без
молодих висококваліфікованих спеціаліс�
тів, спроможних брати на себе відпо�
відальність, бути активними в ухваленні
рішень, у функціонуванні і розвитку де�
мократичних інститутів суспільства.

Для успіху трансформаційних про�
цесів в освіті їх вектори повинні узгоджу�
ватися із загальною доктриною мо�
дернізації політичних, культурних, еко�
номічних, суспільних інститутів. Водно�
час, освіта буде ефективною, якщо хоч на
півкроку випереджатиме зміни в
суспільстві. Ми повинні все зробити, щоб
виконати це важливе завдання.

Текст доповіді з сайту МОіН України
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У статті аналізу

ються сучасний стан
і перспективи зміни
методології педа

гогічної освіти в кон

тексті загальної про

блеми методології пе

дагогіки на шляху ре

формування освітніх
систем суспільства.
Обґрунтовується
висновок, що філо

софська антропологія,
філософські концепції
людини становлять
методологічний
підмурівок не тільки
педагогічної антропо

логії, але і всієї сучас

ної педагогіки зага

лом.

In this article the state
and perspective changes
of pedagogical education
methodology in the con

text of general problem
of methodology of ped

agogics on the way of
society educational sys

tems reforms are ana

lyzed. The conclusion
that philosophic anthro

pology, philosophic man
conceptions are the
methodological founda

tion not only of peda

gogical anthropology but
all modern pedagogies in
general  is proved.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

У доповіді Міністра освіти і науки України В.Г.Кременя на
II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти зазначається, що педа�
гогічна освіта "передбачає проектування індивідуальної
траєкторії професійного становлення кожного студента про�
тягом усіх років його навчання… Передусім необхідно змінити ме�
тодологію підготовки – формувати майбутнього спеціаліста як осо�
бистість, здатну до самонавчання упродовж життя, до прийняття
рішення в інтересах дитини... Ми ніколи на будемо мати суспільства,
що постійно навчається, якщо не буде постійно навчатись вчитель"1.

Вирішення завдання зміни методології педагогічної освіти обу�
мовлює завдання нашого дослідження – окреслити контекст пробле�
ми методології педагогіки на шляху реформування освітніх систем
суспільства.

Сфера освіти гостро потребує теорії, методології і методики
соціально�педагогічного цілепокладання, у тих загальних, інваріант�
них філософсько�освітніх власне педагогічних підходах до визна�
чення цілей освіти, що відображають необхідність синтезу
суспільних потреб і особистісних освітніх запитів людини на різних
етапах її життя. Філософія освіти покликана концептуально забез�
печити процес трансформації глобальних загальнолюдських ціннос�
тей у цінності та цілі, досяжні саме у сфері освіти. Досвід і теоре�
тичні розвідки показують, що така трансформація цілей із належною
мірою системної доказовості не може бути здійснена тільки педа�
гогічним шляхом, у рамках і логіці однієї лише педагогічної науки2.

Останнім часом нерідко вважається, що так звана традиційна пе�
дагогіка, становлення якої, включаючи методологічні основи, відбу�
валося в радянський період, не може сприяти оновленню освітньої
практики. Головну причину слабкої ефективності педагогіки деякі
фахівці вбачають у самому ідеалі науковості традиційної педагогіки,
яка ніби будується за природничо�науковим зразком. У зв'язку із
цим говорять про зміну парадигми педагогіки як її нагальну пробле�
му. Ці оцінки, цю критику не можна прийняти беззастережно. З
іншого боку, звинувачення традиційної педагогіки в копіюванні нею
природничо�наукової, точніше навіть, методології технократизму,
мають певні реальні підстави. 

Одночасно можна бачити, що далі критичних висловлювань
відносно експлуатації педагогікою стандартів методології технокра�
тизму справа не йде. У педагогіці майже не обговорюється оцінка
методів, засобів пізнання, пізнавальних установок, не ставиться пи�
тання про межі застосовності тих або інших ідеалів науковості до
проблем освіти, про можливості отримання різних типів знання.
Можна погодитися з тією думкою, що педагогіка відстає від резуль�
татів, досягнутих загальною методологією науки, гносеологією, на�
уками про людину. Крім того, у методології педагогіки не відобра�
жені нові тенденції розвитку гуманітарного знання, які прагнуть по�
долати обмеженість детерміністичного підходу, відчуження науки
від життєвого світу людей. У центр уваги сучасних методологій по�
трапляють теми соціальної нестабільності і неврівноваженості,
варіативності, пошук альтернативних сценаріїв, дослідження мно�
жинності соціальних, культурних і мовних практик, повсякденні
взаємодії, реальність як неоднорідна і різноманітна3. Легітимація з
початку 90�х рр. в українській педагогіці нових цілей, смислів і
цінностей освіти, обумовлює створення нової педагогічної теорії, у
якій гуманітарна складова синергетично доповнювалася б здобутка�
ми точного знання4. 
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Останнім часом посилилося методо�
логічне осмислення педагогіки5. Зокрема,
методологічні проблеми оновлення вищої
педагогічної освіти відображені у низці на�
уково�педагогічних праць6. Проте акту�
альність цього питання не втратилася. Пе�
редусім постає питання: що таке методо�
логія? У чому сутність методологічної
роботи, яка здійснюється методологами? 

До роботи, яка проводиться у рамках
методології, зараховують рефлексію, опис і
конструювання методів дослідження, кри�
тику, конструювання нових форм мислен�
ня. Проте поняття методології тлумачиться
по�різному. Звичне розуміння методології
як вчення про метод сьогодні конкурує з
широким поняттям методології як універ�
сальної дисципліни або як інженерної та на�
укової дисципліни, що розвивається навко�
ло діяльності і мислення7. У сучасній мето�
дології В.М.Розін виділяє три основні на�
прями та уроки їх розвитку8. 

Перший напрям – часткова методологія
– методологічна робота, пов'язана з обслу�
говуванням окремих предметів. 

Чи спрацьовує методологія педагогіки
належним чином? Щоб відповісти на це
питання, звернемо увагу на потужну мето�
дологію у біології. Проаналізувавши про�
блеми біології 9, її методологи зафіксували
парадигму, що гальмує розвиток біології та
її сучасні кризові точки, наприклад, – кризу
класичної концепції Дарвіна, загальної те�
орії еволюції. Спочатку з'ясували питання,
чому не розв'язуються нові завдання, вико�
ристовуючи старі методи. Далі в цьому на�
прямі проведено аналіз біологічного пред�
мета, структури, понять, стратегій, ідеалів
науки. Наприклад, С.В.Дмитрієв створив
проекти програми для історії біології і роз�
витку біологічного предмета, поставив пи�
тання про інтеграцію і конвергенцію при�
родничо�наукового і гуманітарного знання в
сучасній теорії антропоцентричної біоме�
ханіки. Внаслідок такого підходу вдалося
виявити гносеологічні механізми гуманітар�
ного дослідження в даній сфері знань, кри�
тично переглянуто низку положень психо�
лого�педагогічної науки в рамках концепції,
основою якої є уявлення про внутрішній
предметний світ людини10. 

Такий обсяг методологічної роботи щодо
власне педагогіки не проведено. Часткова
методологія завжди обслуговує конкретну
дисципліну. Не обов'язково наукову, існує
методологія інженерної діяльності, архітек�
тури тощо. Важливо, що тут мають справу з
дисципліною, що сформувалася, з певним
предметом. У точці кризи до "предмет�
ників" підключаються методологи і обгово�
рюють способи роботи, засоби її подолання.

Другий напрям методології умовно на�
зивається панметодологією (Г.П.Щедро�
вицький) і базується на уявленні, що мето�
дологія надає змогу перебудувати всі види

мислення на нових началах. Така позиція
претендує на ту ж роль, що і установка Ари�
стотеля на єдину філософію – організувати
знання, спираючись на правила, які він
сформулював, на основі його категорій. Та�
ка методологічна програма претендує на за�
гальну перебудову мислення і діяльності. 

Третій напрям методології В.М.Розін
називає методологією з обмеженою
відповідальністю. Панметодологія � це ідея
про те, що можна  управляти всіма
процесами, а "методологія з обмеженою
відповідальністю" стверджує, що це
неможливо. Тобто в цьому розумінні
методолог � не деміург, який вільно парить
над мисленням і діяльністю, нічим не
зумовлений. Він також включений у
систему діяльності і мислення, у культурні
контексти. Хоча він постійно рефлектує і
намагається це усвідомити, але не може
цього подолати. Тобто методологія з обме�
женою відповідальністю говорить, що мис�
лення, хоч і програмується, конструюється
тощо, проте воно водночас є соціальною
структурою. 

Отже, виділяються три основні напрями
методологічної роботи: панметодологія,
часткова методологія і методологія з обме�
женою відповідальністю. Сучасна
педагогіка і педагогічна освіта не
враховують специфіку  названих напрямів
методології, а тому не здатні вирішувати
сучасні проблеми освіти в умовах
методологічного плюралізму. 

Тут доречно зауважити, що в аналогічній
проблемній ситуації реакція науково�
теоретичної свідомості західного типу
полягає у максимально оперативному
виявленні істотних чинників кризового
явища та віднайденні оптимальних шляхів
виходу із нього, а не у творенні абстрактних
моделей. А тому сенс різних, що пояснюють
наші негаразди "перехідним" часом,  теорій
полягає передусім у фіксації
неспроможності традиційно сформованої
консервативної свідомості до адекватної
реакції на радикальні зміни соціокуль�
турного буття, відповідного науково�теоре�
тичного їх аналізу. Цей висновок, на наший
погляд, і має бути дороговказом у зміні
методології педагогіки і педагогічної освіти.
Не претендуючи на повне висвітлення цих
проблем, окреслимо основні передумови
розвитку методології педагогічної освіти.

По�перше, подолавши сьогодні од�
нобічне класово�формаційне уявлення про
суспільний поступ, маємо поглиблювати ос�
мислення людиною свого ставлення до
світу. Тому перебудова педагогічної універ�
ситетської  освіти нерозривно пов'язана з
перебудовою викладання філософії. Філо�
софія в системі освіти виконує принаймні
подвійну функцію. Передусім вона повинна
подати методологічний вступ у
спеціальність, пояснити, що таке наука, які
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ми від проблем методологічних, визначаль�
них щодо сфери педагогіки; по�друге, враху�
ванням тієї обставини, що педагог завжди
має деяку можливість для методичного "ма�
невру" навіть при дуже неприйнятних мето�
дологічних установках.

Логічним наслідком таких передумов є
визначення пріоритету методології над ме�
тодикою, а в рамках самої методологічної
проблематики – принципу свободи методо�
логічного вибору. Визначаючи, таким чи�
ном, свободу методологічного вибору як
вихідний принциповий момент аналізу ме�
тодологічної проблематики у педагогіці, не�
обхідно передусім акцентувати увагу на то�
му, що принцип свободи у педагогічній
справі не є метою і самоціллю, а виключно
передумовою педагогічної – як теоретичної,
так і прикладної – діяльності.

У ситуації методологічного плюралізму
необхідно провести аналіз деструктивних
факторів єдиної, донедавна загально�
обов'язкової, мономодальної, марксистсь�
кої, чи, так званої, діалектико�матеріа�
лістичної методології та аргументації не�
обхідності вивільнення сучасної педагогіки
від її максималістських методологічних
"претензій". У контексті сучасних гу�
маністичних та гуманітарних педагогічних
критеріїв недоліки марксистської методо�
логії (навіть абстрагуючись від таких
відносно не істинних її негативних сторін,
як ідеологічна вузькість, класова од�
номірність, недооцінка духовного начала то�
що) варто звести до, принаймні, двох основ�
них: антропологічного і науково�сцієнтич�
ного.

Марксистське методологічне "гріхопа�
діння" полягає в нехтуванні людиномірним
принципом. Місце людини так і залишило�
ся в теорії класичного марксизму "не зайня�
тим". У ньому все зводиться до цінностей
соціальної групи, класу. Відповідним чином
була сформована і марксистська методо�
логічна установка, яка загалом "не хоче"
вбачати принципової відмінності гуманітар�
них наук від "точних", теоретичних знань
від прикладних, обіцяючи, як добре відомо,
настання “єдиної науки”. 

У зв'язку з цим потрібно поставити пи�
тання про фактичний брак у педагогіці гу�
манітарних методів, пошук відповідних по�
яснювально�описових засобів, про сферу за�
стосування педагогічного знання в освітній
реальності. Одночасно сказане вимагає но�
вого теоретичного синтезу, макродос�
ліджень. Прикметно, що в сучасній педа�
гогіці не слабшає інтерес до вивчення масо�
вого педагогічного досвіду, його надбань і
недоліків, численних досліджень тенденцій
в галузі навчання, виховання підростаючого
покоління, в управлінні освітою; спос�
терігається повторне звернення до глобаль�
них, "вічних" питань, наприклад, до питань
про мету і зміст освіти, методи навчання то�

існують типи наукового знання, які методи
науки, як влаштовано наукове
співтовариство тощо. Це – завдання курсу
"Методологічний вступ до фаху", який
може читатися на перших курсах ВНЗ.
Досвід вироблення такого методологічного
вступу повинен враховувати специфіку
інженерних, природничо�наукових,
гуманітарних ВНЗ. У педагогічній освіті
таких розробок поки що немає. Крім цього,
на старших курсах викладання філософії
повинно орієнтуватися на демонстрацію
різноманіття філософії, яке відображає
собою різноманіття культур і особистостей
філософів11.

Розробка таких курсів сприятиме
формуванню як методологічної культури
вчителя, так і розвитку методології
педагогіки і педагогічної освіти.

Формуючи сучасну методологію педаго�
гіки, слід врахувати унікальну долю
радянської педагогіки. Щонайменше з
десяток освітянських реформ мусила пере�
жити вітчизняна освіта за свою історію. Від
такої епохальної перманентно�реформіст�
ської кампанії очікуваних результатів
досягнуто не було (маючи на увазі
педагогічні, а не політико�ідеологічні), а
там, де на окремих ділянках освітянського
"фронту" й були певні звершення, то не
завдяки упровадженню в систему освіти
чергових "вимог часу", а швидше навпаки,
всупереч директивній освітній політиці як
практичній реалізації "генеральної лінії".
Позитивні результати досягалися там, де
творчі педагоги брали на себе сміливість і
відповідальність за відхід від загально�
визнаних методологічно�методичних нор�
мативів12.

Передовий досвід А.Макаренка,
В.Сухомлинського, В.Шаталова та інших
педагогів був тіньовою стороною,
антиподом панівної адміністративно�коман�
дної педагогіки, а їх внутрішній творчий
порив – віддзеркаленням взаємопереходу і
взаємозалежності двох крайніх типів
педагогіки – тоталітарної і гуманістичної.

Сьогоднішня ситуація в освіті аналогічна
попередній з точністю "до навпаки": при
домінуючому "статусі" відкритої
демократичної педагогіки, у ній переважає
компонент традиційної адміністративної
педагогічної системи, альтернативної
демократичним деклараціям. 

Істина, мабуть, полягає в тому, що
педагогіка, власне кажучи, не може бути "не
перехідною", а завжди за своєю суттю є
"перехідною", якщо вона претендує на
рівень передової. 

Що стосується проблем, пов'язаних із
свободою вибору педагогічних методик і
технологій, то ми не маємо наміру тут їх де�
талізувати, керуючись, головним чином,
двома міркуваннями: по�перше, тим, що
проблеми методичного характеру є похідни�
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що; як і раніше, актуальною є проблема
кількісних вимірювань результатів дослід�
жень.

Саме "універсалізм" педагогіки завдає їй
чи не найбільшої шкоди, оскільки людина
для неї має значення винятково об'єктивної,
а не індивідуально�суб'єктивної цінності. У
цьому контрапункті якраз і проходить "ме�
жа" між марксистською і немарксистською
антропологією. Це означає, що педагогіка,
зорієнтована на марксистську методологію,
має за мету не вичленення індивідуального,
унікально�особистісного в людській при�
роді і формування цих особливостей, а на�
впаки, прагне "усереднити", знеособити їх.
При цьому така одномірна методологія
спрямована як на об'єкт педагогічного про�
цесу, учня, так і на його суб'єкт, учителя. 

Проте основне завдання сучасної школи
– розвиток творчого потенціалу учнів –
диктує необхідність концептуального пере�
озброєння педагогічної науки, переходу до
суб'єкт�суб'єктної парадигми. Основними
принципами її здійснення є принципи
співробітництва, співуправління і само�
управління, прагнення до самореалізації і
самовираження в навчальному процесі,
цілеспрямований і послідовний розвиток
творчого стилю діяльності.

Аналіз забезпечення сучасної школи пе�
дагогічними кадрами свідчить, що в школах
не вистачає творчих і грамотних фахівців.
Учителів доводиться "дотягувати" здебіль�
шого протягом перших 3�4�х років їх роботи
в школі після закінчення ВНЗ. Вони, на
жаль, не отримують у ВНЗ достатньої тео�
ретичної і практичної підготовки до творчої
педагогічної роботи, не завжди мають гли�
бокі знання з навчального предмета, який
будуть викладати, недостатньо підготовлені
до проведення виховної роботи на уроках і
особливо у позакласній роботі, до класного
керівництва, до роботи з батьками і гро�
мадськістю. Отже, настав час за допомогою
інтеграційних зв'язків у вивченні різних
дисциплін навчати у педагогічних ВНЗ го�
ловного вміння – спілкування з дітьми, роз�
витку комунікативних якостей, а також гли�
бокого освоєння методики викладання сво�
го предмета та громадянського становлення
особистості майбутнього вчителя.

Інший не менш важливий, але менш
охоплений критичним аналізом напрям
марксистської методології – науково�сцієн�
тичний, "коли методи забезпечували про�
грамне алгоритмування навчання на основі
постійного формування розумових дій.
Творча активність того, хто навчається, тут
зведена до мінімуму"13. Зрозуміла річ, що
мова не йде про виведення принципу науко�
вості за рамки методології педагогіки. Але
потрібно врахувати, що науково�марк�
систська методологія була актуальною у
ХІХ столітті, коли наука як форма
суспільної свідомості чи тип світогляду, ме�

тод пізнання чи спосіб предметно�практич�
ного освоєння природи виступав як справді
безперечний, абсолютний авторитет. Але
вже наприкінці ХІХ століття, починаючи з
Ф.Ніцше і представників неокантіанства,
для яких проблеми істини і творчості є ос�
новними, абсолютність наукової істини за�
знає сумніву.

Треба погодитися з тим, що методо�
логічні проблеми освітньо�виховного про�
цесу складаються з двох основних моментів:
осмислення кінцевої мети і пошуку найкра�
щих засобів її досягнення. При цьому голо�
вною дійовою особою вважається, зазвичай,
педагог, оскільки сам він, зрештою, виконує
обидві, не спроможні бодай частково зміни�
тися, з точки зору здорового глузду,
функції, що вихователь повинен виховува�
ти, а не навпаки, і що саме він є повноправ�
ним суб'єктом виховного і навчального про�
цесу. На жаль, доводиться констатувати, що
цей підхід насправді не такий вже і бездо�
ганний. Ніколи ще фактичні результати пе�
дагогічної діяльності повністю не виправдо�
вували сподівань, як і теоретичні викладки
не покидали звичної для них стихії повітря�
них замків, ніби соромлячись зійти на
грішну землю. Тож�бо і не дивно, що масова
школа, як і педагогічна наука, покликана
сприяти розв'язанню найсуттєвіших з її
численних проблем, завжди катастрофічно
відставала від потреб життя, продовжуючи
й досі нагадувати "опудало для дітей і місце
для катування розуму".

Що стосується унікального досвіду окре�
мих видатних педагогів, які досягли  успіхів
на ниві виховання й освіти, то він є швидше
результатом особливого, неповторного мис�
тецтва, ніж якоїсь оригінальної теоретичної
розробки. Більше за те, спроби усвідомити,
обгрунтувати, узагальнити цей досвід,
сформулювати його специфічні методо�
логічні засади закінчувалися, здебільшого
банальними висновками, а широке поши�
рення і впровадження його в життя пород�
жувало лише формалізм і розчарування.
Усе це, звісно, не може не спонукати до кар�
динального переосмислення самого фено�
мену інтелектуального, морального та есте�
тичного виховання, до пошуків нетра�
диційних концептуальних схем, висхідних
моделей, методів дослідження актуальних
проблем сучасної теоретичної та практичної
педагогіки саме в антропологічному вимірі14.

У педагогіці як гуманітарній науці
завжди йшла мова про людину, про відноси�
ни між людьми. Особистість та її становлен�
ня, формування особистості в комунікації з
іншими завжди становили і становлять
предмет її вивчення. Тому філософська ант�
ропологія, філософські концепції людини,
як правильно вказує О.П.Огурцов, створю�
ють методологічний підмурівок не тільки
педагогічної антропології, але і всієї педа�
гогіки загалом. Будь�яке теоретичне понят�
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тя педагогіки, будь�яка концепція цілей і
змісту виховання і освіти передбачала і пе�
редбачає певний образ людини, філософсь�
кий погляд на суть і призначення людини, її
свободу та її можливості15.

Усе вищесказане дає змогу зробити такі
висновки:

1. Без радикальних змін у масовій педа�
гогічній свідомості не варто сподіватися на
конкретні результати будь�яких рефор�
містських ініціатив, якими б захоплюючими
і перспективними вони не були. Ці зміни
можуть настати лише за умови розвитку ме�
тодологічної культури як педагогів�прак�
тиків, так і педагогів�учених. Немає підстав
відкидати використання у педагогіці кла�
сичних підходів і методів, проте завершився
час некритичного сприйняття постулатів
класичного ідеалу науковості, що супере�
чать новим пізнавальним потребам педа�
гогічної науки. 

2. Горизонти пізнання у педагогіці знаме�
нують собою неминучі парадигмальні зсуви
в цій галузі знання, зокрема філософська
антропологія, філософські концепції люди�
ни становлять методологічний підмурівок
не тільки педагогічної антропології, але і
всієї педагогіки загалом.

3. Подальшого дослідження потребують
питання про можливість і кордони застосу�
вання різних ідеалів наукової раціональ�
ності до аналізу і проектування освітніх сис�
тем; про доповнення традиційних методів
педагогічного дослідження новими, "м'яки�
ми" методами гуманітарного пізнання; си�
нергетичної взаємодії у педагогіці природ�
ничо�наукових і гуманітарного підходів.
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ССЛЛООВВОО  ППРРОО ВВЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ

Одійде в морок підле і лукаве‚ 
Холуйство у минувшину спливе, 
І той ніколи не доскочить слави‚ 

Хто задля неї на землі живе.
В.Симоненко

Читаючи і перечитуючи твори письменників‚ особливо україн�
ських‚ повертаєшся у приємно�лоскочучі спогади про дні свого ди�
тинства і забуваєш‚ що тобі далеко не двадцять п'ять і не побіжиш
ти в сусідський сад по груші чи на баштан по кавуни. 

Дитинство моє промайнуло у звичайному повоєнному селі
Мар'янівці Козельщинського району на Полтавщині. І ніби його й
не було. Формували характер, як і в більшості дітей повоєнного ча�
су, матері‚ діди‚ баби‚ а особливо сусіди‚ вулиця‚ бо дружно жили
люди 50�х років. Школа і вчителі гартували людину майбутнього‚
громадянина своєї вітчизни‚ і то було справді громадянське вихо�
вання.

Особливо запам'ятався молодий‚ енергійний‚ вимогливий до се�
бе та інших учитель математики – Іван Прокопович Юренко. При�
був він у Мар'янівську семирічку після служби у морфлоті – моло�
дий хлопець‚ до якого потяглися діти.  Іван Прокопович учив ви�
живати в скрутний час. Жив із матір'ю, збудував хату (у цьому йо�
му допомагали батьки учнів – організовували толоку)‚ а потім
відробляв у тих‚ хто допомагав йому та і взагалі тим, хто звертався
по допомогу, не відмовляв. Переймався знаннями дітей‚ а якщо
школярі слабували – ходив навчати додому безкоштовно, допома�
гав зрозуміти математичні премудрості.

Коли учні закінчували семирічку й ішли навчатися в середню
школу до сусіднього села Бригадирівки‚ успішність випускників не
випадала з поля зору вчителя. Та й згодом він супроводжував жит�
тям своїх учнів як товариш‚ якого всі так любили і заслужено ціну�
вали.

1958 року‚ після закінчення Харківського державного універси�
тету, у Бригадирівській середній школі став працювати учителем
географії Борис Васильович Чичкало. Його призначили класним
керівником 8�го класу‚ у якому навчався і я. Вийшов він із того ди�
тинства‚ що його в самій зав'язі опалила війна своїми чорними ура�
ганами. Був би він хлопцем, старшим за віком на декілька років‚
легко було б уя�
вити його серед
друзів Лялі Убий�
вовк, молодог�
вардійців та їх
численних‚ шкіль�
ного віку спо�
движників‚ які по
всій Україні‚
услід за батьками
й старшими бра�
тами‚ боролися
проти ворога. 

Як учитель ге�
ографії Борис Ва�
сильович у першу
чергу звертав ува�
гу на питання еко�
номіки тієї чи
іншої держави‚ на
рівень культурно�

¯¯ЇХ ЖИТТЯ – НЕ ДЛЯ СЛАВИ...

І.В.Охріменко

Восьмикласники Бригадирівської середньої школи
Козельщинського району Полтавської області з

учителями та класним керівником Б.В.Чичкалом.

Травень 1958 р.

Борис Васильович
Чичкало

Травень 1958 р.

Від редакції “ПМ”

“Постметодика”
пам'ятає, що жур#
нал у 1993 р. ство#
рено за наполегли#
вої ініціативи та
всебічного сприяння 
Б.В.Чичкала 



лися на небачене досі диво з почуттям
"білої заздрості".

Так склалося‚ що доля поєднала мене з
Борисом Васильовичем у нелегкій праці на
освітянській ниві. Я завжди відчував
мудрість порад Бориса Васильовича. Він не
любив слова "однодумці"‚ часто повторюю�
чи: "Усі повинні вносити пропозиції і роби�
ти одну справу". Він завжди говорив: "Да�
вайте будемо в одній упряжці – буде легше‚
і тоді ми переможемо". 

Під його керівництвом у 1992 році був
створений Полтавський інститут післядип�
ломної освіти. Сьогодні тут працюють чо�
тири кафедри; завдяки сучасному уп�
равлінню навчання в інституті набуло но�
вого змісту. При інституті відкрито сана�
торій�профілакторій‚ який дає змогу вчите�
леві з далекого села не тільки підвищити
свій фаховий рівень‚ а й поліпшити здо�
ров'я. Створений редакційний відділ‚ який
близько десяти років видає журнал "Пост�
методика"‚ що є одним із кращих педа�
гогічних періодичних видань в Україні.

Як начальник Полтавського обласного
управління освіти Борис Васильович свого
часу домігся‚ щоб кожна сільська школа
мала свою землю‚ кожне профтехучилище
розширювало свою виробничу діяльність
до рівня‚ який би забезпечував госпо�
дарські витрати закладу. Були розроблені і
впроваджені перші навчальні й виховні об�
ласні освітні програми, зокрема‚ "Наці�
ональне виховання: Регіональний аспект"‚
"Сільська школа". Він був ініціатором за�
снування обласної нагороди "За розвиток
освіти на Полтавщині", розробив положен�
ня про таку нагороду і про нагрудний знак
за вагомий внесок у розвиток освіти, якими
нагороджували тих, хто не тільки примно�
жував методичні здобутки освіти, а й ма�
теріально збагачував школу.

Незважаючи на те, що нині мій учитель
має солідний пенсійний вік, йому прита�
манні молодечий оптимізм, життєрадіс�
ність.

Усе життя допомагаючи друзям, учням,
навіть незнайомим людям, він і зараз іде
назустріч новому порадою, добрим словом,
справді є потрібним людям, а отже, і всьо�
му суспільству.

Борис Васильович уміє тримати всіх
близьких друзів, товаришів у нерозривно�
му колі, органузовує зустрічі. Коли довго
від когось із них немає вістей, Борис Васи�
льович говорить: "Щось трапилося: чи за�
багатів, чи просто запам'ятував, чи, може,
захворів, а, може, треба чим допомогти?.."

Молодо і бадьоро відчуваєш себе у свої
далеко за 50, коли живе і твердо йде по
землі Учитель.

Стаття надійшла в редакцію 5.02.2003

го і соціального розвитку певного регіону.
Доповнював свої уроки туристичними по�
ходами і пошуковою краєзнавчою роботою.
Пригадую туристичний похід через Турбаї
(тут ми вивчали матеріали козацько�се�
лянського повстання, відвідали місця пар�
тизанського рейду Наумова‚ що пролягав
через Куп'євате та Іванове селище; вивчали
літературну спадщину Максима Горького
та історію його перебування в селі Ма�
нуйлівці). На маршруті ми зупинилися в
селі Пісках Козельщинського району. Тут
працював директором школи Василь Сева�
стянович – батько Бориса Васильовича.
Ми були вражені взаєминами батька й си�
на. Батько з великою повагою ставився до
сина�вчителя, відзначав, що всі ми робимо
велику справу‚ проводячи пошукову робо�
ту. Син із гордістю розповідав про свого
батька�фронтовика. Василь Севастянович
нагодував нас рибальською юшкою‚ пого�
ворив із кожним‚ розпитав про батьків.

Борис Васильович любив працю –
фізичну та інтелектуальну. Що б не робили
ми в колгоспі (а тоді діти дуже багато пра�
цювали і у полі‚ і на городі, і в саду)‚ клас�
ний керівник завжди своїм прикладом за�
хоплював нас так‚ що ми були першими‚
випереджаючи дев'ятикласників і десяти�
класників. Він просто працював‚ показую�
чи‚ що будь�яка праця необхідна‚ і її слід
виконувати якісно і вчасно. За яку справу
не брався Борис Васильович, у нього все
виходило майстерно.

Школа завжди була і є осередком куль�
тури на селі. Тому Борис Васильович
вирішив створити агітбригаду зі своїх
учнів. Це була не просто примха‚ а бажання
учителя розширити культурний рівень
дітлахів‚ які в одязі з плеча старших братів
або сестер‚ у перешитих чоботях ходили в
школу кожного дня за десять кілометрів.
Пригадую‚ з яким ентузіазмом під час
виступів агітбригади я читав літературний
твір Твардовського "Гармонь" і співав
пісню "Марічка" В.Івасюка під акомпане�
мент класного керівника. Це була гордість і
радість – я з учителем на сцені‚ а село апло�
дує. Ми всі хотіли бути на нього схожими.
Борис Васильович був висококультурною
людиною і своєю поведінкою підкреслював
високий рівень інтелігента. Незважаючи на
те‚ що в той час не було і мови про асфаль�
тові дороги в селі‚ він приходив до школи в
чоботях‚ а там перевзувався в туфлі і захо�
див у клас завжди елегантний‚ вишукано
одягнений.

А яке диво побачили хлопці й дівчата‚
коли у подружжя Чичкалів народився син!
Звикнувши‚ що в селі дітей�немовлят "тя�
гають" у коробках або ж возять у самороб�
них візках (про візки фабричного вироб�
ництва на той час і мови не було), ми диви�
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ССЛЛООВВОО  ППРРОО ВВЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ



Ніна Іванівна
Библів – учитель
вищої категорії,
у ч и т е л ь � м е т о �
дист, відмінник
народної освіти,
учитель початко�
вих класів ав�
торської наці�
ональної школи
№37 м. Полтави.

Учителька вва�
жає, що без само�
розвитку людина
не відповідає ви�
могам сучасності,
не може соморе�
алізуватися в сус�
пільстві. Тому за�
стосування осо�
бистісно орієнто�
ваної моделі на�
вчання, впровад�
ження сучасних
технологій на�
вчання, високий
професіоналізм,
загальна культу�
ра та ерудиція
вчителя – засади
діяльності Ніни
Іванівни. Усі фор�
ми та методи ро�
боти досвідченого
педагога спрямо�
вані на те, щоб
зацікавити дітей
і викликати у
них бажання на�
вчатися.
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Ідея інтеграції змісту освіти і форм навчання, зокрема ін�
тегрованих уроків, є актуальною і давно привертає увагу ши�
рокої педагогічної громадськості. Практика доводить, що
особистісно розвивальна спрямованість освіти неможлива
без інтегрованого навчання. В Україні існує досвід побудови
змісту навчання і виховання на засадах інтеграції.

Встановлення єдності елементів знань із природознавст�
ва, фізики, народознавства, суспільствознавства характерне
для освітньої програми "Довкілля" В.Р.Ільченко. На інтегро�
ваних засадах побудовано зміст підручника "Горішок" для 
1 класу, у якому автори Н.М.Бібік, М.С.Вашуленко, Л.П.Ко�
чина передбачають вивчення дітьми водночас рідної мови,
математики та знайомлять їх із навколишнім світом. У зв'яз�
ку із цим особливо актуальною є проблема інтегрованого на�
вчання, зокрема інтегрованих уроків мови й мовлення.

Інтеграція словесної творчості з різними видами діяль�
ності дитини (грою, спілкуванням із природою, драматиза�
цією) дає можливість організувати оволодіння граматичними
уміннями й правописними навичками, навичками розв'язу�
вання мовленнєвих завдань, глибоко індивідуалізувати на�
вчання, досягти значних успіхів у загальному розвитку учнів.
Проведення інтегрованих уроків потребує високого про�
фесіоналізму й ерудиції вчителів. Усе залежить від уміння
педагога систематизувати навчальний матеріал з кількох
предметів. Дуже важливо провести урок без перевантаження
дітей враженнями, і щоб він підпорядковувався головній меті.

Досвід роботи переконує, що систематичне застосування
інтеграції сприяє найповнішому розвитку здібностей кожно�
го учня, бажанню і вмінню навчатися. Пропоную спарений
інтегрований урок навчання грамоти й довкілля у 1 класі за
"Букварем" М.С.Вашуленка, Н.Ф.Скрипченко (2002 р. ви�
дання) та підручником "Довкілля" для 1 класу К.Ж.Гуза,
В.Р.Ільченко, С.І.Собакар (2001 р. видання).

СПАРЕНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ Й ДОВКІЛЛЯ

ТЕМА. Професій різних є чимало.
(Звук [ф], буква "ф". Бесіда про професії).

МЕТА. Ознайомити дітей із новою буквою та її звуковим значен�
ням. Відпрацювати з учнями артикуляцію звука [ф], удоскона�
лювати вимову цього звука. Формувати вміння здійснювати зву�
ко�буквений аналіз слів. Навчати складати слова та речення з
буквою "ф". Вчити писати дітей малу букву "ф", поєднувати її з
іншими буквами 
у словах. Формувати вміння зіставляти, порівнювати, робити
висновки. Виховувати повагу до людей праці, бажання здійснити

ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК НАВЧАННЯ

ГРАМОТИ Й ДОВКІЛЛЯ  У ПЕРШОМУ

КЛАСІ

Н.І.Библів
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свою заповітну мрію. Навчати
першокласників творчо збуджувати уяву,
фантазію та мислення.

ОБЛАДНАННЯ. Тематичні малюнки
(професії людей); кросворди; предметні
малюнки з буквою "ф", малюнки
професора Маківки, Світлофорика, Феї,
скриньки невідкритих таємниць;
фотографії тварин; магнітофонний
запис флейти, віршика Ганни Чубач;
грамзапис М.Погрібного з вимовою звука
[ф]; таблиця слів, речень; малюнок із
зображенням жирафи, на кожній плямі
якої міститься певне завдання для учнів.

ПЛАН І ХІД УРОКУ

1.Організація класу до уроку.

2. Поетична хвилинка 
(за плакатом).
Постановка завдань уроку.
Прочитайте з плакату:
Веселе місто Алфавіт.
В нім кожне слово – цілий світ.
В нім кожна літера жива –
Із них складаються слова.

– З чого складаються слова?
– Де живуть літери?
– Скільки літер проживає у місті 
Алфавіті?
– Які звуки позначають ці літери?
– Яка кожна літера у місті? Як про це
сказано у вірші?
Сьогодні на уроці ми будемо оживляти

кожне слово, речення чи текст. У наше
місто Алфавіт завітає чарівна Фея з бага�
тьма гостями. Давайте покажемо нашій
Феї і всім присутнім гостям, які ми госпо�
дарі, чи дбаємо про своє місто Алфавіт, чи
вміємо зустрічати гостей. Зробімо ж так,
щоб усім у нас сподобалося. А якщо під
час нашої роботи виникнуть якісь запи�
тання, на які ми не зможемо дати
відповіді, складемо їх у скриньку
невідкритих таємниць.

Фея надіслала до нас казкову жирафу,
яка поведе нас у цікаву подорож по місту
Алфавіту. А де живе жирафа? (В Африці і
в зоопарках).

– Що ви знаєте про цю тварину? Що
скажете про її довкілля?

(Жирафи – найвищі тварини у світі.
Доросла людина вільно стає між їхніми
передніми ногами. Завдяки довгій шиї жи�
рафа може дістати смачний листочок з
будь�якого дерева. На волі жирафи жи�

вуть тільки в Африці. Тому у нас ніде,
крім зоопарків, їх не побачиш).

– А хто з вас відвідував зоопарк? Чи ба�
чили ви там жирафу?

(У себе вдома жирафи без упину манд�
рують безмежними, випаленими сонцем
рівнинах у пошуках їжі. За гарної погоди
жирафа бігає зі швидкістю 50 км на годи�
ну. А от по грузьких, болотистих місцях
ходити зовсім не здатна.

Жирафа – німа тварина й невибаглива.
Вона може не пити шість місяців. Крім то�
го, їсти акацію з гострими колючками).

– Кожна пляма на нашій жирафі
містить певне завдання, виконавши яке,
ми отримаємо нові цікаві завдання.

3. Повторення вивченого. 
Розчитування.

Перше завдання міститься у першій ки�
шеньці жирафи (на плямі). Подивимося
на нього. (Виймаю з кишеньки і зачитую). 

– Діти, Фея хоче знати, хто піклувався
про те, щоб ви сьогодні прийшли до шко�
ли? (Мама, тато, дідусь, бабуся).

– Так, молодці. Але не тільки вони
піклувалися про вас. Дбали і робітниці
швейної фабрики. Погляньте на свій одяг.
Хто його шиє для вас? (Закрійники,
швачки...). Дбали про вас і лісоруби, і ро�
бітники паперової фабрики. А ще про вас
піклувалися художники, письменники, по�
ети, ткачі... І цей список можна продовжи�
ти.

Ось на сьогоднішньому уроці, який має
назву "Професій різних є чимало", ми з ва�
ми поговоримо про професії людей.

1) – Розгорніть книгу В.Каменчук
"Чому ведмедик зажурився?" на с. 23. По�
вторимо вивчені букви. Проведемо роз�
читування. Читаємо "дощиком".

Завдання перед читанням: Про які про�
фесії йдеться у вірші? (Діти читають вірш
"Новосілля у Лиса"). 

– Так про які професії ви прочитали?
(будівельні).

– Назвіть їх. (Вибірково читаємо ті ряд�
ки, які починаються словом "сам").

– Як ви розумієте слово "мурував"?
– Які будівельні професії ви назвете ще,

дивлячись на малюнки на дошці?

2) Фізкультхвилинка. Діти промовля�
ють слова, виконуючи відповідні рухи.

– Фея хоче перетворити вас на сто�
лярів. Побудемо ними.

Столярики�молодці
Тешуть столики й стільці.



Пилочками чики�чик,
Молотками туки�тук.
Чик�тук�туки, чик�тук�туки,
В нас до праці здібні руки.

3) Звуко�буквений аналіз слів.
– Назвіть букви у слові "дім".
– Назвіть букви у слові "фарбував".
– Якої букви ми ще не вивчали? ("еф").

4. Робота над темою уроку.

– Сьогодні на уроці ми познайомимося
зі звуком [ф] та буквою, що його позначає.

Відгадування загадки.

1) – Відгадайте загадку:
Дуже добру пам'ять має,
Хутко все запам'ятає,
Де почує яку вість –
Слово в слово розповість.

(магнітофон)
– Поділимо слово�відгадку на склади.
– Назвіть останній склад. Скільки у

ньому звуків?
– Саме слово "фон" означає "звук", "го�

лос".
Назвіть перший звук останнього скла�

ду. ([ф]).

2) Артикуляційно�слухові спостережен�
ня.

– Прислухайтеся уважно, як я вимов�
ляю цей звук: нижня губа притискується
до верхніх зубів. Цю перешкоду розриває
струмінь повітря, утворюючи шум без
будь�якого голосу. Спробуйте вимовити і
ви, діти. (Діти вимовляють звук [ф]).

– Який ви чуєте звук? Охарактеризуй�
те.

– Наш магнітофон хоче щось сказати.
Слухайте уважно і після прослуховування
назвіть слова зі звуком [ф].

(Діти слухають вірш Ганни Чубач у ав�
торському виконанні:

Фіалочки між травами
пахтіли і цвіли.
То дуже фіолетові
фіалочки були.)

– Поставте запитання до названих слів.
– А хто пише вірші?
– Цей віршик люб'язно прочитала вам,

діти, сучасна українська поетеса Ганна Чу�
бач. Вона ніби сфотографувала словами
все побачене у природі. Погляньте на фото
(фіалки). А хто зробив фото? (фотограф).

3) Вправи на чітке і правильне вимов�
ляння слів.

– Ви так сподобалися Феї, діти, що во�
на запросила до вас на урок самого профе�
сора. Він хоче дати вам певну інформацію
про звук [ф] і навчити вас правильно ви�
мовляти слова із цим звуком. Послухайте.
(Грамзапис Миколи Погрібного). Діти по�
вторюють слова за професором.

– Про що цікаве ви дізналися із цієї
розповіді?

4) Ознайомлення з буквою "ф".
– Звук [ф] позначається буквою "еф".

Велика і мала букви мають однакову
форму. З яких елементів складається
буква "ф"?

– На що вона схожа?

5) Фізкультхвилинка.
– Буква вже втомилася і хоче відпочи�

ти. Проведемо фізкультхвилинку:
Знає добре буква кожна,
Що хворіти їй не можна.
І тому на фіззарядку
Всі побігли без оглядки.
Зупинилися сестрички
На пісочку біля річки.
Буква "еф" гукає збоку:
– Всім узяти руки в боки!
І робіть, як я, малятка,
Починається зарядка.

(І.Січовик)

6) Читання складів. 
(Малюнок острова у морі).
– А тепер ще й прогуляємося. Скорис�

таємося послугами флоту. Що таке флот?
(Cукупність суден). А яка ж прогулянка
без пісні! Будемо співати й ми. Співаємо
склади. Який кораблик підпливе до остро�
ва, той склад і утворюємо (для рухомої мо�
делі острова і кораблів можна використати
схему, подану нижче). 

а о у и е і
Ф
фл
лф
фр
рф

7) Повертаємося з острова, бо Фея,
мабуть, приготувала нам нове випро�
бування. Подивимося в кишеньку. Так
і є. Фея хоче, щоб ми прочитали слова
з підручника на сторінці 126.
(Читання в колонках слів із буквою

"ф". Види читання – "буксир", "дай руку").
8) Розвиток мовлення. 
Побудова зв'язних висловлювань за 
ілюстрацією на с. 127.
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Така велика, довгошия
І вища за найбільшу шафу,
Така розумна і красива
У зоопарку є ... (Жирафа).

В) Третя тваринка ще цікавіша. Це
птах, подібний до лелеки, але оперення у
нього білого та рожевого кольору. Ноги і
шия дуже довгі. Має дуже цікавий дзьоб,
загнутий донизу. Птах рідкісний. В Ук�
раїні – залітний птах.

Г) Четвертий птах дуже схожий на ба�
бусиних курей. Тільки голівка у нього зе�
лена. Тому його важче й помітити, коли з
трави визирає. Та навесні він і про обе�
режність забуде. Не витримає, та й заку�
курікає. Може, не так протяжно та голо�
сно, як півень, але теж гарно.

– Прочитайте виділене слово. За�
пам'ятайте його значення: “фауна” – це
історично складена сукупність усіх видів
тварин. Фауна складається з різних груп

тварин. У давньоримській міфології
Фауна – богиня лісів, полів, звірів.

11) Бесіда про "професії" тварин.
– Як ви думаєте, діти, чи є професії у

тварин? Пригадайте уроки довкілля.
– Так, є. Наприклад, у кожної бджоли

свої обов'язки. Керує сім'єю бджолина
матка. Робочі бджоли прибирають і охоро�
няють вулик, будують із воску соти, виго�
довують малят, збирають пилок та нектар
із квітів, літають на розвідку.

– Всі мурашки теж зайняті своєю спра�
вою. Одні годують дітей. Інші риють ходи,
прибирають мурашник. Решта стереже
входи до нього, полює на гусениць, жуків,
інших тварин.

12) Комплексні вправи.
– А тепер уважно подивіться на малюн�

ки до кросворда і скажіть, котрий із них
зайвий і чому? (Малюнок фіалки, бо це
рослина).

– Фіалка – дочка Флори, богині всіх
рослин. У нашому класі є представники
флори – кімнатні рослини. Перерахуйте
ті, у назвах яких є звук [ф]. 

– Фікус, фінікова пальма, фуксія, фіалка.
– Поділіть слово "фуксія" на склади.
– Люди яких професій вирощують рос�

лини?
– Садівники, городники, лісники,

квітникарі...

а) Робота у парах. Подивіться уважно,
хто зображений на малюнках угорі підруч�
ника. Форма одягу, різні предмети допо�
можуть вам здогадатися, про яку про�
фесію мріють діти (На малюнках зобра�
жені міліціонер, тракторист, шофер).

– Доведіть, що ви назвали професії пра�
вильно. 

Складіть, працюючи у парах, речення.
(Один із хлопчиків мріє стати міліціоне�
ром. Він зображений на мотоциклі, вдяг�
нений у міліцейську форму, на голові кас�
ка). (Діти розповідають про всі професії).

б) Робота в групах. Складання роз�
повіді про професію лікаря за ілюстацією
на с. 127 підручника.

9) Слухання музики. 
– Як бачимо, художник малює довкілля

фарбами, поет розповідає про нього слова�
ми, а в розпорядженні композитора – зву�
ки, бо довкілля можна не тільки бачити,
але й чути. Як ви розумієте слово "компо�
зитор"? А хто доносить музику до нас?
Наша Фея дуже любить музику. А ви,
діти? Які ви знаєте музичні інструменти? 

Наша гостя просить почитати вас, діти,
ось ці слова: арфа, філармонія, флейти,
фортепіано.

– Яке слово серед них зайве? Чому?
(Філармонія – установа, яка організовує
концерти).

– Що означають інші слова?
– Це такі музичні інструменти, котрі

створюють певні звуки. Ці звуки, так само,
як і слова, як фарби на полотні художника,
можуть нагадувати нам щось знайоме. Що
вам нагадує звучання цього інструмента?
Це флейта. Послухайте.

(Флейта – духовий музичний інстру�
мент. Найкраще у неї виходять швидкі ме�
лодії, трелі, щебетання та спів птахів).

10) Розгадування кросворда.
Жирафі теж кортить з вами поговори�

ти. Вона просить розгадати кросворд. Роз�
гадавши його, ви дізнаєтеся, як нази�
вається богиня всіх тварин.

А) Ці дивовижні тварини живуть у
морі, океані. Поведінка їх вражає кожного
з нас. Вони допомагають рятуватися лю�
дям. Останні дослідження вчених свідчать
про високі розумові здібності цих тварин,
живуть вони зграями, дихають повітрям.
Коли бачать хворого чи пораненого, який
не може пливти, вони підтримують його
на поверхні води, даючи змогу дихати
повітрям.

Б) Другу тварину допоможе відгадати
загадка:
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– Як ви думаєте, чи можна виростити
щось гарне без старання, доброго почуття?
Чому?

– Отож, такі якості важливі для людей
усіх без винятку професій. Тому за�
пам'ятаймо:

"Основа вміння – старанність" (пла�
кат).

13) Творча робота. 
Придумування речень.
– А тепер перевіримо, які ви старанні.

Послухайте уважно і скажіть, яке слово зі
звуком [ф] ви почуєте?

Слухав птах на дротах, 
Як гуде телеграф.
Потім знявся і кричав:
– Телеграму я прийняв!

– Що означає слово "телеграф"?
а) апарат для передавання телеграм,

різних повідомлень;
б) установа, приміщення зв'язку.
– Наш птах прийняв таку телеграму

(показую).
На ній написано слово "фах" (про�

фесія). Розшифруйте це слово, тобто
складіть речення, кожне слово якого почи�
нається буквою з телеграми.

Приклади речень:
Федя – активний хокеїст.
Федя Антоненко худорлявий.
Флот англійський хоробрий.
Фото актора хороше.
Факти Андрія Христенка.
Фарби Ані Хоменко.
Форма аркуша хвиляста.

14) Гра "Телефоністки".
– Я називатиму скоромовки, а ви їх по�

винні передати з першої парти на останню
(на вухо).

Слухайте:
1 ряд. Фіалок не можна рвати.
Федя їх буде оберігати.

2 ряд. Фірма ферму будувала,

Фірмі фарби було мало.

3 ряд. Фламінго на косу летить,
Фазан на дереві сидить.

15) Бесіда з читанням про професії.
– Ми познайомилися з багатьма про�

фесіями, але ви й досі не сказали Феї, ким
же працюють ваші батьки. (Діти назива�
ють професії своїх батьків, а той, хто не
знає, знак питання ставить у скриньку
невідкритих таємниць).

– А як ви думаєте, яка ж головна про�
фесія?

– Прочитайте про неї у вірші "Головна
професія" А.Костецького (на картках).

– Чому вона головна? Прочитайте.

16) Розширення кута зору.
– Складіть і прочитайте слова. При

цьому дивіться тільки у центр піраміди на
крапки.

1. ФА  *  РБА
2.         ФЕР   *     МА
3.      ФУТ      *      БОЛ
4.   ТЕЛЕ * ФОН

– Люди яких професій пов'язані із ци�
ми словами?

(1 – художник, дизайнер, маляр, перукар; 
2 – фермер, мезанізатор, доярка, пташниця,
тракторист; 3 – футболіст, тренер, воротар,
суддя; 4 – телефоністи, телеграфісти, листоноші,
оператори)

5. Письмо в зошиті.

1) Написання малої букви "ф".
– Буква "ф" складається з двох овалів і

прямої лінії. Писати її починаємо з овалу.
Як і в букві "а", ведемо вгору до верхньої
рядкової лінії. Не відриваючи ручки, про�
водимо вниз пряму похилу подовжену
лінію до міжрядкової лінії. Потім вище се�
редини рядка починаємо писати другий
овал. (Діти пишуть два рядки букви).

2) Написання буквосполучень фл, фа,
фо.
Придумування слів із цими буквоспо�

лученнями.

3) Гра "Хто швидше?"
Пригадайте з курсу "Довкілля", що є

найголовнішим у пізнанні?
(Думка).
– Проведемо гру і позмагаємося, хто

швидше вставить слова в таблиці.
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8) Гра "Ми – дизайнери". 
І от ми на фабриці (малюнок). Люди

яких професій працюють тут? (кравець,
закрійник, швачка, електрик, дизайнер,
модельєр, сторож).

– Як називається наша швейна фабри�
ка?

Уявимо, що ми маємо завдання: власно�
руч виготовити фартух. На уроці худож�
ньої праці ми вибрали фасон, модель цьо�
го виробу. А зараз підберемо фарби до
нього: побудемо художниками�дизайнера�
ми. Можливо, саме ваш фасон підійде
нашій фабриці. Починаємо роботу: твори�
мо, фантазуємо, своїх секретів не видаємо
іншим, бо у нас конкуренція. Пригадайте
із занять з економіки, які ресурси потрібні
для виготовлення фартуха? Ми з вами які
ресурси? (трудові). Які природні ресурси
необхідні? (льон, бавовна, шерсть). Вико�
ристовуючи капітальні ресурси, а саме:
фломастери, олівці, фарби, оздобимо
виріб.

– А які ще капітальні ресурси не�
обхідно використати? (фабрика, цех,
швейна машина, верстати, обладнання,
голки, нитки).

– Наші добрі гості, котрі прибули з
Феєю, оцінять вашу роботу.

– Не забувайте про економію часу.
– А який основний закон економіки?

(нічого в житті не дається даремно).

9) Творча робота.
– Ми з вами пригадали цілу низку про�

фесій, а тепер спробуємо поєднати назви
професій з діями, які виконують люди тієї
чи іншої професії. Будемо писати слово�
сполучення, кожне з нового рядка.

...... готує.

...... лікує.

........доїть.

....... перевозить.

10) Робота над твором.
– Отже, тільки праця звеличує людину.

Ви маленькі, але працюєте, навчаючись у
школі й допомагаючи вдома. Серед вас,
може, є такі, які змалечку закохуються у
свою майбутню професію, виношують цю
мрію в душі. А ким мрієте стати ви? Поду�
майте. Нехай це поки що буде секретом.
Про це ви напишете у своєму маленькому
творі "Моя мрія".

4) – Вставте пропущені букви і
буквосполучення (ф чи хв) і запишіть
слова:

**ОЯ,

*ІКУС,

*ИРКАЄ,

*УТБОЛІСТ,

**ІСТ.

– Яке слово означає дію предмета?
– Хто може фиркати?
– Яке слово є назвою професії?
– Які слова�родичі є в цього слова?

(футбол, футболка, футбольне).

5) Фізкультхвилинка.
Щоб зростати дужими,
Ми із спортом дружимо.
Будуть з нас і альпіністи,
І завзяті футболісти,
І жокеї, і плавці,
Й фехтувальники, й гребці –
Не прості собі спортсмени,
А відомі рекордсмени.
Ми із спортом дружимо,
Виростаєм дужими.

6) Робота зі словниковим словом.
– Поки ми відпочивали, Фея підготува�

ла нам нове завдання. Вона цікавиться,
яка буква зайва. Чому? 

Ф О А Р Т У Х

– Прочитайте слово, поставте наголос,
запам'ятайте вимову та написання. За�
пишіть слово, придумайте з ним речення.

– Де шиють фартухи? 

7) Складання речень із розсипаних
слів.
Фея пропонує нам відвідати швейну

фабрику, і нам потрібно перейти дорогу. А
Світлофорик вирішив пропустити нас на
фабрику лише тоді, коли ми виконаємо за�
вдання: із слів кожного рядка треба побу�
дувати речення. Тоді Світлофорик моргне
нам відповідним оком, і шлях відкрито. А
яким оком він моргне? 

Мама, працює, Федькова, фабриці, на,
швейній. 
Вона, екскурсію, нас, запросила, на. 
Ми, як, побачили, шиють, форму,
шкільну.
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МОЯ МРІЯ
У кожного з нас є своя мрія. Я хочу

стати... Мені дуже подобається ця проA
фесія.

– Запишіть заголовок. Спишіть речен�
ня з дошки, вставивши своє заповітне сло�
во. Свій вибір обгрунтуйте власними
міркуваннями: чому ви вирішили обрати
саме цю професію і яку вона приносить
користь? (Діти пишуть).

11) Зачитування творів. Усна побудо�
ва власних міркувань.

6. Підсумок уроку. Вручення
посвідчень.

Фея задоволена, що ви схвилювали
свій розум нескінченною низкою запитань
і відповідей, а значить, наш час на уроці не
був згаяний даремно.

В останній кишеньці жирафи Фея при�
готувала сюрприз. Це посвідчення найак�
тивнішим, найкмітливішим, найста�
раннішим учням. (Вручення посвідчень).

Посвідчення №1

Чемпіонкою у складанні слів та речень
оголошується ... 
і отримує авторське право вносити свої
слова в орфографічний словник.

Посвідчення №2

Звання професора мрійливості на�
дається ... , 
який (яка) отримує право втілити свою
мрію в життя.

Посвідчення №3

Зброєносцем каліграфічного пера при�
значається ... 
і отримує право виставляти свої зоши�
ти на дошці каліграфії.

Посвідчення №4

Найспритнішою розвідницею�шифру�
вальницею призначається ... 
і отримує право і надалі вдосконалюва�
ти свої шифрувальні здібності.
Посвідчення №5

Директором кросвордного зоопарку
призначається ... 
і отримує право безплатного фотогра�
фування з будь�якою твариною у зоо�
парку.

Посвідчення №6

Найспритнішою і найуважнішою теле�
фоністкою призначається ... 
і отримує право розмовляти по телефо�
ну необмежену кількість часу.

Посвідчення №7

Головною фантазеркою�"телефоніст�
кою" призначається ..., 
яка отримує право й надалі вдоскона�
лювати свій гострий слух та фантазію
шляхом прослуховування касет з мами�
ного магнітофона.

Р.S. "ПМ". Захоплююча справа – чита�
ти сценарії уроків, розроблених і апробова�
них учителями. Енергії і думки при їх скла�
данні учитель витрачає не менше, ніж при
конструюванні відеокліпів. Ось і цей урок
шляхом вивчення світу професій передба�
чає оволодіння звуком�літерою "Ф".

Учитель приходить у клас з високою
місією творити Прекрасне, вдосконалюва�
ти себе і все, що його оточує. Тож не забу�
вайте про це, учителі і вчені�педагоги!

Стаття надійшла в редакцію 20.01.2003
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Метою інтегрованих
уроків мистецтва є
формування в учнів
особистісно�ціннісного
ставлення до мис�
тецтва, здатності до
сприймання, розуміння
і творення художніх
образів, потреби у са�
мовираженні.
Спільна тематика
інтегрованих уроків
допомагає школярам
усвідомити не лише
єдність світу мис�
тецтва і узагаль�
неність художніх об�
разів, а і з'ясувати
особливості художніх
мов. Запропонований
доцентом кафедри му�
зики Чернігівського
державного педа�
гогічного університету
ім.Т.Г.Шевченка
Т.В.Скорик урок мис�
тецтва для 1 класу
"Контраст і компо�
зиція у музичному та
образотворчому мис�
тецтві" за інтегрова�
ною програмою "Мис�
тецтво" (авт. Л.Ма�
сол) розкриває тему
"Загадки художніх
мов" і має на меті оз�
найомити учнів із по�
няттям контрасту
та композиції у мис�
тецтві, узагальнити
досвід учнів у сфері
музичного і образо�
творчого мистецтва,
розвинути їхні творчі
здібності, асоціативне
мислення, пам'ять.
Цей оригінальний ма�
теріал, безперечно,
стане цінним надбан�
ням для вчителів�
практиків; розкриває
складний навіть для
науковців морфо�
логічний зв'язок між
мистецтвами.

The purpose of integrat�
ed art lessons is the
development of the per�
sonal attitude to art,
ability to perception,
understanding and cre�
ating artistic images,
necessity of the selfex�
pression. Common sub�
jects of integrated lesson
help pupils to under�
stand not only the unity
of the art world and
generalization artistic
images but also to
expose characteristic
properties of artistic lan�
guages. 

Учитель. Сьогодні ви познайомитесь із двома важливими
"К" у мистецтві. Зараз ми з вами будемо створювати пастель
під назвою "Радість". Яка вона буде, що б ви намалювали на
ній?

Діти. Сонце, квіти, метелики.
Учитель. А які фарби ви б використали?
Діти. Яскраві: зелені, червоні, блакитні, жовті, оранжеві –

фарби літа.
Учитель. Ця картина буде колективною. Підходьте по черзі

до дошки і малюйте кольоровою крейдою все, що ви вважаєте
доречним на цій картині.

Діти підходять до дошки парами чи по одному і малюють
квіти, метелики, дерева. Так створюється пастель на тему
"Радість". Учитель нагадує учням про перспективу, і вони ра�
зом відзначають зменшення розмірів і меншу насиченість коль�
ору предметів по мірі їх віддаленості.

Учитель. Ми з вами намалювали картину. Кожен малював
окремий елемент, а в результаті вийшла цілісна композиція,
якій ми дали назву "Радість". Це і є перше "К" – композиція.
Це латинське слово, що означає компонування, тобто поєднан/
ня, розміщення, складання частин у ціле. А як би ви ще могли
назвати цей малюнок?

Діти. "Літо", "Сонячний день", "На галявині".
Учитель. А зараз послухайте музичний твір і скажіть, чи

відповідає він за настроєм створеній нами композиції? (Учи�
тель грає "На сонячній галявинці" Ю.Щуровського).

Діти. Так, цей музичний твір схожий за настроєм із нашою
композицією. Музика лагідна, прозора, сонячна. Але нашому
малюнку більше підійшла б весела музика.

Учитель. Ця п'єса так і називається: "На сонячній галя/
винці", а написав її відомий український композитор Юрій
Щуровський. Якщо я трохи зміню цю п'єсу, то якого настрою
вона буде? (Учитель грає твір більш весело, у швидкому темпі).

Діти. Веселого.
Учитель грає ще декілька варіантів твору, щоразу змінюючи

настрій, а діти його визначають – рішучий, тривожний, тан�
цювальний.

Учитель. Завдяки чому змінився настрій музичного твору,
адже ми не змінювали мелодію?

Діти з'ясовують, що, незважаючи на те, що звуковисотне ви�
раження мелодії залишилося незмінним, завдяки зміні темпу,
динаміки, метро�ритмічних відношень, засобів артикуляції
можна змінити настрій твору. 

Учитель. Отже, композитор так поєднує елементи музично/
го мовлення, що музичний твір може виражати різні настрої.
Музичне висловлювання також будується за певними прави/
лами, тому його називають композицією. Поняття композиції з

КОМПОЗИЦІЯ І  КОНТРАСТ 

У МУЗИЦІ ТА ЖИВОПИСІ

(матеріал до уроку мистецтва)

Т.В.Скорик



давніх часів використовувалося у всіх
видах художньої творчості: архітектурі,
живописі, скульптурі, орнаментуванні
та інших просторових мистецтвах і виз/
началося як організація частин у цілому.
Але в таких мистецтвах композиція
сприймається в цілому, а потім ми вже
розглядаємо її деталі. У музиці ж навпа/
ки: ми поступово сприймаємо окремі
компоненти музичної композиції (адже
музика – мистецтво, що розгортається в
часі), а згодом поєднуємо їх у єдине ціле
і говоримо про цілісність музичного об/
разу.

Для того, щоб скласти розповідь, нам
необхідні слова. Щоб зацікавити своєю
розповіддю, ми повинні знайти виразні
слова. Так і в музичному мистецтві: щоб
привернути увагу слухача, автор нама/
гається знайти сильні та виразні засоби
зображення. Які засоби використовує
композитор?

Діти. Звуки, мелодію, гармонію, темп,
динаміку...

Учитель. Так. Композитор у такий
спосіб поєднує мелодію, гармонію, час/
тини твору, щоб ми з вами почули його
красу і зрозуміли його зміст. У творі об/
разотворчого мистецтва художник та/
кож так поєднує предмети, їх кольорові
співвідношення, світло/тіньові контрас/
ти, щоб ми відчули і побачили красу
картини, замилувалися нею. У будь/якій
картині художник намагається так побу/
дувати композицію, щоб показати об'єкт
у найбільш виразній формі. Як ми це
зробили у своїй картині? Як поєднали
кольори?

Діти. Використали яскраві, веселі,
різні кольори.

Учитель. А що б сталося з картиною,
коли б ми використали один колір чи
близькі за кольоровою гамою?

Діти. Ми нічого не зрозуміли б на
картині, не побачили предметів, вона бу/
ла б нецікавою.

Учитель. А якщо уся музика буде гуч/
ною, швидкою, веселою, цікаво її буде
слухати?

Діти. Ні, вона набридне.
Учитель. Отже, важливе значення в

композиції відіграє друге "К" – це кон/
траст. Знайоме слово?

Діти. Так, знайоме.

Учитель. Назвіть контрастні слова до
таких: "сумно", "чорне", "м'який". А те/
пер придумайте самі такі пари слів.

А про що вам говорить така пара кон/
трастних слів: "сумний – веселий", "чор/
не – біле"?

Діти. Про настрій, колір.
Учитель. Так. І у музиці, і в живописі

поєднуються контрастні настрої та
кольори. Відомий композитор Людвіг
Ван Бетховен навіть одну із своїх п'єс
назвав "Весело. Сумно". Послухайте її і
намалюйте лініями кольоровими
олівцями настрої музики. (Діти слуха�
ють і малюють).

Учитель. Які кольори ви використа/
ли?

Діти. Червоні, оранжеві, рожеві – для
зображення веселого настрою, а сині, зе/
лені, коричневі – для сумного.

Учитель. Послухайте уважно і
скажіть, скільки разів у п'єсі змінювався
настрій. Так, три рази (сумно, весело,
сумно), і тому ми нарахували три части/
ни. Композитор повторив веселу части/
ну, щоб ми не сумували, а залишалися з
гарним настроєм. А в чому ви ще почули
контраст, крім настрою?

Діти. У темпі, динаміці, ритмі.
Учитель. Так, композитор за допомо/

гою контрастних засобів виразності
створив контрастні настрої. Давайте і ми
з вами побудемо композиторами і ство/
римо свою музику.

(Діти співають поспівку у різних на�
строях: нам весело..., сумно..., хочемо спа�
ти..., гніваємося..., крокуємо..., танцюємо
вальс....).

Учитель. Ми вже з'ясували, що в ху/
дожніх творах використовують кон/
трастні кольори та лінії. І чим цей кон/
траст сильніший, тим виразнішою є кар/
тина, викликаючи в нас сильніші емоції.
А чи можна в одному художньому творі
виразити контрастні характери? 

Діти. Мабуть, можна, але це важко.
Учитель. Давайте розглянемо карти/

ну Поля Сезанна "П'єро та Арлекін".
Тут зображені два відомі казкові герої.
Хто такий П'єро?

Діти. Це казковий персонаж, який
увесь час плакав, страждаючи за Мальві/
ною. Він одягнений у все біле, і обличчя у
нього нафарбоване білим. На картині
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наміці – p�f, звук різкий (дисонанси), ме�
лодія поступенева, використовуються
півтони (вчитель грає на фортепіано ок�
ремі інтонації). Здається, що ходить
П'єро нерівно, ніби присідаючи, можна
сказати, що тут зображено характер
людини, яка не впевнена у собі.

"Арлекіно": зовсім протилежна за ха�
рактером п'єса, у швидко�
му темпі (Vivo), для ме�
лодії характерні стрибки,
пружний ритм, перерив�
чатий рух, сильна доля
ніби зникає, а підкрес�
люється і динамічно, і
ритмічно друга. Це пока�
зує, що герой легкий, плас�
тичний, вмілий; мелодія
також увесь час повто�
рюється, але тема більш
граціозна, у середній час�
тині звучить гучно, впев�
нено.

Діти. Звичайно ж, це
образ Арлекіно, а перша
п'єса характеризує П'єро.

Учитель. А зараз ми
познайомимося ще з одним яскравим
персонажем і розкриємо таємниці його
контрастів. Ми з вами будемо малювати
Бабу Ягу. Кожен зобразить її характер.

Діти малюють, а після цього пропо�
нуємо їм прослухати два музичні твори:
"Бабу Ягу" П.Чайковського та "Бабу
Ягу" М.Мусоргського. Діти мають визна�
чити, який твір за характером
відповідає намальованому ними образу
Баби Яги і дати пояснення до малюнків.
Відповідність малюнка і характеру му�
зичного твору дасть змогу вчителю
з'ясувати ступінь розуміння дітьми на�
строїв музичних і художніх творів.

Пояснення дітей: "Ці дві Баби Яги
зовсім різні. У Чайковського Баба Яга ве�
села, швидка, рішуча. Я б намалювала її
червоним, зеленим та коричневим, бо во�
на не дуже зла і я її не боюся. Цей твір
підходить до мого малюнка. Інша Баба
Яга сердита і зла, і я не хочу її малюва�
ти"; "А моя Баба Яга більш подібна до
Баби Яги Мусоргського, я намалював її
чорним, темно�синім та зеленим, тому
що вона сердита, літає у ступі і лякає
дітей".

він зображений у незручній позі і руха/
ється якось незграбно. Він засмучений і
нібито шукає підтримки в Арлекіно.

Учитель. А хто такий Арлекіно?
Діти. Це той, хто смішить, але він "ро/

зумний дурень". Він зображений у яск/
равому костюмі: трико у червоно/сині
квадрати, чорний кашкет
і чорні туфлі.

Учитель: А навіщо ху/
дожник підібрав для Ар/
лекіно таке вбрання?

Діти. Уся його постать
контрастує з постаттю
П'єро: і щодо пози, і щодо
кольорів. Арлекіно йде
впевнено, осанка його ду/
же рівна, пряма, погляд
зверхній, ніби насмішку/
ватий.

Учитель: Отже, ми ба/
чимо, що зображуючи
пластику тіла, Сезанн за
допомогою контрастних
кольорів та ліній передав
різні характери персо/
нажів і зробив це так май/
стерно, що ми відразу відчули цю кон/
трастність. Тепер бачимо, що одна кар/
тина може зобразити різні характери.

А що б ви зробили, аби змінити пер/
сонажів: наприклад, щоб П'єро став ве/
селим?

Діти. Одягли б його у яскраве вбран/
ня, додали рум'янцю на обличчя та
посмішку, зробили рівнішою поставу. А
Арлекіно зробили б добрішим, змінили
б його погляд, додали посмішку на об/
личчя.

(Дітям дають заготівки із зображен�
ням П'єро та Арлекіно, і вони розмальо�
вують їх відповідно до настрою).

Учитель. Поль Сезанн був французь/
ким художником, а зараз ми послухаємо
твори німецького композитора Роберта
Шумана із циклу "Карнавал", які так і
називаються – "П'єро" та "Арлекін".

Діти слухають твори і намагаються
вгадати їхні назви. Спочатку з'ясовують
засоби виразності творів, а потім дають
творам назву. "П'єро": темп помірний
(Andante), мелодія повторюється, хоча
змінюється її висота, характерна ніби
"повзуча" інтонація, контрастність у ди�
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Так діти з'ясовують, що у двох тво�
рах з однаковою назвою передано різні
характери, тому і музика, і кольори для
їх зображення є контрастними.

З метою закріплення теми "Компо�
зиція і контраст" можна провести му�
зичну гру "Музична розмова". Діти сіда�

ють ко�
лом. Ко�
жен кладе
біля себе
музичний
і н с т р у �
м е н т
(трикут�
ник, бубен,

ксилофон, дзвоник,
ложки), а той, хто не
має музичного інстру�
мента, може викорис�
тати два олівці, бряз�
кальці, пенал з ручками
тощо. У колі стоїть ве�

дучий і кидає гравцям по черзі м'яч, гово�
рячи слово, наприклад, "швидкий", а той,
хто впіймав м'яч, повинен сказати кон�
трастне слово – "повільний". Якщо ж
гравець не підібрав контрастного слова,
то має зіграти на інструменті
ритмічний малюнок відомої пісні, а діти
– її відгадати. Опорні музичні категорії
для запитань ведучого вивішуються на
дошці: характер рішучий – ..., динаміка
гучна�..., регістр високий�..., пісня народ�
на –..., танець вальс –... тощо.

Підсумок уроку. 

Учитель. Ми з вами дуже добре і
цікаво попрацювали на уроці. Які по/

няття ми вив/
чили? Отже,
м и с т е ц т в о
сповнене вираз/
них контрастів,
завдяки яким
ми можемо ба/
чити і чути яск/
раві художні
образи, що їх
композитор і
х у д о ж н и к
поєднують в од/
ному творі за/
вдяки компо/
зиції.

Домашнє завдання: акварельними
фарбами створити дві контрастні ком/
позиції і придумати для них музичне оз/
вучення за допомогою ударних інстру/
ментів, які ви можете знайти вдома (ко/
синці, лінійки, ложки, олівці тощо).

Стаття надійшла в редакцію 27.01.2003  
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У статті розгля�
дається проблема
впровадження
реінжинірингу як про�
цесу активного
якісного управління в
організації освіти Ук�
раїни на етапі ре�
алізації концепції мо�
дернізації управління,
сформульованої в
Національній докт�
рині розвитку освіти
України у ХХІ
столітті.

The problem of reengi�
neering implementation
as the process of active
qualified management
in Ukrainian education
organization at the stage
of modernization man�
agement conception
realization, formulated
in National Doctrine of
Ukrainian Education
Development in XXI
century.
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Проблема реорганізації осві�
ти, забезпечення повномасштаб�
ного включення соціально�пси�
хологічних механізмів інтеграції
особи в культурне середовище в
освітній практиці, вдосконален�
ня якості усіх процесів в ор�
ганізації на засадах особистісно�
соціального підходу, ефектив�
ності всієї системи навчально�
предметної діяльності цієї важ�
ливої сфери людського буття є
сьогодні особливо актуальною як
в Україні, так і у світі в цілому.
Людство на рубежі тисячоліть
прийшло до переосмислення са�
мої суті освітнього процесу, до
вимоги технологізації освітньої
практики, до необхідності
розв`язання проблем інфор�
маційного забезпечення менедж�
менту організацій. В освіті Ук�
раїни ця необхідність концентро�
вано виражена в концепції мо�
дернізації управління, викла�
деній у відповідному розділі
Національної доктрини розвитку
освіти у ХХІ столітті.

Реорганізація освіти – це до�
корінна перебудова освітньої те�
орії і практики на засадах сучас�
них підходів із урахуванням кра�
щих традицій минулого і з вико�
ристанням наявного людського
капіталу та матеріально�фінансо�
вих ресурсів. У складних умовах
України це означає:

– відхід від сцієнтистської по�
зиції в організації навчального
процесу лише на засадах ураху�
вання факторів педагогічної
діяльності та сформованого на
цій основі "методичного фети�
шизму" в бік залучення до про�
цесу навчання, викладання та
менеджменту основних соціо�
культурних домінант самороз�
витку особи, що раніше ігнорува�
лися в освітній практиці;

– пошук і рішуче заперечення
застарілих концепцій, стерео�
типів, правил і фундаментальних
припущень, засобів; 

– якісна перебудова всіх про�
цесів на принципах реінжинірин�
гу.

З історії реінжинірингу
У світовій практиці на рубежі

80�90�х років ХХ століття менед�
жери і власники великих фірм
помітили, що звичні методи
підвищення продуктивності
праці – раціоналізація і автома�
тизація процесів – не приводять
до суттєвого покращення стану
справ у компаніях. Зокрема,
значні інвестиції в інформаційні
технології привели до розчару�
вань здебільшого тому, що ком�
панії почали застосовувати про�
гресивні технології для ме�
ханізації старих способів ведення
справ. Існуючі процеси залиша�
лися недоторканими, комп'юте�
ри використовувалися просто
для того, щоб ці процеси приско�
рити. Проте прискорення про�
цесів не може фундаментально
вплинути на продуктивність
праці, і цього не сталося. Адже
облаштування робочих місць, по�
токи роботи, механізми керів�
ництва й організаційні структу�
ри були розроблені в епоху, коли
не існувало ні сьогоднішніх кон�
курентів, ні сучасних комп'юте�
рів; вони створювалися з розра�
хунку на ефективність і кон�
троль.

Проте ключовими концепція�
ми останнього десятиріччя ХХ
століття стали інновація і швид�
кість, обслуговування і якість,
що вимагало кардинальних змін
у менеджменті організацій.

Ситуація ж була такою, що в
кожній компанії існували непи�
сані правила: "Рішення про на�
дання кредиту приймає кредит�
ний відділ" (звідси – постійні
черги в таких відділах, клієнт
втрачає багато часу або фірма –
клієнта), "Форми потрібно за�
повняти повністю і у встановле�
ному порядку" (а у клієнта в цей
час немає одного із необхідних
документів, що або порушує по�

РЕІНЖИНІРИНГ: ШАНС ЯКІСНОГО

УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
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рядок заповнення, або призводить до втрат
часу), "Для якісного обслуговування клі�
єнтів потрібен локальний склад" (до складу
необхідно доїхати, а це може бути досить
незручним для клієнта) тощо.

Реінжиніринг як технологія активного
якісного управління включає в себе виявлен�
ня подібних правил і рішуче їх заперечення,
пошук і використання нових способів вико�
нання роботи, удосконалення (якщо це
можливо) або докорінну реорганізацію тра�
диційних процесів. За нових процесів ви�
никнуть нові правила, що відповідають по�
требам часу. Тільки так можна досягти
значного підвищення продуктивності праці
[1].

Зразком ефективного використання
якісних змін в управлінні процесами стали
компанії Ford Motor i Mutua Benefit Life
Insurance, одна із провідних компаній зі
страхування життя, які завдяки викорис�
танню засобів реінжинірингу досягли знач�
них конкурентних переваг. Ford використа�
ла реінжиніринг для керівництва креди�
торською заборгованістю, а MBL – для об�
робки заяв на придбання страхових полісів
(за матеріалами сайту "Корпоративні систе�
ми", www.cfin.ru).  

Реорганізація відділу кредиторської за�
боргованості компанії Ford відбувалася за
умови скорочення кількості його
працівників з 500 чол. до 200 чол., коли було
розроблено схему виявлення невідповіднос�
тей у тих документах, з якими працював ко�
жен службовець. Проте найбільшого успіху
було досягнуто тоді, коли FM перейшла на
роботу "без рахунків". Коротко схему
зв'язків характеризуємо так: відділ за�
купівель дає замовлення – інформація про
нього вводиться в базу даних; товар прибу�
ває на розвантаження – приймальник пе�
ревіряє базу даних, щоб знати, чи відповідає
цей товар якому�небудь невиконаному за�
мовленню; якщо так, то відбувається прий�
мання, відомості про яке також заносяться у
базу даних, якщо ні, то замовлення просто
повертається постачальникові.

Компанія FM обрала радикальні зміни,
що їх завжди передбачає реінжиніринг, і до�
сягла значного покращення – кількість
працівників із запланованих 20% скороти�
лася до 45%. Оскільки тепер не існує
розбіжностей між фінансовим і матеріаль�
ним обліком, то вхідний контроль значно
спростився, а фінансова інформація стала
набагато точнішою.

Президент MBL, розробляючи стра�
тегічні напрями розвитку компанії у ХХ ст.
та ставлячи завдання покращення обслуго�
вування клієнтів, сформулював вимогу
підвищення продуктивності праці до кінця
90�х років на 60%. Очевидною була немож�

ливість виконання цього завдання лише
шляхом простого вдосконалення існуючих
процесів, необхідно було здійснити ради�
кальні заходи технологічного плану. Спеці�
ально створена робоча група працівників
різних відділів швидко зрозуміла, що з до�
помогою баз даних і обчислювальних мереж
можна донести значний обсяг інформації до
окремого співробітника за швидкий час, а
завдяки експертним системам – допомогти
у прийнятті рішень людям з малим досві�
дом.  Застосування цих принципів привело
до появи нового процесу обробки заяв на
страхування, який суттєво змінив усю ор�
ганізацію і мав мало спільного з попереднім.

MBL провела реорганізацію процесів об�
робки заяв на придбання страхових полісів.
До реорганізації заява на поліс проходила
30 етапів обробки, нею займалися 19
працівників з 5�ти відділів. Часу, у найкра�
щому випадку, це забирало 24 години, типо�
вий діапазон – від 5 до 25 днів. Значна час�
тина цього часу витрачалася на перенесення
інформації з одного відділу до іншого. (Од�
на зі страхових компаній якось оцінила час
обробки заяви в 22 дні, з яких фактична ро�
бота займала всього 17 хвилин!).  

MBL відмовилась від старого штатного
розкладу й організаційної структури і ство�
рила нову посаду – керуючий справою (case
manager). Керуючі справами несуть повну
відповідальність за заяву з моменту, коли
вона одержана, до моменту виходу полісу.
На відміну від клерків, що працювали під
наглядом начальника відділу, керуючі спра�
вами працюють автономно. Тепер MBL мо�
же обробити заяву за 4 години, а середній
час обробки становить від 2 до 5 днів. Ком�
панія скоротила штати на 100 чоловік, а ке�
руючі справами сьогодні здатні обробляти
вдвічі більше заяв, ніж компанія обробляла
раніше.

Ми для того так детально спинили увагу
читача на цих випадках застосування ме�
тодів активного якісного управління і його
провідного засобу – реінжинірингу – у пе�
редових бізнесових компаніях світу, щоб пе�
реконати: сьогодення вимагає використання
логіки здорового глузду в усіх, без винятку,
сферах людського життя. Конвергентне
мислення закономірно відбирає краще з то�
го, що створив колективний та індивідуаль�
ний людський розум, актуалізуючи традиції
та гармонізуючи їх із потребами інно�
ваційного, більш швидкого і прогресивного
розвитку людства загалом та окремих ор�
ганізацій суспільства зокрема.

Суть та принципи реінжинірингу
Реінжиніринг (перебудова, переплану�

вання, перепроектування) – одна з най�
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тролю і дисципліни серед тих, хто і так фак�
тично виконував роботу. Це пояснювалося
значною кількістю грамотних людей, здат�
них виконувати роботу невисокого рівня
складності, при відсутності потрібної
кількості добре освічених фахівців, у тому
числі – управлінців. Системи контролю в
такій ситуації постійно подавали інфор�
мацію на вищі рівні організації – до відома
тих небагатьох, хто знав, що з нею робити.

Такі схеми міцно вкорінилися, більше за
те, незламним стереотипом вони залишили�
ся у свідомості та діяльності управлінських
кадрів старої генерації, які (і це парадокс не
лише системи освіти!) сьогодні знаходяться
на вищих щаблях управління ор�
ганізаціями. Тому структура звичайних
процесів фрагментована і роздріблена, у
першу чергу це стосується процесів гло�
бальних реформ і реорганізацій. У резуль�
таті працівники починають підміняти цілі
процесу вузько визначеними цілями своїх
підрозділів і установ, неминучими є помил�
ки і затримки.

Для того, щоб уникнути таких ситуацій,
в установі чи підрозділі організації має
створюватися група реінжинірингу, яка
постійно буде ставити питання: "Навіщо?",
"А що, якщо?..", "Навіщо потрібний підпис
керівника на цьому бланку?", "Що це – ме�
ханізм контролю чи точка прийняття рішен�
ня?"  тощо. Ці питання можуть і будуть єре�
тичними, але вони виявлять нові способи
досягнення кращого результату діяльності
[4; 120].

Мета реінжинірингу – значне покращен�
ня якості процесів і структур організації.
"Він має бути вільним від тривіальності і
кордонів між підрозділами, а його обсяг –
бути широким і кросфункціональним.
Реінжиніринг має використовувати інфор�
маційну технологію не для автоматизації
існуючого процесу, а для створення нового
на його місці"[6; 27].

Реінжиніринг повинен бути системним.
Деякі його принципи вже виявлені прак�
тичною роботою і можуть бути поширені в
тому числі і на організацію освіти:

Організовуйте досягнення результату, а
не виконання завдання.
Доручіть виконання процесу тим, хто ви�
користовує його результат.
Включайте обробку інформації в реальну
роботу, яка генерує цю інформацію.
Знайдіть рівновагу між централізацією і
децентралізацією ресурсів.
Пов'язуйте паралельні роботи замість
інтеграції їх результатів.
Використовуйте "вертикальне" і "гори�
зонтальне" стиснення організації одно�
часно: люди, які виконують роботу, ма�

більш ефективних інновацій у менеджменті
сьогодні. Сучасний менеджмент не може
мати іншої основи, аніж пошук і активне ви�
користання нових форм, методів, при�йомів,
оскільки підходи, що використовувалися
раніше, себе не виправдовують.

Реінжиніринг – це перепроектування
ділових процесів для досягнення радикаль�
ного, стрибкоподібного покращення діяль�
ності організації (компанії) [5, с. 7].

Реінжиніринг як засіб конвергентного
мислення і технологія активного якісного
управління базується на концепції перерв�
ності. Це означає відшукування застарілих
правил і фундаментальних припущень, що в
концентрованому вигляді є стереотипами,
на яких у минулому була побудована
діяльність організації (компанії), і рішуче їх
подолання. Обгрунтованість існуючих фун�
даментальних припущень глибоко і критич�
но переглядається, відбувається різке запе�
речення застарілих правил, які приводять
до низької ефективності того чи іншого про�
цесу в нових умовах діяльності [6].

Будь�яка організація, установа, підпри�
ємство тощо наповнені прихованими штам�
пами роботи, що залишилися від попередніх
десятиріч. У освіті України це: "Школа має
забезпечувати державний стандарт знань"
(а наприкінці ХХ ст. в країні з'являються
ліцеї, коледжі, гімназії, НВК, окремі з яких
значно цей стандарт перевищують!); "На�
вчальний заклад має виконувати всі
вказівки райво" (а директор закладу має, ра�
зом із колективом, власне, відмінне від дум�
ки вищого начальства бачення стратегії і
тактики його розвитку!) тощо. Ці та подібні
штампи організації роботи засновані на
припущеннях відповідно мети, технологій і
персоналу організації, що давно вже не
відповідають дійсності. Можливості сучас�
них інформаційних технологій велетенські,
вони швидко розширюються. Нова інфор�
мація мотивує людей до оновлення роботи
тих підрозділів, у яких вони працюють або
якими керують, до іншого розуміння суті
робочих процесів, у яких вони беруть
участь. Якість, інновація і обслуговування
сьогодні є важливішими, ніж витрати, зрос�
тання і контроль. Значна частина населення
має хорошу освіту й здатна взяти на себе не�
обхідну відповідальність. Працівники ціну�
ють незалежність і вважають, що варто ціка�
витися їхньою думкою про те, як працює ус�
танова, заклад, організація загалом.

Тому не дивним є таке становище, коли
багато процесів і структур застаріли, втра�
тили актуальність. Найчастіше раніше робо�
та організовувалася у вигляді послідовності
не пов'язаних між собою завдань і утворен�
ня громіздких механізмів контролю за її хо�
дом. Створилися системи насадження кон�
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ють приймати рішення і в той же час
контролювати їх виконання.
Фіксуйте інформацію один раз –  біля
джерела [6; 94].
Використання цих принципів у ор�

ганізації освіти сприятиме тому, що:
– зросте ступінь довіри в ієрархії її ор�

ганів: Міністерство освіти зможе визнати
працівників обласних управлінь високок�
валіфікованими та високоосвіченими про�
фесіоналами, подібні відносини будуть за�
проваджені між обласними управліннями і
районними відділами, між районними
відділами і адміністрацією навчальних за�
кладів, між директором школи і його за�
ступниками та вчителями. Знизиться
кількість регламентуючих та взаємно
інструктуючих паперів; кожен працівник
отримає більш високий ступінь поваги і са�
мостійності;

– буде створено глобальні мережі для ру�
ху внутрішньоорганізаційної інформації, що
забезпечить уніфікацію звітності, не�
обхідність у відповідній техніці для всіх
підрозділів організації і всіх її працівників;
вони зможуть використати бази даних, те�
лекомунікаційні мережі та стандартні систе�
ми обробки інформації в організації;

– можливим стане поєднання трьох ос�
новних процесів – праці, навчання і ор�
ганізації, які в наших освітніх установах є
поки що відірваними один від одного. Уп�
равління в освіті буде здійснюватися у пер�
шу чергу шляхом якісного навчання її
керівників, викладачів, учителів з метою на�
громадження інтелектуального капіталу;

– керівні кадри освіти оволодіватимуть
умінням складати пропозиції та передавати
їх на ринок, визначати конкурентні перева�
ги закладу чи підрозділу, яким вони керу�
ють; в організації буде налагоджено підго�
товку спеціалістів з дослідження конку�
рентів та інвесторів, збирання інформації
про них, визначення вартості інформації і
розробки банків її даних.

Реінжиніринг процесу чи
реінжиніринг процедури?
З початком третього тисячоліття в реін�

жинірингу бізнес�процесів настає етап, коли
він сам стає процесом наукового управління,
причому жодна із соціальних організацій не
може ігнорувати подальше вдосконалення
наукових процесів управління.

Якщо організація готується до керів�
ництва з використанням процесу реінжині�
рингу, то вона має, за визначенням амери�
канського спеціаліста з цієї проблеми Ро�
берта Варда, у першу чергу знати відповідь
на такі питання:

– У чому різниця між процесами і проце�
дурами?
– Які зміни необхідно провести в доку�
ментації керівництва системою якості?
– Як оцінити ступінь задоволення
клієнта?
– Як продемонструвати неперервне удос�
коналення? [1; 4].
Ми живемо в драматичному світі непе�

рервних змін, де споживач послуг – "ко�
роль". В освіті глобальним "споживачем" є
суспільство, конкретним – кожень учень і
кожень батько. Минули ті часи, коли кон�
кретний "споживач" ішов до того навчаль�
ного закладу, що знаходився якнайближче
до місця його проживання. Та й демо�
графічна ситуація в країні сприяла тому, що
всі навчальні заклади були наповненими і
навіть переповненими. Сьогодні ситуація
кардинально змінилася: "споживач" має
право обирати і обирає навчальний заклад,
"продукція" якого (у вигляді знань) є кон�
курентноспроможною. Тому керівництво
закладу має заново продумувати ділову
стратегію і засоби її втілення при сильному
скороченні часових масштабів, воно має бу�
ти готовим до реорганізації, більше за те –
до роботи в умовах постійної реорганізації
закладу й організації загалом.

Ефективність управління організацією
чи закладом буде значно вищою, коли про�
цеси, на яких воно побудоване, будуть узго�
дженими і добре керованими. Для добре ке�
рованих процесів, що побудовані й розвива�
ються у повній відповідності з поставленою
метою, характерним є відсутність конфлік�
тів під час контролю. Якщо ми додаємо об�
меження для змін, то необхідними будуть
зміни всіх ділових процесів. Для персоналу
це буде сюрпризом, особливо у тому випад�
ку, коли він не переконаний у важливості і
необхідності змін. Менеджеру закладу чи
підрозділу у всіх випадках змін у процесах
важливо пам'ятати: персонал до таких змін
потрібно готувати заздалегідь, необхідно
протягом короткого терміну створити ко�
лектив однодумців, тільки тоді зміни будуть
прийняті всіма працівниками або їх
більшістю і управління буде ефективним.

Будуючи систему управління закладом
чи регіональним підрозділом організації на
засадах реінжинірингу, менеджеру освіти
варто знати, що є небезпека від реінжині�
рингу процесів скотитися до реінжинірингу
процедур. У чому різниця між цими понят�
тями?

У простих термінах різницю між проце�
сами і процедурами можна пояснити так.

Процедура (офіційний порядок дій, ви�
конання, обговорення [3; 544]) –   визначає
правила, які мають дотримуватися
індивідуумом чи групою людей, що викону�
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перше, він вимагає вищого керівництва з гу�
мором і уявою, з прагненням до ефективних
перетворень. По�друге, це заплутаний і
складний процес, що заперечує те, до чого
люди звикли. Тільки якщо підтримка і праг�
нення до перетворень вищого керівництва
триватиме довше, ніж цинізм скептиків,
працівники сприймуть реінжиніринг і його
результат. Не варто також забувати, що
реінжиніринг майже в усіх випадках веде до
скорочення кількості працівників, а це
завжди болюче і конфліктогенне явище.

В одній електронній компанії один
жартівник сказав: "Кожні декілька місяців у
нашого керівництва змінюється релігія.
Спочатку це була якість, потім – обслугову�
вання, потім – стиснення організації. Ми,
затамувавши подих, чекаємо, коли це мине і
все стане таким, як було". Правда цього
жарту в тому, що реінжиніринг потребує
постійності і наполегливості, а також трива�
лих спроб домогтися взаєморозуміння з
підлеглими, з тими, кого влаштовує ста�
більність та існуючий стан справ, хто звик
жити без змін.

Отже, реінжиніринг як процес активного
якісного управління та інструмент інно�
ваційного менеджменту в організації освіти
має свою специфіку: у його системі кожен
працівник орієнтований не  лише на якісне і
своєчасне  виконання своїх обов'язків, а й
на максимально високий кінцевий  резуль�
тат, що має незаперечну соціальну вагу.
Соціальна значущість реінжинірингу в
освіті у першу чергу визначається тим, що
при масштабному застосуванні всіх най�
новіших технологій і розробок, останніх до�
сягнень науки і освітньої практики, він має
бути  орієнтованим на різнобічне, досконале
використання нескінченного потенціалу
людського фактора організації. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Гуияр Франсис Ж., Келли Джеймс Н. Преобразова�
ние организации /[Пер. с англ.]: Гос. ун�т упр., Нац.
фонд подготовки кадров. – М.: Дело, 2000. – 375с.
2. Медынский В.Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное
предпринимательство.: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА
– М., 1997. – 237с.
3. Ожегов С.И. Словарь русского языка/Под ред.
Н.Ю.Шведовой. – 17�е изд., стереотип. – М.: Рус.
язык, 1985. – 797с.
4. Ойхман Е.Г., Попов Э.В. Реинжиниринг бизнеса: ре�
инжиниринг организаций и информационные техно�
логии. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 332с.
5. Уткин Э.А. Бизнес�реинжиниринг. – М.: Ассоциа�
ция авторов и издателей "Тандем": ЭКМОС, 1998. –
224с.
6. Хаммер Майкл, Чампи Джеймс. Реинжиниринг
корпорации: Манифест революции в бизнесе /Санкт�
Петербург. гос. ун�т – СПб, 1997. – 327с.

Стаття надійшла в редакцію 1.10.2002  

ють те чи те завдання. Наприклад, процеду�
ра оцінювання навчальних досягнень учнів
має тенденцію визначатися дуже жорстко,
майже не залишаючи можливостей для
індивідуальної ініціативи вчителя (12�баль�
на шкала; відповідні рекомендації МОіН;
семестрові, річні, екзаменаційні, підсумкові
оцінки тощо).

Процес (послідовна зміна станів у роз�
витку будь�якого явища [3, с. 544]) – визна�
чає дії людей у межах функціональних
обов'язків. Процеси показують нам, як осо�
бистості в організації працюють разом для
досягнення її цілей. Наприклад, процес
підготовки й затвердження перспективного
плану роботи закладу, у якому беруть
участь, крім директора, всі його заступники,
всі керівники робочих груп (творчих,
дослідницьких, ініціативних та ін.), фактич�
но – весь педагогічний колектив. Часто сю�
ди, як побічні допоміжні, залучаються бать�
ки, громадськість, спонсори. Усі процеси в
закладі об'єднуються в ємке поняття
цілісного педагогічного (або навчально�ви�
ховного) процесу, який поєднує працю, на�
вчання і організацію.

Отже, процес – базове для реінжинірин�
гу, у найбільш сучасному його розумінні,
поняття, процедури ж супроводжують про�
цес по точках, де твердо визначені ділові
правила його проходження. Проте для ор�
ганізації освіти характерною є вимога пев�
ної гнучкості процедур, бо вони мають
відповідати індивідуальним потребам учнів
(12�бальна шкала оцінювання є також і при�
кладом такої гнучкості).

Розуміння суті процесу дає змогу менед�
жеру усвідомити комплексну взаємодію ме�
ти, ролей і інформації в рамках організації
так, щоб визначити, що саме необхідно
змінити, удосконалити чи зовсім відкинути.
Менеджеру освіти необхідно також глибоко
усвідомлювати, плануючи зміни, єдність
процесів праці, навчання і організації, їх
взаємодію і бажаний пропорційний вплив
на цілісний педагогічний процес.

Проте реінжиніринг веде за собою зміни
не тільки процесів. Обов'язки працівників,
організаційні структури системи уп�
равління – все, що пов'язано з процесом,
має бути реорганізоване взаємозалежним
способом. Іншими словами, реінжиніринг –
це величезна робота, яка вимагає змін у всіх
структурах організації чи закладу. Як ре�
зультат реінжинірингу, формується нова
корпоративна культура, у якій усі працівни�
ки, а не лише керівники вважаються рівно�
правними і такими, що виконують
відповідальну роботу (парадокс: у такому
випадку вчитель вважається суспільством
ціннішим від директора, викладач – від рек�
тора ВНЗ!). Тому більшості людей в ор�
ганізації реінжиніринг не потрібний. По�
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Рецензується дво�
томник документів
про колонію       ім.
М.Горького (1920�
1926 рр.), підготов�
лений у Полтавсько�
му педуніверситеті,
– перша спроба ви�
дання мовою оригіна�
лу відповідних дже�
рел, у т.ч. листів
А.С.Макаренка.
Намічено низку про�
блем у галузі істори�
ко�біогра�фічного ма�
каренко�знавства,
які залишаються не
вирішеними.
Висвітлюється коло
наукових вимог до
відтворення і комен�
тування архівних
матеріалів. 

Рецензируется двух�
томник документов
о колонии им.
М.Горького (1920�
1926 гг.), подготов�
ленный в Полтавском
педуниверситете, –
первая попытка из�
дания на языке ори�
гинала соответству�
ющих источников, в
т. ч. и писем А.С.Ма�
каренко. Намечен ряд
проблем в сфере ис�
торико�биографичес�
кого макаренковеде�
ния, которые оста�
ются не решенными.
Освещается круг на�
учных требований к
воспроизведению и
комментированию
архивных материа�
лов в области исто�
рико�биографическо�
го макаренковедения.

Рецензируемый двухтомник
документов и материалов о Пол�
тавской трудовой колонии
им. М.Горького (1920�1926 гг.)1

(далее – ДД) вышел в свет непо�
средственно к международному
семинару "А.С.Макаренко и ми�
ровая педагогика" (г. Полтава,  9�
10 апреля 2002 г.). 

Издание двухтомника являет�
ся результатом сотрудничества
четырех ученых – преподавате�
лей Полтавского педуниверсите�
та: трех педагогов – Л.В.Краму�
щенко, И.Ф.Кривоноса, Н.Н.Та�
расевич – и историка А.П.Ерма�
ка, которые выступают как авто�
ры отдельных разделов введения
сборника (ч.І, с.12�94) и коммен�
тариев (ч.І, с.215�266; ч.II, с.101�
159). Книга заканчивается по�
дробными именным и географи�

ческим указателями, а также пе�
речнем учреждений и организа�
ций (в общем объеме 51с.), со�
ставленными А.В.Ткаченко. 

Издание, предназначенное
"для ученых, преподавателей и
студентов" (ч.I, с.2), в предисло�
вии определяет следующие цели: 

"– расширить базу источни�
ков исследования истории Пол�
тавской колонии им. М.Горького,
макаренковедения в целом; 

– ввести в научное обращение
новую документальную инфор�
мацию;

– открыть возможность не
только для разработки как цело�
стной картины истории Полтав�
ской колонии им. М.Горького, но
и для написания полной научной
биографии А.С.Макаренко" (ч.I,
с.10).

Прежде всего, необходимо от�
метить верный археографичес�
кий подход полтавских ученых к
публикации документов на язы�
ке оригинала, а не переводов, как
обычно бывает, с русского на ук�
раинский. В (пост)советском ма�

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО: 

МАРБУРГСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

В СВЯЗИ С ПОЛТАВСКОЙ

МАКАРЕНКОВЕДЧЕСКОЙ

ПУБЛИКАЦИЕЙ

Гётц Хиллиг

Публикуемая рецензия известного макаренковеда Г.Хиллига (Марбург�
ский университет, ФРГ) – результат длительной (более полугода) ин�
тенсивной дискуссии о подходах к анализу нового двухтомника доку�
ментов о колонии им. М.Горького между профессором Полтавского пе�
дуниверситета В.Моргуном и рецензентом. Редакция, к сожалению, не
может опубликовать все психологически и исторически захватываю�
щие аспекты и повороты этой замечательной полемики, поучительной
для украинской науки, осваивающей европейские ценности исследова�
тельского поиска. Но в пересмотренном и сокращенном варианте рецен�
зии сохранены главнейшие линии и эмоционально�интеллектуальное на�
пряжение дискуссии. Редакция надеется, что полный текст научного
спора, изумительно точно воспроизводящего характеры двух современ�
ных исследователей феномена Макаренко, увидит свет в одном из сле�
дующих выпусков марбургской серии "ОПУСКУЛА МАКАРЕНКИАНА"
или в новом издании сборника документов о Полтавской трудовой коло�
нии.

Редакция “ПМ”

1 Полтавська трудова колонія
ім. М.Горького в документах і
матеріалах (1920�1926 рр.). За ред.
І.А.Зязюна. Автори�укладачі: О.П.Єрмак,
Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос,
Н.М.Тарасевич. У 2�х ч. – Полтава, 2002.
– Ч. 1. – 269 с.; Ч. 2. – 216 с.   
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каренковедении такой подход
встречается впервые. До сих пор
в России было принято перево�
дить украинские документы на
русский язык, а в Украине – на�
оборот. Однако предисловие,
введение и подробные коммента�
рии к каждому документу в ДД
опубликованы на украинском,
что значительно осложняет их
восприятие в полном объеме за
пределами Украины. 

Оценка введения 
двухтомника
Подробная аналитическая

статья "К истории Полтавской
трудовой колонии им. М.Горько�
го", в объеме 83 страниц, состоит
из восьми разделов. В 1�м ("Вре�
мя и пространство деятельности
колонии") А.П.Ермак – впервые
в макаренковедении – описывает
политическую, экономическую и
социальную ситуацию Полтав�
щины, а также борьбу с детской
беспризорностью и преступнос�
тью в губернии после граждан�
ской войны. В других разделах
рассматриваются отдельные ас�
пекты макаренковского учрежде�
ния: "Первые годы создания ко�
лонии" (Л.В.Крамущенко), "Ис�
тория названия Полтавской тру�
довой колонии имени М.Горько�
го" (Н.Н.Тарасевич), "Символы
педагогического кредо А.С.Ма�
каренко – руководителя коло�
нии" (Л.В.Крамущенко), "Пер�
вые воспитанники колонии" и
"Педагогический персонал коло�
нии" (Н.Н.Тарасевич), "Целост�
ная характеристика становления
и развития самоуправления в
единой воспитательной системе
колонии" (И.Ф.Кривонос), "Пе�
реезд колонии им. М.Горького из
Ковалевки в Куряж" (Н.Н.Тара�
севич). 

Предисловие и введение ДД
("аналитическая статья") суще�
ственно отличаются от подобных
текстов советского времени. От�
сутствуют старые, совершенно
необоснованные оценки А.С.Ма�
каренко как "талантливого про�
пагандиста коммунистических
идей в педагогике" или "горячего
сторонника реализации офици�
альной советской педагогичес�

кой системы воспитания" (см.:
ч.I, с.9), а также привычные "ле�
генды" о политическом мышле�
нии беспартийного завкола, ко�
торый якобы придавал большое
значение речи Ленина на III
съезде РКСМ "Задачи союзов
молодежи" (Н.Э.Фере, Р.Л.Бер�
лин) и во время посещения коло�
нии группой слушателей Пол�
тавской губернской партийной
школы в конце 1923 г. "просил
их оказать содействие в органи�
зации комсомольской ячейки"
(А.А.Фролов), или о том, что у
него – в связи со смертью вождя
– "в эти траурные дни 1924 го�
да... проявилось особенно сильно
чувство сопричастности к делу
партии" (Н.П.Нежинский). 

Следует заметить, что тексты
разделов заметно отличаются не
только личным подходом к ре�
шению задач и разнообразным
стилем изложения, но и различ�
ным опытом в области издатель�
ской работы. Этим можно объяс�
нить допущенные ошибки и не�
точности, о которых говорится
ниже.

Характеристика 
источников двухтомника
Всего в рецензируемом сбор�

нике представлено, по свиде�
тельству авторов, 135 "архивных
документов и материалов". Сре�
ди них больше половины (80)
опубликованы впервые, что, не�
сомненно, является существен�
ной заслугой составителей.

То, что двухтомник представ�
ляет на суд читателей такой мас�
сив прежде не опубликованных
материалов, объясняется харак�
тером данного издания: впервые
в (пост)советском макаренкове�
дении осуществлен тематичес�
кий подбор источников. Ранее
издательские проекты, посвя�
щенные педагогу�писателю, ог�
раничивались лишь публикация�
ми текстов, принадлежащих его
перу. Новые документы помога�
ют осветить сложную ситуацию
экономики и быта полтавской
колонии, а также становление
оригинальной системы воспита�
ния, связанной с именем
А.С.Макаренко. Следует особен�
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но отметить, что среди источников, опубли�
кованных здесь впервые, находятся также
некоторые письма и содержательные отче�
ты о состоянии данного учреждения (час�
тично в виде таблиц), составленные заведу�
ющим колонией или его заместителем. 

Основными источниками для подготов�
ки двухтомника стали материалы Госархива
Полтавской области (ГАПО). Кроме доку�
ментов�подлинников и газет из фондов это�
го архива речь идет также о сохранившихся
там – шифр фонда: 8805 – фотокопиях ма�
териалов ЦГАОР УССР, полученных в кон�
це 80�х годов из Центрального государст�
венного архива Октябрьской революции и
социалистического строительства УССР в
Киеве по заказу организованной в 1985 году
Лаборатории по изучению и пропаганде пе�
дагогического наследия А.С.Макаренко при
Полтавском пединституте в связи с созда�
нием в с. Ковалевка музея�заповедника. По
подсчетам рецензента, лишь 39 (из 128) ар�
хивных документов (т.е. менее чем       30 %),
есть публикациями подлинников. 

Нельзя не заметить, что составители
пользовались почти исключительно фонда�
ми ГАПО – архивными материалами, фото�
копиями документов, местными газетами.
Дополнительные розыски в других архив�
ных и газетных фондах не производились
ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Москве.

В издании ничего не сказано о принци�
пах отбора источников – стремление соста�
вителей включить избранные или все изве�
стные им документы, которые могли бы до�
полнить прежние советские издания. Во
всяком случае, многочисленные документы
останутся вне их поля зрения.

Это относится, например, к малоизвест�
ной макаренковедам истории с карманными
деньгами в Полтавской колонии
им. М.Горького (1924 г.). Соответствующие
документы из разных архивных дел освеща�
ют деятельность сотрудника Главсоцвоса
Наркомпроса УССР, фамилию которой на�
прасно ищут в двухтомнике – руководителя
Отдела охраны детства Г.С.Салько, тогдаш�
него "шефа" Макаренко. Его просьбу разре�
шить выдачу старшим воспитанникам "не�
больших карманных денег" Галина Стахи�
евна вначала отклонила, указывая на то, что
подобная практика не соответствует суще�
ствующим предписаниям, но спустя не�
сколько недель она поддержала идею буду�
щего мужа о карманных деньгах для быв�
ших воров�карманников.

Что такое – "материалы"? 
Вспомним название двухтомника: "Пол�

тавская трудовая колония им. М.Горького в

документах и материалах". Под "материала�
ми" составители, по�видимому, подразуме�
вают сообщения местной печати. Впрочем,
ряд статей из газеты "Вiсти�Известия" 1920
года (док. №№ 1�4), из которых лишь одна
(№ 1) имеет непосредственное отношение к
теме, издатели, по всей вероятности, вклю�
чили в ДД в последний момент – для того,
чтобы учитывать также и год основания ма�
каренковского учреждения и, таким обра�
зом, соответствовать подзаголовку издания
"1920 – 1926 гг.". При этом, не успели изме�
нить в оглавлении ч.I пункт 3, где говорится
(с.7): "Архивные документы 1921 (!) – 1923
гг. о работе Полтавской колонии
им. М.Горького". 

В рамках систематического просмотра
прессы губернского города Полтавы тех лет
с 1971 года мне удалось найти в киевских,
харьковских и московских газетных фондах
дополнительные 11 соответствующих ста�
тей, не упомянутых составителям двухтом�
ника. Они были опубликованы в следую�
щих полтавских печатных органах: "Борь�
ба", "Більшовик", "Вісти�Известия"      (1920
г.), "Голос труда" (1922�1924 гг.), "Більшо�
вик Полтавщини" (1925 г.).

Но "материалы" могли включать также и
статьи А.С.Макаренко, опубликованные в
журналах и сборниках того периода. Изве�
стны три такие публикации, которые в со�
ветских изданиях перепечатывались только
в сокращенном виде. Из них в ДД включена
лишь одна: "Очерк работы Полтавской ко�
лонии им. Горького" (1925 г.). Две другие
статьи – это упоминавшаяся выше "Опыт
образовательной работы в Полтавской тру�
довой колонии им. М.Горького" (1923 г.) и
"Через працю й самоорганiзацiю – до ново�
го життя" (Через труд и самоорганизацию –
к новой жизни; 1925 г.), опубликованная в
республиканском журнале "Робiтник
освiти" с подписью "Макар.". 

Во введении двухтомника приводится
обширная цитата на украинском из послед�
ней, полученная… обратным переводом рус�
скоязычного варианта, опубликованного
Н.Д.Ярмаченко в "Учительской газете" (см.:
ч.I , с.12). При этом не отмечено, что загла�
вие – "Логiка i диво виховання" – является
не названием харьковской (1925 г.) публи�
кации полтавского завкола, а переводом за�
головка московской (1985 г.) статьи "Логи�
ка и чудеса воспитания", принадлежащей
перу киевского ученого. Авторство материа�
ла "Через працю…" Ярмаченко, в свое время,
установил на основе текстологического ана�
лиза. Подобная процедура была бы излиш�
ней, если бы автор смог познакомиться с ар�
хивами профсоюза работников просвеще�
ния УССР, где хранится запрос редакции
журнала "Робітник освіти" в адрес Мака�
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вах" колонии им. М.Горького, известные из
"Педагогической поэмы" – гордость завко�
ла: "фаэтон, кабриолет" (ч.I, с.114). 

В предисловии к двухтомнику указыва�
ется на то, что "все работы перепечатаны со�
ответственно оригиналам, сохраняют тож�
дественность содержания, аутентичность
орфографии и оформления текстов" (ч.I,
с.11). Однако в архивных источниках име�
ются места, требующие внимательной текс�
тологической проверки. 

Так, в документе № 29 "Опросный лист"
колонии говорится: "14. Персонал: В насто�
ящее время имеется: воспитателей – 11...
Органическое строение персонала (штатов)
не совсем правильное, это происходит ис�
ключительно от того, что колония распола�
гается в двух имениях, отстоящих одно от
другого на 2 версты. Вследствие этого при�
ходится иметь двух воспитателей, между
тем, если бы дети были в одном месте, мож�
но было бы ограничиться 8" (ч.I, с.157).

В первой публикации документа – в "Пе�
дагогических сочинениях" А.С.Макаренко
(т.1. М., 1983, с.14�16) – слова "двух воспи�
тателей" без всякого комментария измене�
ны на "11 воспитателей" (см.: ч.I, с.236). В
рецензируемом издании восстановлена вер�
сия авторской машинописи, но из контекста
следует, что Макаренко пропустил здесь од�
но слово (по всей вероятности "составов"),
которое необходимо включить в текст как
редакторское дополнение: "Вследствие это�
го приходиться иметь двух [составов] вос�
питателей...".

К сожалению, авторы, не согласовав друг
с другом свои сочинения, не осветили ряд
других важных проблем, например: местное
и республиканское руководство колонией
или украинизация ее делопроизводства, а
ряд проблем раскрыто не полно, например,
тема переезда колонии из Ковалевки в Ку�
ряж. Остановлюсь на этом более подробно.

О судьбе рода Трепке 
в комментариях двухтомника 
Комментарии рецензируемого издания

содержат архивное описание каждого доку�
мента, указания надписей чужой рукой, в
т.ч. резолюции и другие пометки адресата
на текстах, а также ссылки на предыдущие
публикации документа в подлиннике и в
переводе на украинский или русский языки.
Факт первой публикации в большинстве
случаев специально отмечается. 

В комментарии включена информация,
крайне важная для полного понимания со�
держания соответствующего текста. Но это
относится не ко всем неясным местам.

ренко (см.: ЦГАВО Укр., 2717�1�156, л.5),
снимающий все сомнения относительно ав�
торства этой статьи. 

Обращения к марбургским 
результатам исследований 
Хотелось бы отметить, что составители

ДД использовали результаты исследований
не только (пост)советских, но и зарубежных
коллег, в т.ч. из Марбурга. В комментариях
к 24 документам рецензируемого двухтом�
ника названы марбургские книги, в которых
уже ранее была опубликована аутентичная
версия соответствующих текстов. Имеются
в виду два тома серии "Опускула Макарен�
киана": "Забота, контроль, вмешательство.
Шесть отчетов об инспекторских и других
проверках колонии им. М.Горького (1922�
1929 гг.)" (№ 14. – 1994); "Страдания „укра�
инизированного" завкола. Деловые письма
А.С.Макаренко на украинском языке (1924�
1925 гг.)" (№ 18. – 1996). 

Еще недавно в СССР/СНГ было иначе.
Использование трудов зарубежных иссле�
дователей без ссылки на их работы было
почти нормой. Так, при подготовке восьми�
томника Педагогических сочинений
А.С.Макаренко (1983�1986 гг.) его москов�
ские и горьковские составители перевели из
"Марбургского издания" Собрания сочине�
ний А.С.Макаренко (1976�1982 гг.) все не�
известные им прижизненные публикации
педагога�писателя, которые мне удалось об�
наружить в результате систематического
поиска в различных советских журналах и
газетах. При этом они "забыли" упомянуть о
марбургских публикациях.

Воспроизведение источников
Несколько замечаний о манере воспро�

изведения в ДД документов и материалов.
Серьезным недостатком издания является
отсутствие стандартного заглавия с датой к
каждому из документов, например:        "26.
Письмо колонии им. М.Горького Областно�
му инспектору учреждений дефективного
детства. 15.09.1923 г." Описанное в предис�
ловии (ч.I, с.11) намерение составителей со�
хранить оригинальные заглавия текстов, без
указания отправителя и даты – в данном
случае: "26. Областному инспектору учреж�
дений дефективного детства" (ч.I, с.148), –
противоречит всем требованиям археогра�
фии. 

Документы в РД напечатаны полностью
за исключением документа № 16 (Анкет�
ный лист...), в котором пропущено упомина�
ние о двух роскошных "перевозных средст�
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Например, вообще не комментированы
следующие два высказывания из документа
№ 15 (Доклад Областного инспектора Ал�
мазова от 12.06.1922 г.): 

1. "Между прочим, среди педсостава есть
один педагог – бывший министр финансов
– ДВР" (ч.I, с.105). 

Что здесь имеется в виду Дальневосточ�
ная республика – "буферное" государство
между Советской Россией и Японией, суще�
ствовавшее с апреля 1920 по ноябрь     1922
гг., о чем сегодняшние читатели возможно
еще в курсе; но кто же этот "бывший ми�
нистр финансов"?.. По всей вероятности,
речь идет о В.И.Ермоленко, который с мар�
та 1921 г. работал в колонии воспитателем�
учителем и заместителем заведующего, а "в
1923 году", как вспоминала его падчерица
Н.Т.Поповиченко (см.: А.С.Макаренко,
[кн.10]. Львов, 1978, с.133), уехал в Ленин�
град, где он "вернулся к финансовой работе,
т.к. по последней работе был заместителем
управляющего банком". На основании об�
стоятельства, что Ермоленко как "зам. зав�
колонией" в источниках упоминается еще в
феврале 1924 г. (см. ч. ІІ, с.10�11), нужно ис�
ходить из того, что он уехал из колонии в
том же году, а не в 1923 году. 

2. "Если к концу лета 3 здания во второй
части не будут отремонтированы, то имение
перейдет к бывшему владельцу, Трепке, и
тяжелые усилия воспитанников и персона�
ла пойдут на пользу помещику" (ч.I, с.106).
Из этого высказывания можно заключить,
что, по крайней мере, один из двух сыновей
(Василий, Эмиль) немецкого колониста�по�
мещика Вильгельма Трепке, владевшего об�
разцовым хозяйством в с. Ковалевка, или
же он сам в то время еще жил в УССР. О
судьбе рода Трепке после революции ниче�
го не известно. Однако в ДД повторяется
"всесоюзное" (базированное на 1�й части
"Педагогической поэмы") макаренковедчес�
кое мнение, что "в годы гражданской войны
братья Трепке выехали за границу и остави�
ли свое имение" (ч.I, с.25). 

3. Без комментария оказалось также и
следующее высказывание Макаренко в уже
процитированном "Опросном листе" (нача�
ло 1923 г.; док. № 29): "Колония живет на�
столько тесной общиной, что в организации
специальных общественных форм надобно�
сти не встречается" (ч.I, с.156). Несомненно,
здесь речь идет о нежелании завкола орга�
низовать в его "непартийно" ориентирован�
ном учреждении комсомольскую ячейку
или пионерский отряд. 

4. Начиная с ноября 1922 г., в связи с
проверкой колонии им. М.Горького с целью
ее перевода на республиканский бюджет, за�
ведующий или его заместитель был обязан
для Главсоцвоса Наркомпроса УССР за�

полнять подробные месячные отчеты (в ви�
де бланков) о состоянии учреждения. В
мартовском (1923 г.) документе (№ 36), а
именно в графе "Физическое воспитание",
Макаренко впервые сообщает: "Военная
гимнастика по программе Всевобуча" (ч.I,
с.182), что в соответствующем комментарии
не получает никакого объяснения. Речь
идет о Всеобщем военном обучении в виде
96�часовой программы, по которой прово�
дились занятия. Возникшая в РСФСР в
1918 году, в Украине эта программа была
введена лишь в октябре 1922 г. (см. ж.
"Красный спорт" (Х). – 1922. – № 1, с.16).
Об участии колонистов во Всевобуче, упо�
мянутом также и в 1�ой части "Педагогичес�
кой поэмы", в (пост)советском макаренко�
ведении вообще не указывалось. 

5. В письме председателя ЦК Профсоюза
работников просвещения Украины "Робос"
А.М.Мизерницкого – речь идет о бывшем
(1920 г.) Завгубнаробразом Полтавщины,
организаторе полтавской колонии и прото�
типе "одноименного" героя пролога "Педаго�
гической поэмы" – к заведующему трудовой
колонией им. М.Горького от 07.07.1925 г.
(док. № 119) сообщается об "экскурсии за�
падноевропейских учителей" в макаренков�
ское учреждение "в середине августа" (ч.II,
с.71). Как видно из местной печати, марш�
рут этой первой международной делегации
педагогов в СССР срочно был изменен, и
поэтому визит в колонию не состоялся. Но
в комментарии к публикации письма такие
данные разыскать невозможно, так же как и
информацию об одном из близких соратни�
ков Макаренко – многолетнем председателе
Всеукраинской комиссии по делам несовер�
шеннолетних Главсоцвоса (Упрсоцвоса)
УССР Р.Л.Берлин, в непосредственное под�
чинение которой была отнесена колония
им. М.Горького с начала 1925 г. В рамках
систематического просмотра архивных
фондов Наркомпроса рецензенту удалось
обнаружить всего девять неизвестных укра�
иноязычных писем Макаренко 1925 года во
Всеукраинскую комиссию, т.е. в ведомство
Берлин, и опубликовать их в вышеупомяну�
том издании "Страдания „украинизирован�
ного" завкола". Два из них включены в ДД
(№№ 112, 128). Фамилия председателя в
комментариях этой книги лаконично назва�
на лишь применительно ко второму письму
– "подпись Берлин" (ч.II, с.154), но без вся�
кого объяснения.

6. Не совсем удался комментарий по по�
воду высказывания Макаренко в мартов�
ской (1923 г.) анкете (док. № 35). В графе
"практический стаж", среди прочего, можно
прочесть: "1919�1920. Учитель 2�го началь�
ного училища в Полтаве" (ч.I, с.167), что в
ДД истолковано таким образом: здесь "Ма�
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1�806, лл.116�118). 1 октября 1923 г., т.е. с
начала нового бюджетного года (благодаря
усилиям инспектора Наркомпроса М.Н.Ко�
тельникова, который в сентябре 1922 г. про�
верял полтавские учреждения для дефек�
тивных детей) – а не, как говорится, ссыла�
ясь на А.А.Фролова, в комментарии ДД (ч.I,
с.236), "в середине 1922 г." – колония
им. М.Горького перешла на "государствен�
ное снабжение" (см. ЦГАВО Укр., 166�4�
937, л.12). 

О заслуге Котельникова по "спасению"
колонии свидетельствует письмо Макарен�
ко к нему от 31 января 1923 г.: "... наиболь�
шее спасибо за то, что не оставили нас на
съедение местному бюджету". Опытно�по�
казательным учреждением Наркомпроса
УССР колония им. М.Горького, по архив�
ным документам, стала также с 1 октября
1923 г. – однако не "единственным учрежде�
нием для несовершеннолетних правонару�
шителей" республики (как утверждается в
комментариях), а одним из двух. Другая
трудколония находилась в Дергачах Харь�
ковской губернии. Об этом свидетельствует,
например, циркуляр Наркомпроса УССР от
2 апреля 1926 г., сообщающий всем окруж�
ным комиссиям по делам несовершеннолет�
них о том, что в "колонии всеукраинского
значения – Дергачевскую и Полтавскую
им. Горького" – подростки могут направ�
ляться "только с разрешения Всеукр. Ко�
миссии" ("Бюлетень Народного Комісаріату
Освіти". – 1926. – № 5. – С.16�17). 

С целью разрядки криминогенной атмо�
сферы в этих домах для малолетних право�
нарушителей между ними иногда происхо�
дил обмен воспитанниками. О приеме маль�
чика дергачевской колонии в полтавскую
говорится в документах ДД №№ 57 и 58, к
сожалению, в соответствующих коммента�
риях (ч.I, с.263�264) данное обстоятельство
не объясняется.

В одном из комментариев двухтомника
читателю объясняют необычную должность
Областного инспектора учреждений дефек�
тивного детства Харьковской области (за�
местителя главинспектора) с помощью ука�
зания на соответствующую публикацию ре�
цензента – однако это привело к полной не�
разберихе. В комментарии термин "область"
ошибочно считается административной
единицей, а не учебной. Область как адми�
нистративно�территориальная единица
УССР возникла в начале 1932 г., а в 1922 го�
ду существовали губернии. "Харьковский
облинспектор" отвечал за учреждения не
"всех областей левобережной Украины"
(ч.I, с.234), а всех губерний левобережной
(Харьковской) учебной области республи�
ки: Харьковской, Полтавской, Донецкой.
Полтавская губерния, которая по традиции

каренко пренебрегает указанием о непро�
должительной работе заведующим школой"
(там же, с.244). Как сообщили полтавские
газеты 20 сентября 1919 г. (при деникин�
цах!), "на должность заведующего школой
им. Куракина школьной комиссией при Го�
родской управе намечен инспектор желез�
нодорожной школы при ст. Крюков А.М. (!)
Макаренко". На этом посту он оставался не
"непродолжительно", а, как ответственный
педагог, до конца учебного года, т.е. также и
при большевиках. К интеллигенции, рабо�
тавшей в культурно�просветительных уч�
реждениях деникинщины, советская власть
не скрывала своего отрицательного отноше�
ния. Поэтому понятно стремление "завкола
Горького" утаить сведения об его деятель�
ности на посту заведующего полтавской
школой.

Местное и республиканское 
руководство колонией 
Как осуществлялось руководство коло�

нией им. М.Горького со стороны органов го�
сударственной власти? 

Эта тема в советском макаренковедении
совсем не разрабатывалась. 

Руководство колонией в Полтаве осуще�
ствлялось Губернским (до административ�
но�территориальной реформы 1925 г.) и
Окружным исполкомами и его отделами на�
робраза, а в Харькове, в то время столице
республики, – Главным комитетом (с осени
1924 г. – Управление) Соцвоса НКП, его
Отделом дефективного детства (с октября
1923 г. – Отдел охраны детства, с апреля
1924 г. – Сектор охраны детства и беспри�
зорных) и Научно�педагогическим комите�
том, а с начала 1925 г. – Всеукраинской ко�
миссией по делам несовершеннолетних. 

В связи с этим нужно отметить также
специфику Областного инспектора учреж�
дений дефективного детства Харьковской
области – обязанность, выполняемая снача�
ла А.М.Алмазовым, а с августа 1922 г.
М.Н.Котельниковым. Несовершеннолетние
правонарушители в то время считались "мо�
рально�дефективными". В соответствии с
"Системой социального воспитания детей
УССР" от 25 июня 1921 г. появились уч�
реждения физически, умственно� и мораль�
но�дефективных детей. Должность Главно�
го инспектора учреждений для дефектив�
ных детей с октября 1921 г. занимал
И.А.Соколянский, впоследствии классик
советской дефектологии.

В июне 1922 г., во времена нэпа, колония
была снята с республиканского бюджетного
финансирования и переведена на скудные
средства Губисполкома (см.:     ГАПО, 3872�
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входила в Киевский учебный округ (вспом�
ним: местным учительским институтом, во
время учебы Макаренко в 1914 – 1917 гг.,
ведал его же попечитель), при деникинцах
была причислена к Харьковскому округу
(при большевиках – Харьковская учебная
область).

Украинизация 
делопроизводства колонии
Факт украинизации горьковской коло�

нии до сегодняшнего дня в Украине умал�
чивается. Как руководитель трудколонии
Наркомпроса УССР, Макаренко с лета 1924
г. был вынужден вести делопроизводство на
украинском языке. "Для изучения языка и
перехода на него" ему и персоналу колонии
предоставили всего 13 месяцев. Контроль за
исполнением этих мероприятий был возло�
жен на старшего инспектора Охраны детст�
ва Главсоцвоса Наркомпроса УССР
М.Н.Быковца. В 1923 году, исполняя функ�
ции инспектора подотдела соцвоса Полтав�
ского губнаробраза, он в местном педагоги�
ческом журнале "Новими стежками" опуб�
ликовал макаренковский очерк "Опыт обра�
зовательной работы в Полтавской трудовой
колонии им. М.Горького" и вообще оказал�
ся сторонником завкола. 

В связи с переходом колонии на бюджет
Наркомпроса и ее украинизацией Макарен�
ко считал целесообразным в анкетах изме�
нить данные в графе "национальность" –
"русский" (в последний раз в марте 1923 г.)
на "украинец" (начиная с сентября 1924 г.).
На это указывает автор комментария ко
второму документу ДД (ч.II, с.123), не да�
вая, однако, никакого объяснения. К сожа�
лению, соответствующие документы, цити�
рованные, начиная с 1988 года, рецензентом
в своих публикациях на немецком и рус�
ском языках, в сборнике не упомянуты.

Весьма примечательный тот факт, что
другие руководители учебно�воспитатель�
ных учреждений "республиканского значе�
ния", продолжавшие настаивать на своей
русской национальности, в 1924 году в Ук�
раине были отстранены от должности. Так,
о значимости процессов украинизации в
судьбах педагогов свидетельствует, напри�
мер, то, что ректора авторитетного Харьков�
ского института народного образования
С.Д.Стрельбицкого – дело идет о будущем
(с апреля 1928 г.) председателе Харьков�
ской окринспектуры наробраза, который
уволил Макаренко с должности заведующе�
го колонией – тут же заменили "украинцем"
М.С.Гавриловым. 

Неясности в истории 
перевода колонии на новое место
Переводу колонии им. М.Горького из

с. Ковалевка Руновщанского района Пол�
тавского округа на новое место в (пост)со�
ветском макаренковедении не уделяется
должного внимания. Из переписки завкола
с М.Горьким, а также из "Педагогической
поэмы" известно, что вначале планировался
переезд не в Куряж, а на территорию быв�
шего имения Попова около Запорожья, но
осталось загадкой, что же произошло на са�
мом деле. 

Загадку раскрывает обширное собрание
по этой теме архивных и газетных материа�
лов на русском и украинском языках (серия
"Опускула Макаренкиана", № 5), один эк�
земпляр которого в свое время рецензент
вручил полтавским коллегам�макаренкове�
дам: "В Харьков или в Запорожье? Сборник
документов о переводе колонии им. Горько�
го из Полтавы на новое место („завоевание
Куряжа") 1925 – 1926 гг." (Марбург, 1985).

Как видно из переписки Наркомпроса
УССР с управлением наробраза запорож�
ского округа, не использованной составите�
лями ДД, местные органы приводили такие
аргументы, что столь большое число мало�
летних "уголовников", собранных в одном
месте, представляет непосредственную уг�
розу для окружающего населения. Кроме
того, говорилось и о собственных нуждах
"запорожцев": планировалось перевести в
бывшее поместье детский дом для глухоне�
мых, помещения которого срочно понадоби�
лись для размещения расположенной в ок�
ружном городе военной части. Понятно
стремление Макаренко (в его письмах к
М.Горькому, в то время проживающим за
границей, а также в "Педагогической по�
эме") утаить об этом "военно�политичес�
ком" факторе. Что касается Куряжа, то и
здесь, в Харьковском окрисполкоме, суще�
ствовали трудности относительно переселе�
ния полтавского учреждения.

Первый исследователь 
горьковской колонии –         Г.Г.Ва'
щенко 
Факт, что ученый�педагог Г.Г.Ващенко,

который в Полтавском ИНО (пединститу�
те) проработал почти 20 лет, а во время вой�
ны эмигрировал в Германию, был первым
наблюдателем и исследователем колонии
им. М.Горького (до сих пор получили изве�
стность пять его публикаций по этой теме),
в ДД игнорируется. И.Ф.Кривонос, редак�
тор центрального макаренковского материа�
ла "Очерк работы Полтавской колонии
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мецком языках ("Очерк работы Полтавской
колонии им. Горького / Kurze Darstellung
der Arbeit der Poltavaer Gor'kij�Kolonie";
ISBN 3�8185�0066�5). 

Выводы
В заключение хотелось бы отметить, что,

несмотря на неточности и недостатки, со�
держащиеся в рассмотренном выше двух�
томнике, новые факты, связанные с дея�
тельностью А.С.Макаренко в первые годы
Советской власти, проливают свет не толь�
ко на становление и расцвет Полтавской ко�
лонии им. М.Горького, но также и на взаи�
моотношения завкола с его местным и рес�
публиканским руководством. Однако ана�
лиз издания показывает, что самоизоляция
макаренковедения в Украине от мировой
науки в современный период преодолевает�
ся тяжело. В частности, не надо забывать о
том, что среди приверженцев педагога�писа�
теля в международном масштабе есть мно�
гие, которым, как автору данной рецензии,
тяжело читать на украинском языке. А не�
которые вообще не изъявляют желания се�
рьезно заниматься с "чисто" украинскими
публикациями, как, к сожалению, большин�
ство россиян. Поэтому я хотел бы попро�
сить моих полтавских коллег сопровождать
подобные публикации предисловием, а так�
же содержательным резюме на русском
языке, который – наравне с немецким и анг�
лийским – принят к употреблению Между�
народной Макаренковской ассоциацией.

Патриарх украинского макаренковеде�
ния Ф.И.Науменко в своем предисловии к
марбургской (русскоязычной) публикации
"Самоутверждение или конформизм? К во�
просу идейно�политического становления
А.С.Макаренко" в 1987 году написал следу�
ющее: "Наше советское макаренковедение в
известной мере все еще “варится в своем со�
ку". Оно не уделяет достаточного научного
внимания тем работам, которые публикуют�
ся за границей. Эти работы оцениваются
лишь как свидетельства распространения
идей великого педагога... Наше отечествен�
ное макаренковедение нуждается в широ�
ких и деловых дискуссиях, причем с между�
народным горизонтом, по всем основным
вопросам жизни и творчества А.С.Макарен�
ко". Данная оценка, к сожалению, во многом
остается актуальной по сей день. Надеюсь,
что новое, исправленное и дополненное из�
дание ДД эту оценку сделает анахронизмом.

Стаття надійшла в редакцію 17.06.2002

им. Горького" (док. № 123; ч.II, с.75�89),
опубликованного в сборнике статей "5 лет
работы с детьми�правонарушителями",
вновь – как уже в свое время (по условиям
Главлита!) в московских журналах "Народ�
ное образование" (№ 11 за 1987 г.) и "Совет�
ская педагогика" (№ 1 за 1988 г.) – умалчи�
вает то обстоятельство, что данная рукопис�
ная (!) книга осенью 1925 г. вышла "под ре�
дакцией проф. Ващенко". В ДД это относит�
ся и к ссылке источника (ч.II, с.88), и к ком�
ментарию (с.144�150). Кроме того, в послед�
нем (с.145) автор, без всякого основания,
приписывает уникальную книгу своему ву�
зу. В действительности же сборник был из�
дан Полтавской губкомиссией по делам не�
совершеннолетних, которой руководил с
марта 1925 г. Б.Л.Ольшанский – бывший
студент Г.Г.Ващенко и близкий его сорат�
ник. 

И.Ф.Кривонос, цитируя "вводную ста�
тью" Ольшанского к сборнику "5 лет..."
("Детская преступность и борьба с нею в
Полтавщине"; с.1�30), не указывает имя ее
автора (см.: ч.II, с.145) – в то время как А.П.
Ермак из этого содержательного материала
с успехом приводит выдержки, ошибочно
относя их к Ващенко (см.: ч.I, с.19). В дру�
гом месте историк "легкомысленно" называ�
ет фамилию автора и утверждает, что "педа�
гог Ольшанский долгое время возглавлял
основанную в июне 1920 г. комиссию по де�
лам несовершеннолетних преступников
[так гласило первоначальное название. –
Г.Х.] Полтавского губернского отдела на�
родного образования" (ч.I, с.22), хотя дан�
ный пост "долгое время", а именно с 1922
года по 1925 год, занимал совсем другой че�
ловек, неизвестный составителям – А.С.Зу�
бенко. Ольшанский же работал на этом мес�
те лишь два года. Как следует из некролога
в московском журнале "Педология" (1931. –
№ 7�8, с.1�2), он во время купания в Черном
море утонул. Возможно, поэтому его и ми�
новала судьба других деятелей из окруже�
ния Полтавской колонии им. М.Горького,
которые в 30�е годы стали жертвами репрес�
сий.

Не очень понятен и такой факт: макарен�
ковская схема самоуправления в колонии
из сборника "5 лет..." включена в рецензуе�
мый двухтомник трижды (!), а именно на
русском и украинском языках (ч.I, с.79�80;
ч.II, с.87). В комментарии справедливо от�
мечено, что "Очерк..." в советских собрани�
ях сочинений А.С.Макаренко был опубли�
кован "с некоторыми сокращениями" (ч.II,
с.114). Однако автор почему�то не счел нуж�
ным указать на то, что данный материал в
аутентичном виде был уже в 1992 году напе�
чатан в ФРГ Зигфридом Вайтцем – в серии
"Макаренко�Архив" (№ 3) на русском и не�
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У І частині посібника розглянуто найбільш типові
задачі. Більшість задач розв'язано кількома способами з
вказівкою на найбільш раціональні.

ІІ частина становить собою збірник статей викладачів
ВНЗ, студентів і учнів шкіл м.Полтави. У ній показано
використання методу аналогії, алгоритмічних способів,
математичних методів і прийомів розв'язання фізичних
задач. 

Посібник буде корисним у першу чергу тим учням та
студентам, які виявляють інтерес до оволодіння прак&
тичними навичками розв'язання задач під час підготовки
до олімпіад і конкурсів.

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ  ЗЗААЛЛ

Юренко Ю.О.
ДРУЗІ �
ПИСЬМЕННИКИ
. – Полтава:
Полімет, 2002. –
212 с.

Дивом – дивним збереглися в архіві Полтавського
письменника Олеся Юренка листи юного Олеся Гончара,
репресованих Леоніда Лупана і Василя Баска, Микити
Годованця і Дмитра Гордієнка, Миколи Скуби і невідомо
де зниклого і забутого Павла М'якушки, грандів
української літератури Павла Тичини та Петра Панча і
багатьох інших.

Книга ця – документальна розповідь у листах та з
листів про життя і діяльність молодого покоління
українських письменників 1930&1941 років. Бо в листах
"закарбувалось життя нашої епохи  значно більшою мірою,
ніж в усіх видах писемності" – пише Надія Мандельштам,
слова якої взяті як епіграф до книги.

У РЕДАКЦІЮ НАДІЙШЛИ НОВІ КНИГИ

У першому розділі роботи вводиться поняття консер&
вативних і розвиваючих систем лінійних рівнянь. Наво&
диться розв'язання за допомогою методу зовнішнього
доповнення таких систем лінійних рівнянь у смислі МНК
Гауса, першої, другої та змішаної задач інтервалів. Другий
розділ присвячений аналізу та доведенню за допомогою
методів елементарної математики і логіки великої теореми
П'єра Ферма. Розв'язання таких задач ілюструє ефек&
тивність використання методу зовнішнього доповнення,
що науково обгрунтовано змістом теореми неповноти
Геделя.

Бобрищев О.В.
МЕТОД
ЗОВНІШНЬОГО
ДОПОВНЕННЯ.
– Полтава:
Дивосвіт, 2002. –
56 с.

Михайлик П.Я.,
Момот А.І.
НАЙБІЛЬШ
ЗАГАЛЬНІ І
РАЦІОНАЛЬНІ
МЕТОДИ
РОЗВ'ЯЗАННЯ
ЗАДАЧ З
ФІЗИКИ. –
Полтава: АСМІ,
2002. – Ч.1. – 20 с. –
Ч.2. – 112 с.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 
7 лютого 2002 року "Про відзначення 140&річчя з дня
народження академіка В.І.Вернадського" у 2002/2003
навчальному році проводиться низка заходів, при&
свячених вшануванню пам'яті першого Президента
академії наук України В.І.Вернадського. 

Учителям біології Полтавської області пропонуються
плани&конспекти уроків та позакласних заходів із доробку
вчителів біології Бочкарьової О.М., Скрипаль Л.І.,
Петренко Т.О. Хоменко В.А., Чирікової&Зоріної Л.С.,
Шелестенко Н.О. Усі ці матеріали апробовані в
загальноосвітніх навчальних закладах №№ 13, 18, 21,
30, 31, 34 м.Полтави і стануть в нагоді у шкільному
навчально&виховному процесі та під час проведення
заходів, пов'язаних із ушануванням пам'яті видатного
вченого. 

Козак І.О.
ВИКОРИСТАН�
НЯ НАУКОВОЇ
СПАДЩИНИ
АКАДЕМІКА 
В.І.ВЕРНАДСЬ�
КОГО У ШКОЛІ:
МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
(до  140�річчя від
дня народження
вченого). –
Полтава: ПОІППО.
– 2003. – 44 с.



кових присмеркiв. Так, наприклад, 28
грудня Венера перебуватиме над гори�
зонтом у нiчний час приблизно з 16 год
20 хв до 18 год 30 хв, Марс – також
після закінчення вечірніх присмерків,
але довше, до півночі; Юпітер зійде о 22
год і спостерігатиметься до 7 год ранку,
а Сатурн можна буде спостерігати всю
ніч (від вечірніх до ранкових присмер�
ків), у чому легко переконатися, екстра�
полювавши криву його сходу на вказану
дату.

Слiд мати на увазi, що поблизу гори�
зонту свiтило значно послаблюється ат�
мосферою, тому на практиці варто почи�
нати його спостереження не ранiше як
за пiвгодини�годину пiсля сходу, i завер�
шувати теж дещо ранiше заходу. Для
умов видимостi важливе значення має
також блиск (яскравiсть) свiтила. Так,
яскраву Венеру добре видно навiть у
сутiнках, а значно слабший Марс –
тiльки у повнiй темрявi.

Реально спостережувані в рiзних пун�
ктах Полтавської областi моменти ас�
трономiчних явищ можуть вiдрiзнятися
вiд знайдених за допомогою даного ка�
лендаря, але, як правило, не бiльше нiж
на 10 хвилин.

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

У 2003 р. відбудеться досить рідкісне
небесне явище*) – проходження Мер�
курія перед диском Сонця. Воно буде
першим у цьому столітті, а взагалі –
п'ятдесятим відтоді, коли почали спос�
терігати такі явища. Меркурій належить
до так званих нижніх планет, орбіти
яких містяться всередині земної орбіти.
Час від часу така планета опиняється
між Землею та Сонцем – у нижньому
сполученні з Сонцем. Для Меркурія ці
положення повторюються через 116 діб.
Зазвичай Меркурій у нижньому сполу�
ченні проходить то вище, то нижче від
Сонця (через нахил площини орбіти
планети до площини екліптики). Але
іноді він проходить перед сонячним дис�

Для вчителів та аматорів астрономії,
студентів та учнів корисною і, можна
сподіватися, цікавою буде iнформацiя
про умови спостереження найяскравi�
ших небесних свiтил у Полтавi протя�
гом 2003 року, яка концентровано пред�
ставлена у виглядi графiчного астро�
номiчного календаря на останній сто�
рінці обкладинки і доповнена описом
деяких особливих астрономічних подій
цього року.

По горизонталi календаря вiдклада�
ються дати 2003 року. Сiтка оцифрова�
них вертикальних лiнiй (лiнiй дати) ви�
конана з iнтервалом 7 днiв i вiдмiчає да�
ти, на якi припадає недiля, що дає змогу
легко встановлювати дати iнших днiв
тижня. По вертикальнiй осi календаря
вiдкладений поясний час. В осiнньо�зи�
мовий перiод він збігається з київським,
у весняно�лiтнiй (з 30 березня по       26
жовтня) для переходу до шкали київсь�
кого часу, яка використовується у по�
бутi, до знайдених моментiв слiд додати
1 годину. 

На основному полi календаря, обме�
женому лiнiями заходу i сходу Сонця,
проведенi кривi сходу (суцiльнi) та захо�
ду (штриховi) для 4 яскравих планет:
Венери (V), Марса (М), Юпiтера (J),
Сатурна (S). По сутi, це – графiки за�
лежностi моментiв сходу i заходу планет
та Сонця вiд номера дати.

Для того, щоб за графiками визначи�
ти умови видимостi планет, необхiдно
знайти на горизонтальнiй осi потрiбну
дату i вiд неї вертикально провести
лiнiю дати. Точки перетину лiнiї дати з
кривими графiків вкажуть моменти схо�
ду та заходу Сонця i планет, а також
кiнець вечiрнiх i початок ранкових гро�
мадянських присмеркiв, областi яких на
графiку заштрихованi. 

Видимiсть планети умовно обмежу�
ють її сходом або заходом та присмерка�
ми. Якщо лiнiя дати пiсля перетину кри�
вої заходу Сонця перетинає лiнiю захо�
ду планети, то дану планету буде видно
приблизно з моменту закiнчення вечiр�
нiх присмеркiв до її заходу, якщо ж спо�
чатку перетинається крива сходу плане�
ти, а потiм – сходу Сонця, то видимiсть
триває з моменту сходу планети до ран�
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* Вся наступна інформація підготовлена на основі
матеріалів "Астрономічного календаря на 2003 рік".

НЕБО ПОЛТАВЩИНИ У 2003 РОЦI

П.М.Федiй



ком і проектується на нього у вигляді
чорного кружечка.

Проходження Меркурія перед Сон�
цем відбувається завжди або у травні (з
5 до 11), або в листопаді (з 5 до 16). За
розрахунками ймовірні моменти наступ�
них проходжень такі: 7 травня 2003 р., 9
листопада 2006 р., 9 травня 2016 р., 11
листопада 2019 р., 13 листопада 2032 р.,
7 листопада 2039 р., 7 травня 2049 р.

Умови для спостереження в Україні
цьогорічного проходження будуть особ�
ливо сприятливими, оскільки воно поч�
неться вранці і закінчиться після полу�
дня. Перший контакт відбудеться о 8
год. 11 хв., другий (завершення сход�
ження на сонячний диск) – через 5 хв.,
третій (початок сходження з диска) – о
13 год. 27 хв. і ще через 5 хв. явище за�
вершиться.

Проходження Меркурія перед дис�
ком Сонця доцільно спостерігати з теле�
скопом, який має максимально можливе
збільшення, оскільки видимий кутовий
розмір планети малий. Цього разу він
складає 12.1", що становить приблизно
1/150 частину сонячного діаметра. Пла�
нету слід шукати у північній (верхній)
третині диска Сонця. Рух відбувати�
меться зліва направо і згори вниз (при
умові прямого зображення у полі зору
телескопа). Щоб не осліпнути під час
спостережень, треба встановити перед
об'єктивом телескопа темний світло�
фільтр, а зображення Сонця та планети
проектувати на екран, наприклад, на ар�
куш білого паперу, закріпленого на де�
якій відстані від окуляра телескопа. Ек�
ран необхідно захистити від розсіяного
сонячного світла. Слід мати на увазі, що
під час переміщення планети перед дис�
ком вона може наближатися до соняч�
них плям або навіть "проповзати" по
них. Під час вступу планети на соняч�
ний диск (перший контакт) і сходу з
нього (останній контакт) треба чекати
на можливу появу яскравого лімба на�
вколо планети, а також на характерну
розмитість її країв, що свідчило б про
наявність у Меркурія атмосфери. Зви�
чайно, більшою мірою це стосується Ве�
нери, адже 1761 р. М.В.Ломоносов, спос�
терігаючи саме ці явища, виявив у Вене�
ри щільну атмосферу. Меркуріанська
атмосфера дуже розріджена, тому при
його проходженнях такі ефекти зазвичай
не спостерігаються, однак в окремих ви�
падках відзначалися спостерігачами.

Ще раз варто застерегти, що спосте�
реження Сонця через оптичні прилади
без темних світлофільтрів може призве�
сти до втрати зору.

Наприкінці літа відбудеться ще одна
неординарна подія – чергове велике
протистояння Марса, яке повторюється
кожних 15�17 років. У цей період плане�
та перебуватиме в сузір'ї Водолія і спос�
терігатиметься практично протягом
всієї ночі як яскравий червоний об'єкт із
блиском – 2.8m, піднімаючись в
кульмінації на висоту понад 200. У дату
протистояння, 28 серпня, Земля та Марс
зблизяться між собою на відстань близь�
ко 56 млн. км, внаслідок чого видимі ку�
тові розміри планети перевищать 25".
Умови спостереження Марса будуть за�
лишатися сприятливими до кінця осені.

У 2003 р. на земній кулі відбудеться 2
місячних (повних) і 2 сонячних (кільце�
подібне та повне) затемнення. В Україні
можливо буде спостерігати     31 травня
кільцеподібне сонячне (як часткове) та
повне місячне затемнення 9 листопада.
Перше почнеться при сході Сонця і за�
вершиться після 7�ї години ранку за
київським часом при висоті Сонця над
горизонтом близько 200. Максимальна
фаза (близько 0.8) настане невдовзі
після 6 год. Місячне затемнення відбу�
ватиметься з 0 год. 15 хв. до 6 год. 22 хв.,
причому повна фаза триватиме з 3 год. 6
хв. до 3 год. 31 хв.

2003 рік не буде сприятливим для
спостереження комет. Очікується про�
ходження через перигелій 13�ти раніше
відкритих короткоперіодичних та 5�и
майже параболічних комет, однак через
надто малий блиск навіть за допомогою
аматорських телескопів можна буде
розрізнити лише окремі з них.

Метеорні потоки, як завжди, спос�
терігатимуться у звичні для них дні.
Інтенсивних метеорних дощів астроно�
ми не передбачають. 

Стаття надійшла в редакцію 20.03.2003 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОИГРЫ ПРЕВРАЩАЮТ ДЕТЕЙ

В АГРЕССОРОВ

Американский ребенок проводит 28 часов в неделю перед телевизором – это больше, чем он тратит на
занятия в школе. Как минимум, час в день он играет в видеоигры или путешествует по Интернету.
Несколько часов в неделю он посвящает просмотру фильмов и прослушиванию музыки.

По данным Медицинского факультета Гарвардского Университета\Harvard University, к 18�лет�
нему возрасту американский ребенок видит насилие на экране телевизора более 180 тыс. раз – из
них примерно 80 тыс. убийств. По данным Mediascope, 66% детских телепередач, транслируемых в
США, содержат сцены насилия, причем в трех четвертях случаев телевидение демонстрирует про�
граммы, в которых насилие никак не наказывается. По данным Национального Института Психи�
ческого Здоровья\National Institute of Mental Health, лишь 4% программ, в которых присутствуют
сцены насилия, содержат ярко выраженный призыв к ненасилию.

За последние 40 лет в мире было проведено более 1000 исследований, посвященных влиянию те�
левидения и кинематографа на детей. Исследования проводились во многих странах мира, среди
мальчиков и девочек, принадлежащих к различным расам, национальностям и социальным груп�
пам. Тем не менее, результаты исследований были практически идентичны: агрессия на экране де�
лает детей более агрессивными по отношению к людям и к неодушевленным предметам. Американ�
ская Академия Педиатрии\American Academy of Pediatrics опубликовала четыре фундаментальных
вывода из этих исследований. Во�первых, дети, которые смотрят много передач, содержащих сцены
насилия, воспринимают насилие как легитимный способ разрешения конфликтов. Во�вторых, про�
смотр сцен насилия делает человека более беззащитным к насилию в реальной жизни. В�третьих,
чем больше ребенок видит сцен насилия на экране, тем больше шансов, что он станет жертвой наси�
лия. В�четвертых, если ребенок отдает предпочтение просмотру телепрограмм, содержащих сцены
насилия, существует значительно большая вероятность, что он вырастет агрессивным человеком и
даже совершит преступление.

Несовершеннолетние склонны верить всему, что говорится с экрана. К примеру, в 2001 году
Kaiser Family Foundation выяснил, что 60% подростков больше доверяют медицинской информа�
ции, передаваемой по ТВ, чем мнению их лечащих врачей. Телевизионное насилие особенно опасно
для маленьких детей, в возрасте до 8 лет, потому что они не могут точно различить, где начинается
реальная жизнь, а где кончается фантазия. Ужасы кино они воспринимают, как реальность. Есть не�
сколько печальных примеров. В конце 1980�х годов пятилетний мальчик посмотрел мультфильм
про Бивиса и Батхэда на MTV. В этом мультфильме тупые персонажи  безуспешно пытались вос�
пользоваться спичками. У мальчика эксперимент удался – в результате сгорел трейлер, в котором
жила его семья, и его двухлетняя сестренка. Мать погибшего ребенка, оставившая детей без при�
смотра, местные пожарные организации и многие общественные организации начали кампанию за
запрещение этого мультфильма. Компромисс был найден: MTV исключила сцены пиромании из
историй о Бивисе и Батхэде. Известны случаи, когда дети, после просмотра фильмов про Суперме�
на, пытались летать, выпрыгивая из окон второго этажа.

85% наиболее популярных в США видеоигр также содержат акты насилия. Исследование, про�
веденное в 1996 году среди четырехлетних мальчиков и девочек, показало, что большинство из них
(59% девочек и 73% мальчиков) назвали своими любимыми видеоиграми те, которые содержат ак�
ты насилия. В 1999 году двое школьников, живущих в городе Литлтон, штат Колорадо, убили 12
своих одноклассников и ранили 23�х, после чего застрелились. Расследование показало, что одним
из факторов, подвинувших их на совершение убийства, вероятно, стала популярная компьютерная
игра Doom. Оба подростка постоянно играли в нее. Одноклассников, с которыми у них не сложи�
лись отношения, будущие убийцы называли монстрами (по сюжету Doom герой воюет с человеко�
подобными монстрами).

Телевидение оказало большое влияние на уровень преступности. Существует четкая зависи�
мость: уровень преступности в той или иной стране возрастал через 10�15 лет после появления в
ней телевидения. В 2001 году в США был опубликован доклад главного хирурга страны, посвящен�
ный проблеме молодежного насилия \Youth Violence: A Report of the Surgeon General. В этом до�
кладе подчеркивалось, что просмотр фильмов и телепрограмм, содержащих акты насилия, является
фактором риска для подростка. По уровню воздействия на сознание ребенка он находится на том
же уровне, что и иные факторы риска – бедность, плохое социальное окружение, низкий уровень
интеллекта и т.д.

Опросы общественного мнения показывают, что примерно три четверти жителей США убежде�
ны в том, что телевизионные передачи перегружены насилием. Опрос, проведенный телекомпанией
Fox News после очередных случаев убийств, совершенных школьниками, показал, что 29% амери�
канцев считают создателей кинофильмов, телепередач и музыки виновными в этих преступлениях
(58% возложили вину на родителей). Аналогичный опрос службы Gallup показал, что жители США
считают телевидение второй главной причиной роста детского насилия: 40% возложили главную
вину на родителей, 8% – на телевидение, 7% – на недостатки работы учителей, 6% – на психологи�
ческие проблемы детей, 5% – на утрату обществом строгих моральных императивов. 

Washington ProFile, 9 февраля 2003 года – # 13 (244)
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Скіфи, сармати, готи
Історичний процес формування ук�

раїнського народу, як і багатьох інших, був
досить тривалим. Із ранніх епох на наших
землях цей процес визначався постійними
міграціями різних племен. Ряд численних
народів, відомих у історичних джерелах, –
скіфи, сармати (савромати), готи, гунни,
авари, тюркомовні булгари, угри (мадяри),
хозари, торки (узи, огузи), печеніги, по�
ловці та інші, які колись проживали на
значній території Євразійського степу, у
тому числі й на сучасних українських зем�

лях, розчленилися в інших етносах, знач�
ною мірою вони асимілювалися й з ук�
раїнцями [1]. Унаслідок цих міграцій
давнє населення України ніколи не було
етнічно й культурно однорідним. Але й не
було цілковитої зміни етносів. Як стверд�
жує академік НАН України П.П.Толочко
у своїй передмові до двотомного навчаль�
ного посібника "Давня історія України"
(К.: Либідь, 1994. – Кн.1., с. 7, 9), "…якась
частина того або іншого племінного угрупо�
вання неодмінно залишалася мешкати на

Давня історія рідного краю, як і взагалі України давноминулих часів, до останнього часу за�
лишається недостатньо висвітленою. Як правило, її починали із висвітлення життя
слов'янських племен, із часу заснування Київської Русі. Із поля зору науки фактично випадав
досить довгий і багатий історичний період наших земель, що передував утворенню Давньо�
руської держави. Не висвітлювалася належним чином роль багатьох різномовних племен, ет�
носів, які залишили той чи інший слід на нашій землі і брали участь в історичному процесі фор�
мування українського народу, у процесі українського державотворення.

З огляду на це "Постметодика" розпочинає публікацію методичного посібника кандидата
історичних наук, заслуженого працівника культури України Віри Никанорівни Жук "Із глиби�
ни віків. Сторінки з іcторії сучасних земель Полтавщини від Скіфії до Великого
князівства Литовського (VIIст. до н.е. – XVIст. н.е.)", у якому розглядається тривалий
процес формування української народності, висвітлюються маловідомі сторінки нашої історії,
особливо до Київської Русі. Автор посібника досліджує перебування українських земель, у тому
числі й території сучасної Полтавщини, у глибоку давнину в складі Великої Скіфії, Сарматії,
під владою готів, гуннів, Аварського каганату, у складі Великої та Чорної Булгарії, веде мову
про роль скіфів, сарматсько�аланських племен, протоболгар, торків (огузів), печенігів, по�
ловців, угрів (мадяр) та інших етносів у процесі формування української народності, про
взаємозв'язки багатьох із них між собою.

Окремі сторінки дослідження присвячено перебуванню наших земель під ігом Золотої Орди
та в складі Литовсько�Руської держави – Великого князівства Литовського. Детально
досліджено питання про вік Полтави, про перші згадки про неї у писаних історичних джере�
лах.

У зв'язку з уведенням протягом останнього десятиліття в науковий обіг багатьох нових
історичних джерел на підставі їх глибокого аналізу ряд трактовок, міркувань автор вислов�
лює уперше. Вони підтверджуються значною кількістю посилань на ці джерела та історичну
літературу. 

Матеріали посібника стануть у нагоді під час підготовки уроків, організації та проведення
позакласних заходів у школах. Уміщений у посібнику список історичних джерел та літерату�
ри, як і додатки, можуть бути широко використані викладачами, вчителями, студентами,
учнями для самостійної роботи у подальшій історико�краєзнавчій роботі з метою поглиблен�
ня знань з історії Вітчизни та безпосередньо історії свого рідного краю. 

Пропонуємо до вашої уваги перший розділ – "Скіфи, сармати, готи".

²Ç ÃËÈÁÈÍÈ Â²Ê²Â.
ÑÒÎÐ²ÍÊÈ Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÇÅÌÅËÜ
ÏÎËÒÀÂÙÈÍÈ Â²Ä ÑÊ²Ô²¯ ÄÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÊÍßÇ²ÂÑÒÂÀ ËÈÒÎÂÑÜÊÎÃÎ 
(VII ñò. äî í. å. – XVI ñò. í. å.)
Â.Í.Æóê
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своїх предковічних місцях (передусім це сто�
сується землеробів лісостепової зони),
нерідко змішуючись із пришельцями. Тим са�
мим забезпечувалися безперервність істо�
ричної пам'яті, органічне передання у спадок
новому населенню культурно�світоглядного,
життєдіяльного генофонду регіону. Так про�
тягом тисячоліть різноетнічні народи по�
ступово витворювали на території України
певні генетично споріднені традиції способу
життя, матеріального виробництва, мис�
лення, культури, котрі, закріплювані, урізно�
манітнювані та збагачувані на кожному но�
вому історичному етапі, врешті�решт скла�
ли матеріальні й духовні підмурки мен�
талітету українців… українець – …резуль�
тат тривалої еволюції людського життя на
наших землях, спадкоємець усіх попередніх
народів, котрі спільними зусиллями витво�
рили підвалини його специфічно�національ�
них способу життя та світогляду" [2].

Із відомих історичних часів епохи ран�
нього залізного віку, коли почали форму�
ватися сучасні європейські народи, на те�
перішніх українських землях проживали
різні племена й етноси. Більше тисячі літ,
що нам відомо, тут перебували, панували
представники індоєвропейської сім'ї на�
родів – скіфи (а до них ще кіммерійці),
потім сармати, згодом східногерманські
племена готів. У останні десятиліття IV
ст.н.е. у зв'язку з тривалим в історії проце�
сом Великого переселення народів на
зміну їм приходять зі сходу вже суто
азіатські племена гуннів. І з того часу тюр�
комовні племена із Центральної, із Серед�
ньої Азії, змінюючи одні одних, займають
панівне становище на українських землях
фактично ціле тисячоліття [3].

Глибокий дослідник давньоруської
історії, американський професор Г.В.Вер�
надський (син нашого академіка В.І.Вер�
надського), заокруглюючи дати, пише, що
південна Русь уперше була політично ор�
ганізована кіммерійцями (1000�700 рр. до
н.е.), потім скіфами (700�200 рр. до н.е.) і
сарматами (200 р. до н.е.�200 р. н.е.), потім
послідували готи (200�370 рр. н.е.), яких
змінили гунни (370�454 рр. н.е.). Інші
вчені дещо зміщують деякі із цих дат на
одне століття. Г.В.Вернадський вважає, що
у більшості випадків переважаюча маса
місцевого населення, визнаючи політич�
ний контроль пришельців, трималася за
свої старі житла або ж селилася знову не�
подалік від попередніх місць проживання.
У свою чергу, кожен новоприбулий етнос
додавав новий етнічний штрих до багать�
ох, що вже тут існували [4].

У той час, коли у Причорномор'ї, на
півдні сучасної України жили і займали
панівне становище кіммерійці, яких одні
вчені вважають спорідненими з фракійця�
ми, інші називають індоіранцями, то на
Середньому Подніпров`ї, на Лівобережжі,
на думку вчених, мешкали чи то предки
фінно�угрів, чи то балти [5].

Скіфський, або скіфсько�античний
період, учені датують     VII�III ст. до н.е.,
дехто починає його на століття раніше,
інші на століття пізніше. Найбільшого
розвитку Скіфія, або Велика Скіфія, набу�
ла у V�IV ст. до н.е. Детальний опис її гео�
графії та населення залишив знаменитий
стародавній грецький історик і географ –
"батько історії" Геродот (жив бл. 484�425
рр. до н.е.) у IV томі своєї "Історії греко�
перських воєн". У середині V ст. до н.е. він
відвідав грецькі колонії Причорномор'я,
Чорним морем плавав і до берегів Кавказу,
описав побачене й почуте від греків та
скіфів, із якими зустрічався. Оскільки гре�
ки полюбляли все відмірювати квадрата�
ми, то й Скіфія у Геродота має форму ква�
драта, сторони якого дорівнювали 20 дням
шляху із заходу на схід, від Істра (Дунаю)
до Тіраса (Дону), та стільки ж із півдня на
північ, починаючи від Чорного й Азовсь�
кого морів. Головною рікою скіфів був Бо�
рисфен (у перекладі з давньогрецької –
"той, що тече з півночі") – Дніпро.

Учені вважали, що скіфські племена бу�
ли споріднені з середньоазіатськими пле�
менами саків і масагетів. Одні відносять
скіфів до південно�східної групи ірано�
мовних (індоєвропейської сім'ї) народів,
інші – до північноіранської групи [6].

"Батько історії" Геродот переказує по�
чуті три легенди�версії про походження
скіфів: одна розповідає, що перший скіф
Таргітай (Таргітаон) народився на березі
Борисфена (Дніпра) від богів Папая (Зев�
са) і Апі – доньки Борисфена; друга – що
скіфи були нащадками легендарного Ге�
ракла і доньки Борисфена, змієногої
дівчини Апі. Найправдивішою Геродот
вважав третю оповідь, яка стверджувала,
що скіфи раніше мешкали в Азії, потім під
натиском масагетів пішли у Європу і
витіснили кіммерійців із Північного При�
чорномор'я. Пантеон скіфських богів був
подібний до грецького: Папай (або Папей
– Зевс), Апі (Гея – Земля, дружина Зев�
са), Табіті (Гестія – богиня домашнього
вогнища), Гойтосир (ще Ойтозірос –
Аполлон), Аргімпаса (небесна Афродіта),
Фагімасад (Тагімазадос – Посейдон). Скі�
фи вірили в цих богів, але не мали звичаю
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ставити їхнє зображення, жертовників чи святилищ, крім одного
Ареса (бога війни). У жертву богам приносили варене м'ясо заби�
тих тварин, окрім свиней, яких не тримали у своєму краї.
Найбільш молилися Табіті (Гестії). Царські скіфи приносили ще
й жертви Фагімасаду (Посейдону) [7]. 

Скіфи поділялися, за Геродотом, на чотири великих племені,
що мали своїх царів: скіфи�орачі на Правобережжі Дніпра, у Лісо�
степу Лівобережжя – скіфи�землероби, у степах на схід від Борис�
фену до річки Геросу (Молочної) – скіфи�кочовики, а по берегах
Меотиди (Азовське море) та північного Причорномор'я і в Степу
Криму – царські скіфи, яким належало панівне становище, їхньо�
му цареві підпорядковувалися інші.

Геродот оповідає, що скіфи були красиві, дужі, відважні й бага�
точисленні, чудові
наїзники; окрім коней,
вони розводили вели�
ку рогату худобу. До
складу скіфського
племінного союзу вхо�
дили землеробські й
кочові племена.

На території сучас�
ної Полтавщини жили
скіфи�землероби. На
думку вчених, хоч їх і
називали скіфами�
землеробами, це було
якесь автохтонне на�
селення (фінно�угри
чи балти), підкорене
скіфами і яке платило
їм данину. Скіфи мог�
ли тут з'являтися ли�
ше для збору остан�
ньої. Власне скіфи не
мали ні дому, ні хат,
жили і пересувалися
на великих чотири� та
шестиколісних возах,
запряжених у дві або
у три пари волів, на�
пинали над возом із
повсті халабуду – ки�
битку, вкриту з усіх
боків. У цих халабу�
дах жили жінки й
діти, а чоловіки їхали
поруч чи слідом верхи
на конях, доки худоба
не випасе зайнятий степ, потім вирушали далі. У таких кибитках
возили вони і свої майстерні, ковальське приладдя. Харчувалися
м'ясом, кобилячим молоком, маслом, сиром, кумисом – їжею
кочівників.

Скіфи�землероби жили осіло, за рахунок хліборобства та тва�
ринництва. Сіяли жито, овес, ячмінь, просо, сочевицю, льон, ко�
ноплю, часник, цибулю; жили невеликими хуторами, а в теплу по�
ру року – у своїх угіддях. Займалися також рибальством, мислив�
ством, бортництвом (бджільництвом). У Дніпрі та його притоках
водилася величезна кількість різної риби. Греки, які заснували

Мал. 1. Знаряддя праці та побуту скіфів: 

1. Серп. 2. Залізний ніж з кістяною рукояттю.
3. Залізна сокира. 4. Голка. 

5. Бронзовий казан.

Мал. 2. Предмети скіфського озброєння: 

1. Меч. 2,3. Наконечники списів. 

4%6. Бронзові наконечники стріл.

Буде такий 
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дичного забезпе�
чення нового
шкільного
краєзнавчого курсу
"Історія Полтав�
щини" 7 лютого 
2003 р. на базі
Полтавської об�
ласної універсаль�
ної наукової біблі�
отеки ім. І.П.Кот�
ляревського відбу�
лася регіональна
науково�практич�
на конференція
"Наукові та тех�
нологічні засади
шкільного курсу
"Історія Полтав�
щини". У виступі
заступника на�
чальника УОН
Полтавської обл�
держадміністрації
І.А.Воліченко
йшлося про те, що
на виконання по�
станови Кабміну
України від 10
червня 2002 року
за №789 "Про за�
твердження Про�
грами розвитку
краєзнавства на
період до 2010 ро�
ку" та розпоряд�
ження голови Пол�
тавської обласної
державної адмі�
ністрації від       18
серпня 2002 року
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тавської обласної
Програми розвит�
ку краєзнавства" з
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свої міста на північному узбережжі Чорного моря, купували у
скіфів рабів, худобу, шкіри, шерсть, хліб, хутро, віск, мед, а збували
сусідам тканини, вино, оливкове масло, різні прикраси тощо [8].

З IV ст. до н.е. у скіфів добре видно майнову нерівність –
скромне майно одних і багатство царських скіфів, їх можно�
владців, ватажків кочовиків, які володіли тисячами голів худоби,
коштовностями. За твердженнями античних авторів, у пізній
період існування Скіфії в Криму, на півдні сучасної України, на
Нижньому Подніпров'ї у них з'являються міста. Ряд учених, у то�
му числі академік Б.О.Рибаков, професори Б.М.Граков та
Б.А.Шрамко, їхні полтавські учні і послідовники О.Б.Супруненко
та інші вважають Більське городище, побіля села Більськ Коте�
левського району, за городище скіфської епохи і місто Гелон, за�
сноване гелонами у землі будинів і описане Геродотом. Але архео�
логи "київської школи" В.А.Ільїнська, О.І.Тереножкін та ряд
інших українських вчених, а також російські заперечують це. Ос�
танні поміщають його на Дону, у межиріччі Дону і Волги, у районі
сучасної Самари тощо, Г.В.Вернадський – на нижньому Дону або
на його притоці Сіверському Дінці [9]. 

Глибокі дослідники історії скіфів – відомі археологи
В.А.Ільїнська та О.І.Тереножкін, посилаючися на археологічні
дослідження�порівняння і на писані історичні джерела, заперечу�
ють, що Більське городище – це скіфський Гелон. Вони пишуть:
"Б.А.Шрамко відстоює гіпотезу, що Більське городище є залишками
древнього Гелону, згаданого Геродотом. Для цього немає достатніх
підстав. Ми вважаємо, що автор ухиляється від основного напряму
досліджень, які стали можливими завдяки багатющим результатам
багаторічних досліджень Більського городища. Наші заперечення по
цьому питанню викладені у спеціальній статті (Ильинская В.А. Мо�
жет ли Бельское городище быть городом Гелоном. – В кн. "Скифы и
сарматы". – К., 1977. – С.73�95). Відзначимо, що гіпотеза про
Більське городище як місто Гелон не знаходить підтвердження у
писемних джерелах. Цьому суперечать дані мовознавства, а також
зазначена Геродотом різниця в господарсько�культурній, етнічній
та антропологічній характеристиці обох народів, неможливість
ототожнення правобережно�ворсклинської частини населення
Лісостепової Скіфії з іраномовними племенами гелонів, а населен�
ня з культурою посульсько�донецького типу з давніми аборигена�
ми�будинами. Археологічні розкопки Більського городища не да�
ють змоги виділити його в якусь особливу культурно�локальну
групу, відособлену від інших пам'яток   Лісостепової   Скіфії
(Ильинская В.А., Тереножкин А.И. Скифия VII�IV вв. до н.э. – К.:
Наукова думка, 1983. – С.349).

Справа в тому, що й сам Геродот не поміщав Гелон на території
сучасної Полтавщини. "Батько історії" пише, що скіфи займали в
той час землі до Танаїсу (Дону), а за Доном на північ від Ме�
отійського озера (Азовського моря) мешкали сармати (савромати),
північніше від них – будини, які мали ясно�сині очі й світле волос�
ся, земля яких була покрита густим лісом різної породи. Ось в ук�
раїнському перекладі слова Геродота: "У їх країні є дерев'яне місто,
що називається Гелон. Воно оточене дерев'яним муром, високим і
цілком із дерева, а довгим із кожного боку на тридцять стадій. Бу�
динки і святилища в них також із дерева. Там є святилища грецьких
богів, прикрашені на грецький спосіб статуйками богів, жертовника�
ми й храмовими спорудами з дерева. Вони справляють кожні три ро�
ки свято Діоніса і впадають у вакханальний шал. А гелони з правіку
були греки, але виселилися з надморських міст і поселилися в краю бу�
динів. Розмовляють то скіфською, то грецькою." (Геродот із Галікар�
насу. Скіфія. – К.:Довіра, 1992. – С.63). Далі він пише, що будини
й гелони говорять різними мовами, мають різні звичаї: будини
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провадять кочове життя й харчуються со�
сновими шишками, гелони – хлібом, ма�
ють городи і зовні не схожі з будинами.
Коли Дарій І Гістап близько 515 року до
н.е. напав на скіфів, вони відступали, ма�
невруючи й затягуючи все далі в степи йо�
го військо. Перси пройшли через землю
скіфів і савроматів, прибули до краю бу�
динів, застали там дерев'яне місто Гелон, з
якого втекли його мешканці, і спалили
місто. Перейшовши землю будинів, Дарій
дійшов до пустелі, де ніхто не мешкав, за�
снував табір над рікою Оар (Волга) і на
рівній віддалі від свого табору (близько 60
стадій) заклав вісім міст. Але, побачивши,
що скіфи зникли, він залишив ці недобу�
довані міста й поспішив за противником,
намагаючися нав'язати йому бій і розгро�
мити його. Та скіфи продовжували манев�
рувати тепер у зворотному напрямку.
Військо Дарія з величезними втратами
повернулося зі свого тривалого походу.
Отже, Геродот, який, до речі, не піднімав�
ся навіть до дніпровських порогів, а лише
знав, що біля тих місць, де Борисфен не
судноплавний, скіфи хоронили своїх
царів, не поміщав будинів та гелонів і
місто Гелон на території сучасної Коте�
левщини [10]. 

Пануючи кілька століть над нашими
землями, скіфи залишили тут свої сліди,
географічні назви: Дана (Дон) – "вода",
Данапер (Дніпро) – "падаюча вода", Дана�
стер (Дністр) – "швидка вода" та ін. [11].
Як твердить український історик Н.По�
лонська�Василенко, від скіфів маємо зна�
мениті білі штани й сорочку, чоботи, шпи�
часту козацьку шапку, перначі, сагайдаки
тощо [12].

Учені вважають, що кліматичні зміни
ІІІ�ІІ ст. до н.е. охопили весь Європейсь�
кий пояс степів. Тривала посуха та
погіршення умов проживання у межах
Північного Причорномор'я суттєво позна�
чилися і на долі місцевого населення та
його господарювання. Зменшилася кіль�
кість худоби, а землеробське населення
змушене було залишати степи, шукаючи
придатні для користування землі. Саме в
цей час і з'являються на території скіф�
ського степу сармати.

У відомий нам історичний період вони
спершу кочували від Тоболу до Уралу, а в
часи Геродота уже були у межиріччі Волги
і Дону. 

У період могутності Скіфської держа�
ви, коли на неї напали перси на чолі з Да�
рієм, сармати брали активну участь у
військових діях на боці скіфів у складі
армії царя Скопасіса. Основою сарматсь�

кого господарства було кочове скотарство,
землеробством займалася лише та частина
сарматів, яка осідала в районах із ко�
лишнім землеробським населенням. У
сарматів відбувався розклад родового ла�
ду, йшов процес класоутворення з
виділенням багатої і войовничої племінної
знаті. Самі вони себе називали "саврома�
ти" (давньоіранське "сааремат"), що озна�
чало "оперезаний мечем", тобто той, хто на
поясі носив меч. А сарматами їх називали
греки та римляни. Як і скіфи, вони були
іраномовним народом. Про їх спо�
рідненість говорить і легенда, переказана
Геродотом. Він писав, що сармати ведуть
свій рід від амазонок, яких побрали за себе
заміж скіфські юнаки. Проте степові кра�
суні не опанували досконало мову своїх
чоловіків, "тому савромати розмовляють
скіфською мовою, але здавна зіпсованою",
як писав Геродот. Отже, скіфи і сармати
розмовляли на різних діалектах, були
близькими за походженням, культурою і
мовою. Сармати – біляві, "зіроокі"
кочівники�скотарі і вогнепоклонники,
списо� та мечоносці, "залізні вершники"
ввійшли в історію як могутні, жорстокі і
волелюбні, а разом із тим і "материнські"
та "жінкопідвладні", залишили після себе
своєрідну матеріальну культуру і велику
кількість таємничих знаків – тамг, не мен�
ше загадкових мовних знаків – етнонімів.
Назву "амазонки" раніше тлумачили як
"чоловіковбивці", сучасною наукою вона
трактується дещо інакше – "правительки
чоловіків". За давніми переказами, войов�
ниче жіноче плем'я амазонок жило у ме�
жах Дону і основним його заняттям було
суто чоловіче ремесло – війна, розбій та
вбивство. У хоробрості і військовій май�
стерності вони не поступалися чоловікам.
Легенда Геродота про сарматську генеа�
логію та історико�археологічні матеріали
вказують на особливе становище сар�
матської жінки, її войовничий характер.
На ранній стадії формування у сарматів
панував матріархат, напевне, тоді були
між ними амазонки; потім античні джере�
ла згадують імена цариць Томірис, Амагу
та інших, які брали участь у війнах, керу�
вали обороною [13].

Ряд вчених вважає, що захоплення сар�
матами скіфських степів відбувалося по�
етапно, масове переселення у Північне
Причорномор'я сарматського етносу
відбувається вже у ІІ ст.н.е. З того часу
Сарматія географічно заміщує Скіфію.
"Кочова імперія" Сарматія як міжетнічне
утворення складалася з декількох
племінних союзів: роксоланів (рокса�
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кої династії Бариса Агарджі (150�189 рр.),
Бушлай завоював ці землі для Іделя і на
берегах річки, яку на честь року Барса по�
своєму назвав Барискул (Ворскла), на
місці сучасної Полтави заснував поселен�
ня, назвавши своїм іменем – Бушлай. Але
противники з місцевих племен убили Бу�
шлая, а поселення, що носило його ім'я,
знищили; уцілілі мешканці, яких залиши�
лося небагато, поховали засновника поруч
із руїнами його міста [17].

Матеріальна культура сарматів майже
не відрізняється від культури пізніх
скіфів. У них панує той же звіриний стиль.
Основні форми їхнього посуду – горщики
з кулястими тулубами, циліндричними
шийками, з відігнутими вінцями. Вони ор�
наментовані горизонтальними лініями,
зигзагами. Пізніше з'являються горщики з
широким дном та високими вінцями,
інший посуд. Подібним був і духовний
світ сарматів та скіфів. Був пантеон богів,
подібний до грецьких. Якщо у скіфів най�
важливішою серед богів була богиня
Табіті, то у сарматів такою вважалася бо�
гиня родючості Астарта, пов'язана з куль�
том Сонця і коня. Іншими головними
скіфсько�сарматськими божествами були
Папай (ще пишуть Папей, Панай, Пацай),
який ототожнювався з грецьким богом не�
ба Зевсом, та Апі, котра мала ту ж вагу, що
й богиня Землі Гея у Греків. Скіфи спору�
джували жертовники із хмизу і
прикріпляли нагорі старовинний залізний
меч, а сармати встромляли меч у землю й
поклонялися йому. Зберігалася у сарматів,
як і у скіфів, частина поховального обряду
для багатих і бідних.

Політична гегемонія сарматів була пі�
дірвана у ІІІ ст.н.е. наступом готів, а в на�
ступні століття остаточно гуннами. Скіф�
сько�сарматські племена розчинилися у
наступних етносах, але залишили на
нашій українській землі не тільки довгі
просторі штани (згадаймо козацькі шаро�
вари), шкіряні камізельки (камзоли), взут�
тя з м'якої шкіри, шапки, чимало страв то�
що. Вони залишили в тому числі і майже
600 різних географічних назв. Це перш за
все – корені в назвах "Дніпро", "Дон",
"Дунай", "Ворскла" (у перекладі з осе�
тинської "ворс�кула" – "біла вода"), "Лта�
ва", "Артополот" та багатьох інших. Окрім
топонімів, чимало інших слів вважаються
такими, що мають іранське походження,
серед них – хата, шаровари, собака тощо
[18].

Наприкінці ІІ (за деякими даними ще в І)
– на початку ІІІ ст. н.е. східногерманські
племена – готи, бургунди, вандали, які ще

ланів), язигів (яси, або аси), аорсів, сіраків
та аланів. Економічною основою господар�
ства сарматів було рухоме кочове скотар�
ство, соціальний устрій – родоплемінна
суспільна ранньокласова організація з еле�
ментами державності [14].

На нашій території кочували і мешкали
роксолани ("світлі алани"). Назву їх виво�
дять від іранського "рукхс", що означає
"світлий" (від "urukhs" виводять назву
"руси") та "алани" – "великі", "високі",
"могутні". Можливо, алани й були високи�
ми та міцними. Але слово "алан", "аланг" у
народів Алтаю, у давніх тюркомовних ет�
носів, у туркменів, казахів та інших (як у
татар та башкирів "ялан") означало і озна�
чає "поляна", "лісова поляна", "поле",
"рівнина", "долина", а мешканців цих
полів�степів – рівнин називали "поляна�
ми". Отже, алани – це поляни [15]. На
південний схід від роксоланів, на нижньо�
му Дону, жили аорси. Їх назву теж виво�
дять від іранського "ors" або "uors", що оз�
начає "білий". У середні віки назва "алан"
вживалася до кавказького народу, який
по�грузинськи називався "ос", у нас у дав�
нину – "аси", або "яси", тепер – осетини.
Останні є залишками великого племені,
яке кочувало колись на рівнинах Перед�
кавказзя до Дону, потім – до Дніпра і
Дністра. Після роксоланів учені назива�
ють на території сучасної України аорсів і
аланів [16]. Цілком зрозуміло, що нові за�
войовники не витіснили повністю місцеве
населення, яке завдяки тривалій асимі�
ляції зі скіфами уже вважалося теж скіфа�
ми, але такими, що вели осілий спосіб
життя.

На думку деяких учених, на нашій пол�
тавській землі спершу мешкали кочовики,
які не мали ні хат, ні худоби, жили в ки�
битках на возах, мали багато коней, овець,
великої рогатої худоби. Д.Дорошенко вис�
ловлює думку, що вони мали під своєю
владою якесь місцеве хліборобське плем'я,
з якого брали данину. Поступово сармати�
роксолани асимілювалися з іншими етно�
сами і в умовах нашого лісостепу поряд із
скотарством займалися землеробством та
ремеслами [16].

За повідомленням казанського істори�
ка�джерелознавця Ф.Нурутдінова, у істо�
ричній повісті Васила Куша "Барадж дас�
таны" ("Сказання про Бараджа"), напи�
саній у Волзькій Булгарії у XV ст., збе�
рігся такий переказ. У сарматсько�алансь�
кий період, близько 150 року н.е., на наші
землі з Іделя (Волзько�Уральське
об'єднання 7 племен) прийшло плем'я на
чолі з Бушлаєм. За наказом царя ідельсь�
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у перші століття до нашої ери жили в
Скандинавії, а потім під натиском інших
племен переселилися на південне узбе�
режжя та острови Балтійського моря, ви�
рушили тепер із прибалтійського узбереж�
жя, з пониззя Вісли, на південь з їх насту�
пом розпочалося із північного заходу так
зване Велике переселення народів, яке
привело у рух германські, слов'янські та
інші племена на території Європи, Азії,
Північної Африки. Племена, що брали
участь у переселенні народів, були на
стадії розкладу первіснообщинного ладу.

Готи були індоєвропейським народом
східногерманської мовної підгрупи –
рослі, голубоокі блондини, міцні, войов�
ничі і добре організовані. Поділялися вони
на племінні групи, на чолі яких стояли
вожді або конунги. Саме тоді цей етнос пе�
реживав фазу своєї найвищої активності.
Під натиском готів частина племен, які
жили по берегах Вісли, Одри (Одера), Ла�
би (Ельби), у тому числі слов'янські пле�
мена, рушила на південь та південний схід,
інші були підкорені готами. Поступово
остготи (східні готи) осіли між Дніпром та
Кубанню, робили напади на грецькі ко�
лонії у Причорномор'ї, на Таврію (Крим)
та інші території, що були зайняті скіфами
і сарматами, у середині ІІІ ст.н.е. вже теро�
ризували римські володіння на Дунаї. Як
вважає Г.В.Вернадський, спершу готи не
створили якої�небудь централізованої дер�
жави на сучасних українських землях,
кожне плем'я було самостійним. Хоча готи
виштовхнули значну масу роксоланів і де�
яких інших сарматських племен із західної
території причорноморських степів, але
частина її залишилася на місцях і визнала
сюзеренітет готів, як це зробили і
слов'янські племена. Відносини між гота�
ми та аланами в цілому були дружніми.

У середині ІV ст.н.е. східні готські пле�
мена сформували сильну Федерацію, що її
очолив один із племінних вождів Герма�
наріх, якого обрали королем остготів (бл.
350�375 рр.). Після консолідації влади над
східними готськими племенами Герма�
наріх поступово підпорядковує неготські
народи. Королівство Германаріха простя�
галося від Балтійського до Чорного моря,
підпорядкувавши 13 племінних об'єднань,
які визнали сюзеренітет остготського ко�
роля. Серед них були й сарматсько�
аланські племена. Столиця остготського
багатоплемінного об'єднання, як вважає
ряд учених, була на березі Дніпра – "Да�
напрштадир" – "Дніпрове місто" або
"Місто над Дніпром", що згадується у

скандинавських сагах. Дехто вважає, що
воно було на місці сучасного Києва. Готи
чимало запозичили від сарматів у ор�
ганізації своєї армії та створенні чорно�
морського флоту. Якщо раніше готська ка�
валерія складалася з людей вищих класів,
а прості люди продовжували поповнювати
піхоту (вони захищали кавалеристів під
час бою та бігли за ними), то тепер кава�
лерія готів була організована за сарматсь�
ким типом із точки зору як тактики, так і
озброєння. Тільки готи не використовува�
ли довгі сарматські списи. Мистецтво і ре�
месло готів у цілому були схожими із сар�
матськими стандартами. Наприкінці ІІІ –
на початку ІV ст. серед остготів поши�
рюється християнство. Єпископ вестготів
Ульфіла, або Вульфіла (311�386 рр.), який
переклав на готську мову Новий Завіт
(дехто пише "Біблію"), внаслідок бороть�
би між ортодоксами і аріанами прийняв
аріанство. Послідовники александрійсько�
го священика Арії відкинули проголоше�
ний Першим Вселенським собором хрис�
тиян догмат про єдність Бога�Отця, Бога�
Сина і Святого Духа, вважали, що Ісус
Христос не вічний і нижчий за значенням
порівняно з Богом�Отцем. Але кримські
готи залишалися ортодоксами (пра�
вовірними). Остготи стягували данину з
підкорених племен, використовували
своїх васалів у війнах, перш за все проти
Римської імперії.

Готи теж мали вплив на васально за�
лежні від них племена. Якщо спершу
відносини між готами й аланами були в
цілому дружніми, то під час агресивної
політики Германаріха аланський рід рухс
(русів, або росів) збунтувався. Роси меш�
кали у Приазов'ї, у пониззях Дону, на Та�
манському півострові, а під час Великого
переселення народів частина їх осіла у
Подніпров'ї, на території сучасної
Київщини та частково Черкащини. Готсь�
ке державне об'єднання, створене на прин�
ципах сили, підкорення інших племен, які
були чужі їм по крові, духу й релігії, не бу�
ло міцним. Його підривали виступи інших
племен. Під натиском орд гуннів, які посу�
нули у причорноморські степи, держава
Германаріха розпалася.

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА
1. Наше Отечество. Опыт политической истории. В
2�х т. – М.: ТЕРРА, 1991. – Т.1. – С.9.
2. Давня історія України. Навчальний посібник у двох
книгах. Толочко П.П. (керівник авторського колекти�
ву), Козак Д.Н., Крижицький С.Д. та ін. – К.: Либідь,
1994. – Книга 1. – С. 7, 9.
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кого довідатися про неї такого, якого не ба�
чив би на власні очі... Усе ж таки повідомлю
якомога точніше все, що я міг певного винес�
ти з усних переказів.

17. Від пристані борисфенітів – вона є се�
редньою з�поміж надморських пристаней
Скіфії – нині найближче живуть калліпіди;
вони вже погречені скіфи; за ними інше
плем'я, що називається алізони. Вони,
калліпіди й інші далі тримаються скіфських
звичаїв, але сіють і їдять збіжжя, цибулю,
часник, сочевицю і просо. Вище алізонів
скіфи�орачі, що сіють збіжжя не собі на по�
живу, а на продаж. Ще вище неври, а поза не�
врами на північ, скільки знаємо, безлюдна
пустеля. Оце народи, що живуть за
Гіпанісом1 на захід від Борисфена2.

18. А як перейти Борисфен, то зразу ж
перша від моря лежить Лісиста [країна], а від
неї вгору живуть скіфи�землероби. Ті греки,
що живуть над рікою Гіпанісом, називають їх
борисфенітами, а самі себе ольвіополітами.
Ті скіфи�землероби займають землі на схід
на три дні дороги; досягають ріки, що зветься
Пантікап3, а на північ треба пливти Борис�
феном [вздовж їхнього боку] одинадцять
днів. Ще далі на північ тягнеться велика пус�
теля, а за нею живуть андрофаги4, народ
своєрідний, не скіфський. Далі за ними вже
справжня пустеля і, наскільки відаємо, немає
ніякого народу.

19. На схід од скіфів�землеробів, як пе�
рейти ріку Пантікап, живуть уже скіфи�
кочівники. Вони ні сіють, ні орють. У всій
країні немає дерев, лише в Лісистій. Ці
кочівники займають [на схід] землі на чотир�
надцять днів дороги, аж до ріки Геррос5.

20. За Герросом лежить так звана царська
країна. Тамтешні скіфи найхоробріші і най�
численніші; вони вважають інших скіфів
своїми рабами. Вони живуть на південь по
Таврію6, на схід по рів, що його викопали си�
ни сліпих, і по Меотійську затоку, по при�
стань з назвою Кримни7, частина їх живе над
рікою Танаїсом8. На північ од царських
скіфів місця меланхленів9, чужого, не
скіфського народу. Вище ж меланхленів
[простягаються] болота й пустеля, скільки
[лише] знаємо.

21. Як.перейти Танаїс10, то вже не
скіфська земля, а починається край савро�
матів11. Вони розселилися від затоки озера
Меотійського12 у північний бік на п'ятнад�
цять днів дороги; уся їхня країна не має ні

3. Жук В.Н. Із сивої давнини. Нариси з історії України
та Полтавщини VII ст. до н.е. – XIV ст. н.е. – Пол�
тава: Вид�во "Полтава", 1998. – С. 3.
4. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь.
Перевод с английского. – Тверь: Леан; Москва: Аграф,
1997. – С. 69�70.
5. Там само. – С. 61; Давня історія України ... – Кн.1.
– С. 100.
6. Дитмар А.Б. От Скифии до Элефантины. Жизнь и
путешествия Геродота. – М.: Госиздат географичес�
кой литературы, 1961. – С. 4�22.
7. Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Додаток до журна�
лу "Хроніка – 2000. Наш край". Серія "Відродження".
– К. : Довіра, 1992. – С. 4�5, 48.
8. Жук В.Н. Із сивої давнини ... – С.14; Любавский М.
Древняя русская история до конца XVI в. – Б/м. Б/д.
– С. 9�13.
9. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь... –
С. 75�76, 83; Геродот із Галікарнасу ... – С. 81; Ильин�
ская В.А. Может ли Бельское городище быть городом
Гелоном. – В кн. Скифы и сарматы. – К.: Наукова
думка, 1977. – С.73�95; Більське городище в кон�
тексті вивчення пам'яток раннього залізного віку
Європи. Збірник наукових праць. – Полтава: Дру�кар�
ня вид�ва "Полтава", 1996. – С. 5�401; Шрамко Б.А. Бель�
ское городище скифской эпохи (город Гелон). – К.: Науко�
ва думка, 1987. – С. 3�165 та ін.
10. Геродот із Галікарнасу... – С. 67�70.
11. Стороженко А. Очерки Переяславщины // Киев�
ская старина. – К., 1891. – Т. XXXV. – Ноябрь. –
С.201.
12. Полонська�Василенко Н. Історія України. У 2�х т.
3�тє видання. – К.: Либідь, 1992. – Т.1. – С. 59.
13. Лаврів П. Історія Південно�Східної України. – К.:
Вид�во Олени Теліги, 1996. – С. 12�14; Мельник О.О.,
Стецюк В.В. Криворіжжя за 2000 років. Родовід. З
глибини тисячоліть. Сармати. Науково�популярне
серіальне видання. – Кривий Ріг: ПП "Видавничий
дім", 1999. – С. 30�34.
14. Мельник О.О., Стецюк В.В. Криворіжжя за 2000
років. Родовід... – С. 35.
15. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь...
– С. 102; Любавский М. Древняя русская история... –
С. 20; Мурзаев Э.М. Словарь народных географичес�
ких терминов. – М.: Мысль, 1984. – С. 44�45.
16. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь...
– С. 102; Давня історія України ... – Кн.1. – С. 440;
Любавский М. Древняя русская история... – С.20.
17. Жук В.Н. Найдавніші відомості про Полтаву /за
писаними історичними джерелами/ // Історична
пам'ять. – Полтава, 1998. – №1. – С.26.
18. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь...
– С. 117�118; Жук В.Н. Із сивої давнини... – С.34�37.
Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь... –
С. 117�118; Жук В.Н. Із сивої давнини... – С. 34�37.

ДОДАТКИ
№ 1

Із розповіді 
Геродота Галікарнаського

про скіфів та сусідні 
з ними племена. 

V ст. до н.е.

16. Щодо землі, про яку йшлося, то ніхто
не знає, що є поза нею. Я не міг нічого ні від
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1 Гіпаніс – р.Буг (Бог), що впадає в Чорне море.
2 Борисфен – р.Дніпро.
3 Пантікап – річка в Скіфії. 
4 Андрофаги – грецькою "людоїди".
5 Геррос – річка в Скіфії.
6 Таврія – Крим, назва від племені таврів.
7 Кримни – ближче не знана місцевість; від неї
одержав назву Крим (у давнину Таврія).
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всіх інших, крім єгипетського Нілу, бо з ним
не можна зрівняти жодну іншу ріку. Отже,
серед інших рік Борісфен найбільш корис�
ний людям, бо навколо нього найкращі і
найбільш поживні пасовища для худоби і
дуже багато в ньому риби, приємної на смак,
і вода в ньому дуже чиста, порівняно до
інших із каламутною водою, і ниви навколо
нього чудові, а там, де не засіяно, виростає
висока трава. А в його гирлі відкладається
багато солі. І великі риби в ньому без колю�
чих кісток, що їх називають антакаями4.
Для харчування ця ріка дає ще і багато чого
іншого, гідного всякої уваги.

Через сорок днів плавання до місцевості,
яка називається Герр5, відомо, що він тече з
півночі, але звідти вище ніхто не може ска�
зати, якими краї�нами він протікає. Однак
встановлено, що тече він через пустелю, до�
ки не досягає країни скіфів�землеробів.
Справді, ці скіфи живуть на його берегах на
відстані десяти днів плавання. Лише про
джерела цієї ріки і Нілу я не можу сказати,
де вони є, й гадаю, що і ніхто інший з еллінів
не може цього сказати. Там, де Борісфен на�
ближується до моря, з ним з'єднується
Гіпаній6, що вливається в те саме мілковод�
дя. Вузька смуга суходолу, що утворюється
між цими ріками, називається мисом Гіппо�
лая7, і на ньому побудовано святилище Де�
метри8. А за святилищем на березі Гіпанія
живуть борісфеніти.

Геродот. Геродота турійця з Галікарнасса "Історій"
книг дев'ять, що їх називають музами. Переклад,

передмова та примітки А.О.Білецького. – К.: Науко�
ва думка, 1993. – С.192�193.

Продовження читайте у наступному числі.

Стаття надійшла в редакцію   1.02.2002 n

диких, ні свійських дерев. Край за ними зай�
мають будини13; їхня земля вкрита зміша�
ним лісом. На північ за будинами на сім днів
дороги простягається пустеля.

...108. Будини – це великий і численний
народ. Вони мають ясно�сині очі і ясне во�
лосся. У їх країні є дерев'яне місто, що нази�
вається Гелон. Воно оточене дерев'яним му�
ром, високим і цілком із дерева, а довгим і з
кожного боку на тридцять стадій14. Будинки
і святилища в них також із дерева. Там є свя�
тилища грецьких богів, прикрашені на грець�
кий спосіб статуйками богів, жертівниками й
храмовими спорудами з дерева. Вони справ�
ляють кожні три роки свято Діоніса15 і впа�
дають у вакханальний шал. А гелони
справіку були греки, але виселилися з над�
морських міст і поселилися в краю будинів.
Розмовляють то скіфською, то грецькою.

109. Але будини й гелони говорять різни�
ми мовами й мають різні звичаї. Будини –
тубільці [корінні жителі], провадять кочове
життя й одні лише з�поміж цих народів жив�
ляться сосновими шишками; гелони ж –
хлібо�роби, живляться хлібом, мають городи
і ні зовні, ні кольором [волосся] не схожі на
будинів. Греки називають і будинів гелона�
ми, але непра�вильно. Уся їх [будинів]
країна вкрита різними деревами. В
найбільшому лісі є велике озеро, а довкруги
нього болота й очерет... 

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. 
Найдавніший опис України з V століття перед

Христом (Переклад українською Т.Коструби). – К.:
Довіра, 1992. – С.36�36, 63.

№ 2
Опис Дніпра за 

Геродотом у ІV книзі 
його "Історій" під назвою "Мельпоме$

на"1, або "Скіфія". V ст. до н.е.

53. Четверта ріка – це Борісфен2. Вона
найбільша серед них після Іструі3, на мою
думку, вона найбільш корисна для людей не
лише серед інших рік Скіфії, але і взагалі
8 Танаїс – р. Дон.
9 Меланхлени – дослівно "чорноодежники";
вважається, Чернігів і Чернігівщина. Відомо, що
чорний одяг носили литовські племена, тож,
можливо, саме вони й були сусідами скіфів на той час
аж до земель Чернігово�Сіверщини.
10 Дон.
11 Савромати – (у латинських авторів ще сармати) –
споріднене із скіфами плем'’я. Від них східноєв�
ропейську низину називають Сарматською низиною. 
12 Меотійське озеро – Азовське море.
13 Будини – плем'’я, яке жило за Доном, на північ від
Азовського моря. Вважають, можливо, якесь фінське
плем'’я; тоді фінни населяли сьогоднішню
Московщину (Московську область).
14 Стадій – стародавня одиниця виміру. Римський
стадій = 185 м.
15 Діоніс – у грецькій міфології бог рослинності,
родючості, вологи, пізніше – бог виноградарства і
виноробства.

1 Мельпомена – співаюча – у грецькій міфології одна
з дев'яти муз. Спочатку вважалася покровителькою
пісні взагалі, пізніше – лише сумної пісні, потім –
покровителькою трагедії.
2 Борісфен або Борістен (так вживається у
А.О.Білецького) – Дніпро.
3 Істр – ріка Дунай.
4 "Антакайос" – якась риба з родини осетрових,
зокрема білуга, безкісткова риба досить великих
розмірів.
5 Герр, Геррос – місцевість у Скіфії, у районі
Дніпрових порогів, а також річка.
6 Гіпаній – Гіпаніс – ріка Буг.
7 Гіпполаїв мис – ототожнюється  із Станіслав�
ським мисом.
8 Деметра – у грецькій міфології спочатку  богиня
родючості й хліборобства, пізніше і покровителька
шлюбу та родинного життя.
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У статті проаналізо�
вані чотири світо�
глядно�педагогічних
категорії православ�
ного образотворчого
мистецтва. Наво�
диться аналіз їх
впливу на внутрішній
світ особистості.
Проблема розвитку
духовності та світо�
гляду вчителя вирі�
шується засобами
православного образо�
творчого мистецтва
як складової світової
культури.

В статье анализиру�
ются четыре миро�
воззренческо�педаго�
гических категории
православного изобра�
зительного искусст�
ва. Анализируется их
влияние на внутрен�
ний мир личности.
Проблему развития
духовности и миро�
воззрения учителя
автор предлагает
разрешить средства�
ми православного изо�
бразительного искус�
ства как составной
части мировой куль�
туры.

In article four categories
of orthodox fine art are
analysed. Their influ�
ence on the development
of person's world out�
look and spirit are given.
A problem of teacher’s
spirit and outlook devel�
opment the author pro�
poses to solve by the
means of orthodox fine
art as component of
world culture.  

Світоглядно�педагогічні категорії православного образотворчого
мистецтва мають певну мистецьку специфіку, знання якої допомагає
вчителю орієнтуватися не лише в естетичному, але й в духовному про�
сторі здобутків православного образотворчого мистецтва. До таких
світоглядно�педагогічних категорій належать: канонічність, софійність,
соборність, світлоносність. Вони тісно поєднуються з естетичними ми�
стецькими характеристиками (художніми, композиційними, колорис�
тичними, тощо), які детально опрацьовані в дослідженнях мистецтвоз�
навців, філософів, богословів (В.В.Бичков, С.М.Булгаков, Н.П.Конда�
ков, В.М.Лазарєв, О.Ф.Лосєв, В.С.Соловйов, М.М.Тарабукін, Є.М.Тру�
бецькой, Л.О.Успенський, П.О.Флоренський).

Духовною основою світоглядно�педагогічних категорій православ�
ного мистецтва стала святоотецька концепція, що поєднує гносео�
логічні, онтологічні, аксіологічні, етичні, естетичні ідеї й цінності хри�
стиянства в художньому образі. Таке спрямування зумовлює акту�
альність залучення окремих аспектів православного образотворчого
мистецтва в сучасну педагогіку, оскільки світоглядна естетично�об�
разна мова цього мистецтва, зокрема, символічний спосіб мислення,
що є засобом інтелектуального осягнення світогляду, має великі педа�
гогічні можливості. Автори вищезгаданих досліджень подали глибо�
кий художній аналіз творів православного мистецтва, проте не стави�
ли за мету розглянути його педагогічний потенціал.

Тема статті пов'язана з планом НДР Інституту педагогіки і психо�
логії професійної освіти АПН України з теми "Теоретичні та мето�
дичні основи підготовки вчителя до викладання предметів освітньої
галузі "Культурознавство: мистецтво, художня культура, етика та ес�
тетика" (РК № 0199И 000400). 

У пропонованій статті наведено аналіз чотирьох світоглядно�педа�
гогічних категорій, динаміку їх мистецького становлення та вплив на
внутрішній світ особистості вчителя. Проаналізуємо наведені світо�
глядні категорії.

КАНОНІЧНІСТЬ 
Строгий церковний канон існує як у храмовому зодчестві, так і в

іконописі. "Канон" – слово грецьке, воно означає "правило", "мірило".
Канонічні правила створювалися протягом тривалого періоду.
Архімандрит Рафаїл (Карєлін) пише, що канон – "це багатовіковий,
дорогоцінний досвід всієї східної Церкви, досвід духовного бачення
та його трансформація у візуальне зображення" [1, с. 56]. Святі Отці
усвідомлювали, що для художнього втілення духовного світу, невиди�

"ПМ" відзначає, що стиль цієї статті та її мета не відповідають уста�
леним канонам науковості гуманітарних текстів. Але оскільки кредо
"ПМ" передбачає відкритість усім жанрам і стилям, то публікація цієї
статті буде корисною для вчителів образотворчого мистецтва,
історії, класних керівників, дасть їм можливість поговорити з учнями
про український  православний менталітет, сприятиме формуванню
світогляду особистості та її духовності. 
Православне мистецтво сприймається сьогодні і його прихильниками, і
байдужими до нього без знання тих кодів, за допомогою яких воно ство�
рювалося. Тому ознайомлення з мовою цих кодів дасть змогу встанови�
ти належне місце православного мистецтва у всесвіті світового мис�
тецтва.

КАТЕГОРІЇ ПРАВОСЛАВНОГО

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДУ

ОСОБИСТОСТІ

В.І.Рашковська



мого почуттєвому зору, для розкриття внут�
рішнього духовного змісту особистості пот�
рібен не розпливчастий туман, а висока точ�
ність вираження.

Православ'я усвідомило ієрархічність і
антиномічність буття, що не допускають хао�
тичного блукання думок і почуттів, а вимага�
ють постійної духовної уваги і трезвіння. На
семантичному рівні канон є носієм фор�
малізованої інформації, а на структурному –
його конструктивною основою [4, с. 288].
Структурний принцип канону свідчить про
позачасову і позапросторову реальність, яку
зображує мистецтво. Канонічність передба�
чає споглядальне, поглиблене, зосереджене
на головному сприйняття мистецтва, а не го�
нитву за "новизною".

Святі Отці вважали процес іконописання
священнодійством. Іконописці готувалися
до своєї роботи, як священики до служіння
літургії. Ікони писалися в монастирях тільки
в ранкові години, до прийняття їжі. Перед
початком роботи служили молебень свято�
му, над образом якого трудився іконописець.
Під час написання ікон читався Псалтир.
Отже, образи православного мистецтва ство�
рювалися в духовній атмосфері, адже вони
засвідчують Істину.

Давньоруський іконописець вважав себе
служителем Істини, а не творцем власного
світу ідей і фантазій. Він не міг зазіхати на
виняткове авторство, тому що це означало б
відстоювати власність на Істину. Православ�
не розуміння Істини відрізняється від римо�
католицького, протестантського і світського
її осмислення. Православ'ю не притаманний
західний (римо�католицький) підхід, що до�
пускає повне чи часткове підпорядкування
Істини світським (секуляризованим) мето�
дам. Православ'ю не підходить і протес�
тантське спрямування, що грунтується на
приреченні і веде до антропологічного пе�
симізму.

Православний підхід різко контрастує із
світським розумінням істини, згідно з яким
загальнопоширеною є дефініція істини як
відповідності наших уявлень про дійсність
самій дійсності. У Євангелії Істиною нази�
вається саме Буття, сам Христос, вища
дійсність. У Євангелії Істина – це категорія
не гносеології, а онтології, тобто не поня�
тійна, а буттєва. Тому канон будується за
принципом максимальної статичності і стій�
кості, що виражає неминущу значущість зоб�
ражуваних подій, їх позачасовість. За допо�
могою низки художніх та композиційних
прийомів створюється особливий художній
простір, що активно сприймається глядачем
у процесі спілкування з мистецтвом. Ро�
зуміння простору і часу у мистецтві нероз�
ривно пов'язане із системою світосприйман�
ня у православній культурі.

Канонічний образ – це певним способом
упорядкований образ, що групується в іко�
нографічні типи (наприклад, Богородичні:

"Замилування", "Путеводительниця" або
"Одігітрія", "Оранта"). В каноні впорядко�
вується композиція зображення, колір, про�
порції тощо. Прикладом композиційного ка�
нону може бути фронтальне зображення
фігур на іконі – символ духовного спілкуван�
ня із споглядальником. Зображення фігури у
профіль (на фресках – зображення Іуди) –
символ небажаного спілкування. Тому у
профіль зображуються, як правило, негативні
(Іуда, Сатана), а іноді другорядні персонажі і
тварини.

Строгим канонам підпорядкована колірна
лексика ікони. Кольори мають символічне
значення, яке викладене в трактаті Діонісія
Ареопагіта (V�VI ст.) "Про небесну ієрар�
хію". Колір поряд зі словом є важливим ви�
разником духовних сутностей, має глибоку
художньо�релігійну і світоглядну символіку.
У ієрархії кольору перше місце займає золо�
тий. Це одночасно і колір, і світло. Золото оз�
начає сяйво Божественної слави, у якій пере�
бувають святі, це світло нетварне, яке не знає
дихотомії "світло�темрява". Золото – символ
Небесного Єрусалима, про нього йдеться в
книзі Одкровень Іоанна Богослова: його ву�
лиці – "чисте золото і прозоре скло" (Одкр.
21.21).

Золото в системі християнської сим�
воліки займає особливе місце. Золото при�
несли волхви народженому Спасителю (Мф.
2.21). Ковчег Завіту древнього Ізраїлю був
прикрашений золотом. Спасіння і переобра�
ження людської душі також прирівнюється
до золота, переплавленого та очищеного в
горнилі. Кольори символізують духовну кра�
су Спасителя. Три самостійних кольори –
червоний, жовтий, блакитний – співвідно�
сяться з трьома Божественними іпостасями:
Богом Отцем (червоний), Богом Сином
(жовтий) і Богом Духом Святим (блакит�
ний).

Провідні місця в колірній лексиці
приділяються білому і червоному. Білий
колір є не відсутністю кольорів, а синтезом
кольорів усього спектра, подібно до того, як
безмовність храму містить у собі молитви і
священні пісні [2, с.157]. За семантикою
білий колір близький до золота. Він виражає
трансцендентність і є кольором і світлом од�
ночасно. Червоний колір – це колір вогню як
караючого, так і очищувального, це колір
"життєдайного тепла", символ життя. Чор�
ний колір, на противагу білому, символізує
пекло, максимальну віддаленість від джерела
світла й життя, це знак смерті.

Таким чином, канон – це не зовнішній
примус, а художнє втілення Істини. Завдяки
кафолічній (вселенській) стійкості, ка�
нонічні ікони завжди пізнаються в різні істо�
ричні епохи, тому що канонічна мова зали�
шається незмінною. Наша національна іко�
нописна скарбниця залишається актуальною
нині, і ми покликані "прочитати" її. Завдяки
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СОБОРНІСТЬ
Із софійністю нерозривно пов'язана кате�

горія соборності (системність морально�
етичної орієнтації). Соборність була духов�
ною умовою національної єдності і державо�
творення могутньої Київської Русі. Со�
борність залишається і нині актуальним ас�
пектом світогляду. Вона необхідна для
зміцнення духовного імунітету нації проти
руйнівних соціальних теорій та чужих цінно�
стей. Ця категорія відрізняється декількома
світоглядними рівнями: природи, навколиш�
нього середовища, держави, особистості.
Наші предки сприймали й усвідомлювали
природу як простір, на якому створювалися
вітчизняна державність, культура, історія.

Ідею соборності чітко доносять нам
архітектура і живопис православного храму.
Архітектурним лініям храму підпорядковані
зображення людських фігур на фресках.
Іноді вони занадто прямолінійні, іноді – не�
природно вигнуті відповідно до ліній
склепіння. Підпорядковуючись устремлінню
догори високого іконостаса, ці образи теж
видовжуються. Фігури стають неприродно
вузькими в плечах, чим підкреслюється аске�
тична витонченість образа.

Аналогічну внутрішню структуру має іко�
на. Вона становить нерозривне ціле з хра�
мом, а тому підпорядкована його архітектур�
ному задуму. Архітектурність давньоруської
ікони втілює одну із центральних ідей, у ній
ми маємо соборний живопис. У домінуванні
архітектурних ліній над людським образом
втілюється думка про підпорядкування лю�
дини ідеї собору, про домінування
всесвітнього над індивідуальним.

Є.М.Трубецькой писав: "Так стверджує�
ться в храмі те внутрішнє соборне єднання,
яке повинно перемогти хаотичний поділ і во�
рожнечу світу і людства. Собор всієї тварі як
прийдешній світ всесвіту... – така основна
храмова ідея нашого древнього релігійного
мистецтва, яка панувала в древній нашій
архітектурі і в живописі"... [13, с. 12, 37].

Категорія соборності сприяє формуванню
духовних взаємин людини і природи, люди�
ни і суспільства. Вона розвиває соборну
свідомість особистості, підкреслюючи, що
духовне життя кожного об'єднане з життям
всього народу і впливає на його моральне оз�
доровлення. Відомий вислів преподобного
Серафима Саровського, на жаль, нами до
кінця ще не усвідомлений. Великий святий
сказав: "Стяжи дух мирний, і навколо тебе
тисячі душ спасуться". Висловлюючись су�
часною мовою, він сформулював один з ос�
новоположних законів духовного, соборного
буття людства. Святий установив нерозрив�
ну залежність людини і суспільства від ду�
ховного стану окремої особистості. Чим
більш інтенсивним буде духовний прояв ок�
ремої особистості, тим вищим буде рівень
духовного життя суспільства, і навпаки.

канонічній мові ікона звертається до людини
і відкриває їй глибини духовного світу.

СОФІЙНІСТЬ 
православного образотворчого мистецтва
грунтується на святоотецькому вченні про
Софію�Премудрість, яка "од віку була ху�
дожницею при Господові", як пишеться в
книзі притч Соломонових [VIII: 30]. В. М.
Топоров відзначає: "Софія" – мудрість – на�
лежить до ключових і основоположних по�
нять у європейській і близькосхідній ду�
ховній культурі" [12, с.72]. Образ Софії –
Премудрості Божої проходить через всю
вітчизняну історію. В жодній іншій культурі
він не був представлений так широко і різно�
манітне. На Русі велося будівництво присвя�
чених їй храмів, переписувалися і створюва�
лися нові софіологічні літературні твори.
Софія�Премудрість виступала однією з най�
важливіших домінант православної думки,
мала глибокий філоcофсько�символічний
зміст, містила невимовну в категоріях абст�
рактного мислення таємничість і принадну
силу.

Художні досягнення православного мис�
тецтва на Русі були невід'ємним і унікаль�
ним фактором духовного життя суспільства,
слугували активним засобом формування
християнського світогляду особистості. Не
випадково головні храми, починаючи з
Київської Русі, присвячувалися Софії. На�
вколо цих храмів формувався лицарський
устрій Древньої Русі. "Постояти за Святу
Софію" означало постояти за свою Вітчизну,
за її цілісність і незалежність.

У православ'ї краса вважається воістину
духовною, софійною, онтологічною. Христи�
янський світогляд сприймає образ світу як
ієрархічно впорядкованого універсума. Для
людини Древньої Русі мудро явлена краса
була основою морального світопорядку. Кра�
са на Русі сприймалася як вираження істин�
ного і сутнісного. Негативні, непорядні яви�
ща розглядалися як відступ від істини, як
щось минуще, що не відноситься до сутності
і тому, фактично, не має буття. Мистецтво ж
виступало носієм і виразником вічного і не�
минущого – абсолютних духовних цінностей
[5, с.213]. Софійність зіграла важливу роль у
становленні християнського світогляду й ан�
тропології. В. В. Зеньковський писав, що
софійне розуміння світу має чотири аспекти:
1) гносеологічний; 2) космологічний; 3) на�
турфілософський; 4) естетичний, але є ще
п'ятий – антропологічний аспект софійного
розуміння світу... Через свою софійну приро�
ду людина пов'язана зі світлом Божим, що
сяє у світі; через софійну свою основу люди�
на єдиносущна всьому людству [10, с. 59,63].
Таким чином, православне образотворче ми�
стецтво спрямовує особистість на софійне
збагнення мудрості світу, на осмислення сен�
су життя через мистецтво.
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СВІТЛОНОСНІСТЬ
Поряд із категоріями софійності і собор�

ності православна естетика дає ще одну
світоглядну категорію, яка постійно з ними
перегукується, – світлоносність. Перший
витвір Божий – світло, останній – людина.
Творець почав зі світла і закінчив світлом,
оскільки розум людини у православ'ї вва�
жається світлом духовним – "пръвое делает
бог словесем свет, послежде ж словесем чло�
века, от света в свет скончавае". Ця вишука�
на формула є елементом риторсько�філо�
софського мислення зрілої патристики [5, с.
78].

"И рече Бог: так будет свет. И бысть свет.
И виде Бог свет, яко добро..." (Бут. 1, 3�4).
Першим образом краси є світло. Григорій
Ниський (IV ст.) пов'язував світло з явлен�
ням Господа пророку Мойсею на горі Синай,
світло засяяло на тому місці, де Богом був
даний закон. Бог Вітхого Завіту у вигляді ся�
ючого стовпа ввійшов у скінію – "яко свет он
облачный в нем же являшеся". Варто
підкреслити, що у Святих Отців категорія
світлоносності вважається більш загальною і
духовною, ніж інші категорії. Характерна її
відмінність полягає в тому, що вона сприй�
мається "духовним зором" і тому доступна
сприйняттю навіть фізично сліпої людини
[4, с. 78�79].

Православ'я вважає, що вся інформація в
структурі небесної ієрархії від небесного чи�
на до земного передається у формі духовного
світла. Світлова інформація – фотодосія
(буквально: світлодаяння) є найважливішим
посередником між трансцендентним та іма�
нентним рівнями буття. Це положення де�
тально описав Псевдо�Діонісій (V�VI ст.).

Витоки теорії "Світлової естетики" беруть
початок від Філона Олександрійського       (І
ст.). Опозиція світло�темрява має у Філона
потрійне семантичне навантаження. На гно�
сеологічному рівні вона тотожна опозиції
знання�незнання, на етичному – добро�зло,
на естетичному – прекрасне�потворне [4, с.
45]. Філон Олександрійський інтуїтивно пе�
редбачив шлях, по якому через кілька
століть пішло грецько�візантійське мислен�
ня, – шлях емоційно�естетичного гносиса.

Духовна спадщина Філона Олександрій�
ського була продовжена Оригеном (ІІ�ІІІ
ст.), Евагрієм (ІV ст.) і Августином (ІV�
Vст.). Блаженний Августин дав містику
світла, що пронизує всю людину, включаючи
область несвідомого. Він зробив рішучу
спробу християнізувати платонізм, ототож�
нив "розумове світло" (lux intelligibilis) нео�
платоніків (джерело теоретичного пізнання
світу) з "містичним Євангельським Світлом"
[6, с. 22]. Гносеологія Августина найтісні�
шим образом пов'язана зі світлом. Він роз�
різняв два види світла: тварне і нетварне.
Тварне світло він поділяв на три підвиди:

– видиме світло;
– світло душі (завдяки йому здійснюється
почуттєве сприйняття матеріального
світу);
– духовне світло, світло розуму [6, с. 70].
Третій і найвищий вид світла – духовне

світло – цікавив Августина як особливе
світло розуму і мудрості, яким володіли всі
мудреці – як біблійні, так і греко�римські.
Мудрість, за визначенням Августина, "є пев�
не невимовне і незбагненне розумове світло",
і саме його він прагнув осягти. Ментальне
світло – це "світло істини", його не можна
побачити почуттєвим зором. У цьому світлі
людина споглядає духовні істини, ним
просвіщається (illuminare) і насолоджується.
Усі духовні істини сяють цим світлом. Люди
уявлялися Августину світильниками, у яких
із більшою чи меншою силою горить духовне
світло [6, с. 71].

Подальші розробки містики світла нале�
жать Макарію Єгипетському (IV ст.), Іоанну
Кассіану (ІV�Vст.). Остаточно підсумував і
привів у струнку систему напрацювання зі
світлової естетики автор знаменитих "Арео�
пагітик" Псевдо�Діонісій (V�VI ст.). Світло у
Псевдо�Діонісія – це онтологічно�гносео�
логічна категорія. Він пов'язував його з бла�
гом, вважаючи, що світло походить від блага і
є образом благодаті. Апологет свідчив, що це
положення стосується як видимого, по�
чуттєво сприйнятого світла, так і "світла ду�
ховного", яке виконує гносеологічну функ�
цію.

У православній метафізиці й естетиці
світла особливе місце належить ісихастам –
Симеону Новому Богослову (Х�ХІ ст.), Гри�
горію Синаїту (ХІІІ�XIV ст.), Григорію Па�
ламі (XIV ст.). Їх спадщина з "богослов'я
світла" вказує, що для досягнення Фаворсь�
кого (духовного) світла необхідно "трезвіння
розуму" і "умное делание". Григорій Палама
вважав, що для досягнення такого стану не�
обхідно блукаючий назовні розум повернути
всередину свого тіла, а звідти спрямувати до
Істини [5, с. 53]. Тоді людина стає світлонос�
ною. У житіях святих ми бачимо багато та�
ких свідчень. У подвижників ще за життя пе�
реображені обличчя випромінювали сяйво
світла. Ікона є зовнішнім вираженням такого
переображення, вона зображує особистість,
сповнену світла.

В.С.Горський у книзі "Святі Київської
Русі" пише про наших давньоруських свя�
тих: "...їхнє сяйво сприймається як "світло�
випромінювання", зростання в дусі, твор�
чість в дусі" [8, с. 12]. Обличчя подвижника
реально стає "світлоносним ликом". Лик ви�
промінює сяйво і красу "внутрішнього
світла" подвижника. У такому прояві краси,
яка переображує людину, вбачається голо�
вний зміст естетики.

Наведений аспект мистецтва містить вели�
кий педагогічний потенціал. М.В.Гоголь вірив
у мистецтво, освячене релігійним світлом,
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вимагає роботи душі, яка "...зобов'язана тру�
дитися і день, і ніч"... Пізнання ж Істини мис�
лиме тільки як реальне єднання з Нею, що
стає можливим лише шляхом здійснення ре�
альних змін у внутрішньому світі людини.

Таким чином, проведений аналіз свід�
чить, що розглянуті категорії православного
мистецтва на естетичній основі поєднують
два ряди – понятійний та ціннісний. Знай�
омство з ними виявляє духовний зміст пра�
вославного мистецтва як трансценденцію до
вищих цінностей. Така єдність містить висо�
кий і дієвий педагогічний потенціал. Вона
розширює і поглиблює, а головне, – впоряд�
ковує пізнавальні і виховні можливості. У
храмі особистість виховується не тільки сло�
вом і проповіддю, але всім багатством собор�
ного досвіду православ'я. Отримані знання і
досвід упорядковуються за ціннісним рядом.
Повернення у педагогіку православної
скарбниці мистецтва є неодмінною умовою
національного відродження, умовою духов�
ного виживання нашого суспільства.
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здатне очистити і змінити людину на краще
[9, с. 34]. Коли таке світло поєднується з жит�
тям людини, то вона виходить із пітьми свого
розуму, "просвіщається" і "просвітлюється"
духовно і фізично [9, с. 17].

Символічною стає технологія написання
ликів на іконах, яка передбачає накладення
кольорів від темного до світлого. Поступове
висвітлення лику показує дію духовного
світла, яке змінює особистість, і виявляє в
ній дію світла. Технологія поступового нане�
сення фарб (від темних до світлих) відбиває
стадії духовного очищення особистості.

Світ, що його зображує ікона, є онто�
логічно нормальним світом, у ньому зло не
руйнує задуману Творцем гармонійну струк�
туру всесвіту. У цьому світі нічого не закри�
ває собою Світла, і тому він не має тіней, зла,
пристрастей. Тому й ікона не знає тіні, вона
зображує світ абсолютного світла. Причому,
джерело світла знаходиться не ззовні, а все�
редині, оскільки "Царство Боже – всередині
нас".

Світло породжує колір іконопису. Коло�
ристика ікони втілює ієрархічну духовну
підпорядкованість за допомогою кольору.
Якими б прекрасними не були небесні коль�
ори, все�таки золоту сонця підпорядкову�
ються всі інші фарби. Цим символізується
ієрархія фарб навколо "сонця незаходимого".
Таке висвітлення символізує Освіту духов�
ним світлом. Не випадково Ориген вважав,
що Освіта духовним світлом сприяє виник�
ненню і зростанню гносису в людині, набли�
жає її до Логосу. Фарби іконопису – це
відблиски Фаворського світла, які просвіща�
ють і просвітлюють споглядальника.

Видатний філософ І.О.Ільїн писав, що
кожному з нас дається іскра Божа. "І людина
покликана до того, щоб прийняти і затверди�
ти в собі цю Божу іскру, як свою справжню і
власну сутність; людина повинна віддатися
цій духовній іскрі, втратити себе і тим самим
знайти себе знову...

Отже, у цьому життєвому розвитку іскра
Божа олюднюється й індивідуалізується, а
людина виправдує своє існування й освя�
чується у своїй творчості. Людина стає ху�
дожнім витвором Божим, особистим світиль�
ником Його Світла, індивідуальним ієро�
гліфом Духа Божого..." [11, т. З, с. 345�346].

Підбиваючи підсумок, слід сказати, що
світлова символіка православного мистецтва
є тією сферою, у якій переплелися, збагачую�
чи одна одну, філософсько�естетична думка і
художньо�містична практика. Естетика пра�
вослав'я невіддільна від онтології і гносео�
логії, а естетичний феномен – від самого бут�
тя і пізнання. У свою чергу, акт пізнання у
православ'ї – не тільки акт гносеологічний,
тобто ідеальний, але й онтологічний, тобто
життєвий.

Тому пасивне, гедоністичне сприйняття
мистецтва у православ'ї не визнається,
оскільки не містить внутрішньої роботи, не
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Геніального вченого, мислителя і ор�
ганізатора науки, першого президента Ук�
раїнської Академії наук В.І.Вернадського
на Полтавщині пам'ятають і шану�
ють.

1988 року у Полтаві встанов�
лено меморіальну дошку на фа�
саді будинку по вул. Воло�
дарського, 8, у якому, при�
їжджаючи до брата дружини,
зупинявся Вернадський.

1989 року на честь 105�ї
річниці від дня заснування
Полтавської сільськогоспо�
дарської дослідної станції
відкрито гранітну дошку на
фасаді головного корпусу у
Полтаві В.І.Вернадському,
В.В.Докучаєву, А.Є.Зайкевичу,
О.О.Ізмаїльському, П.А.Костиче�
ву, І.О.Стебуту.

1988 року на Бутовій горі, на місці,
де був розташований дачний будинок, у
якому протягом 1914�1917 рр. жив, працю�
вав і відпочивав В.І.Вернадський, встанов�
лено пам'ятний знак.

Уже 14 років у Шишацький спеціалізо�
ваній школі еколого�українознавчого про�
філю ім. В.І.Вернадського діє музей видат�
ного вченого, що є центром природознав�
чої роботи в області і державі. Щороку на
його базі лабораторією інтеграції змісту
освіти АПН України під керівництвом
академіка В.Р.Ільченко проводяться на�
уково�практичні заходи.

На базі Кременчуцького інституту еко�
номіки та нових технологій у 2001 та 2002
роках відбулися Всеукраїнські науково�
практичні конференції з проблеми "Ідеї
В.І. Вернадського та взаємообумовленість
стратегічного партнерства вищих навчаль�
них закладів і школи в освітньому просторі
регіону".

16 жовтня 2002 р. у Полтавському ху�
дожньому музеї (галерея мистецтв) прове�
дено презентацію проекту відновлення са�
диби�музею В.І.Вернадського. Проект
відновлення садиби Вернадського предста�
вив його ініціатор, кандидат архітектури,
декан соціально�гуманітарного факультету
Полтавського інституту економіки і права
Володимир Михайлович Губар.

2003�го року святкування ювілею ви�
датного вченого Полтавщина розпочала
низкою заходів.

У Полтавському краєзнавчому музеї та
музеї В.І.Вернадського Шишацької спеціа�

лізованої школи еколого�краєзнавчого
профілю ім. В.І.Вернадського відновлено
експозиції, присвячені його життєвому та

науковому шляху. У навчальних за�
кладах та закладах культури і мис�

тецтва області влаштовуються
книжкові виставки.

4�5 березня цього року у
Полтавському державному пе�
дагогічному університеті
ім. В.Г.Короленка відбулася
Всеукраїнська конференція
"Академік В.І.Вернадський і
світ у ІІІ тисячолітті", під час
якої у ПДПУ відкрито ме�
моріальну дошку та музей за�

гальної та регіональної екології
ім. В.І.Вернадського; 11 березня

у Шишаках відбулися урочис�
тості, присвячені ювілею вченого.

24�26 квітня 2003 р. проведено ІІІ Все�
українську науково�практичну конферен�
цію "Ідеї В.І.Вернадського і сучасна гу�
манітарно�економічна освіта в контексті
розвитку людства", 26 квітня у Полтаві в
актовому залі інституту післядипломної
педагогічної освіти відбувся "круглий
стіл", присвячений 140�річчю В.І.Вер�
надського.

2003 року буде встановлено пам'ятник
В.І.Вернадському у Полтаві, на території
Полтавської державної аграрної академії.

Полтавський обласний інститут після�
дипломної педагогічної освіти ім. М.В.Ост�
роградського також долучився до святку�
вання ювілею В.І.Вернадського. Підготов�
лені методичні рекомендації для вчителів
щодо організації у школах області заходів
до 140�річчя вченого, вийшли друком
спеціальні випуски журналів "Постмето�
дика" (Постметодика. – 2001. – № 5�6,
"Ідеї В.І.Вернадського в освітньому про�
сторі регіону"; Постметодика. – 2002. – №
2�3, "Вернадський: стратегія школи і
ВНЗ") та "Імідж сучасного педагога" з на�
уково�методичними рекомендаціями щодо
використання творчої спадщини В.І.Вер�
надського у педагогічній діяльності.

Продовжуючи традицію, вміщуємо у
цьому числі "ПМ" статтю, з якої читач діз�
нається про діяльність В.І.Вернадського у
Полтаві кінця 1917�го – першої половини
1918 р. щодо організації Полтавського То�
вариства любителів природи і "Травневого
Союзу".
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До 140�річчя з дня народження 
Володимира Івановича Вернадського
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У статті йдеться
про те, як робота
В.І.Вернадського над
науковою проблемою
"живої речовини" ор�
ганічно пов'язувалася
з культурно�
просвітницькою
діяльністю вченого у
Полтаві першої поло�
вини 1918 року.
Стаття буде корис�
ною при вивченні про�
грамового матеріалу з
природо�
знавчих дисциплін.

The article tells that
V.I.Vernadskiy research
work on the problem of
“living substance” was
in harmonical connec�
tion with his cultural
and educational activity
in Poltava during the
first half of 1918.
The article will be useful
within the natural sci�
ences school programm
learning.

11 березня 1920 року в Криму, перенісши висипний тиф, всесвіт�
ньовідомий учений�натураліст Володимир Іванович Вернадський,
підбиваючи підсумки своєї інтенсивної наукової роботи того часу, за�
писав у щоденнику: "Я ясно почав усвідомлювати, що мені судилося
сказати людству нове в тому вченні про живу речовину, яке я ство�
рюю, і що в цьому є моє покликання, мій обов'язок, покладений на ме�
не, який я повинен втілювати у життя – як пророк, що відчуває
внутрішнє спонукання до дії... Тепер я усвідомлюю, що це вчення мо�
же справити такий же вплив, як книга Дарвіна, і в такому разі я... по�
трапляю в перші ряди світових учених" [1, с.32].

За глибоким переконанням Вернадського, Земля вступила в таку
стадію свого розвитку, на якій визначальну, геологічну роль відіграє
людство – сила небаченого досі масштабу.

Академік Б.С.Соколов у присвяченій Вернадському статті "Проро�
ча сила ідей" справедливо зауважив: "Як геолог можу стверджувати,
що ми не знаємо тепер такого швидкоплинного природного гео�
логічного процесу, з яким можна було б порівняти силу людства, особ�
ливо тепер, коли воно озброєне величезним арсеналом найрізно�
манітніших впливів на природу, в тому числі і фантастичних за можли�
востями руйнівних сил. Але Володимир Іванович вірив у людський ро�
зум, для нього ніколи не була властива філософія песимізму" [3, с. 8].

"Живою речовиною" Вернадський називав "сукупність організмів,
що беруть участь у геохімічних процесах" і при цьому звертав увагу
"не на всі властивості живої речовини, а тільки на ті, які пов'язані з її
масою (вагою), хімічним складом і енергією" [2, с. 219].

На перший погляд може видатися, що при таких параметрах живої
речовини (маса, хімічний склад, енергія) у наукових дослідженнях
зникає людинознавчий аспект цієї проблеми. Але це далеко не так.

На думку Вернадського, охоплення всієї країни мережею науково�
дослідних інститутів, поширення наукового світогляду, прищеплення
своєрідної геологічної свідомості сучасній людині є, по суті, ноосфер�
ними діями, що забезпечують активну участь розуму у природних
процесах. Бо, зрештою, від людини залежить характер майбутнього
Землі. Тому проблема взаємин людини з природою є однією з
провідних у системі поглядів ученого.

Одне із фундаментальних наукових досягнень Вернадського –
учення про живу речовину – якнайтісніше пов'язане з полтавським
краєм. У самій Полтаві вчений жив більші чи менші проміжки часу
упродовж трьох десятиліть у родині Старицьких, звідки походила йо�
го дружина Наталія Єгорівна. Природа Полтавщини, її розмаїття і
краса полонили душу науковця�натураліста. Думається, що саме тут,
на Полтавщині, зародилися перші проблиски ідеї, що пізніше визріла
у вчення про живу речовину. Ось що писав Вернадський у листі з
Полтави до дружини 5 липня 1890 р.: "Багато, багато думок снується,
коли сидиш у тінистому, густому садку, коли сутінки скривають ви�
разність тіней і якось ближче і глибше заглиблюють тебе в життя при�
роди. А вона тут живе і ти бачиш те життя у кожному листочку, де ро�
яться незлічимі клітинки плазми, бачиш і чуєш її у шумі, літанні ко�
мах, рухові черв'яків, малочутному блуканні їжаків і інших, більших
жителів саду в сутінках. Та основа, яка визначає твоє життя і
відрізняє тебе від іншої природи – знаходиться в кожному листочку
[11, с. 94].

Роздуми про природу та її таємниці супроводжували Вернадсько�
го, який працював у 1890�1891 рр. в експедиції В.В.Докучаєва,
досліджуючи грунти Полтавської губернії. Його систематична робота
над живою речовиною розпочалася 1916 р. у с. Шишаках Мирго�
родського повіту, де Вернадський разом із сім'єю проводив літні

ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ: “ЩОБ

КОЖНА ШКОЛА СТАЛА ЦЕНТРОМ

НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ”

А.В.Лещенко



місяці на побудованій 1913 р. дачі. Щоден�
никові записи його під час перебування у
Полтаві (кінець 1917 р. – травень 1918 р.)
теж рясніють повідомленнями про викону�
вану роботу: "Працював над живою речови�
ною… Я знаю, що даю тут багато нових кон�
цепцій і нового розуміння природи – але чи
зумію зробити це зрозумілим для сучас�
ників?" [10, с. 66].

"Він так любив усе живе"
Наведемо деякі з тих чинників, що зумо�

вили звернення вченого до розв'язання пла�
нетної і навіть космічної проблеми живої ре�
човини.

"Він так любив усе живе – звірів, квіти,
ліс, ковил, степи, небо і зорі. Тепер згадую,
як він постійно вчив мене любити і бути бе�
режливою з усім живим... Кожної хвилини
він мене вчив дивитися і слухати, і бути час�
тиною поля, лісу, Космосу. Ми виходили
після заходу сонця, і він учив мене упізнава�
ти сузір'я і усвідомлювати людину як части�
ну всесвіту" [4, с. 124, 129]. Так писала, уже
наприкінці життя, про свого батька Володи�
мира Івановича Вернадського його дочка
Ніна Володимирівна. І ці акценти зроблені
нею невипадково. Адже великий учений�на�
тураліст, оригінальний мислитель і педагог
Вернадський у своїх багатопланових науко�
вих дослідженнях одне із центральних місць
відвів вивченню живої речовини, ролі людсь�
кої думки як планетного явища.

У своїх спогадах про дитячі роки Вер�
надський неодноразово підкреслював важ�
ливість входження явищ природи у поетич�
ний світ дитини: "Я пам'ятаю, – писав він, – у
старому поміщицькому домі сад і поля, якусь
веранду і мої знахідки жовтецю, значення
якого мені пояснив Коля (брат. – А.Л.). А ті
перші враження від поля і села були дуже
сильними. Вперше я, житель міста і дач, бачив
польові квіти і поля..." [5, с. 15].

Вернадський особливо наголошував на
значенні сімейного впливу на пробудження
інтересу і любові дитини до природи. Під
цим кутом зору він із вдячністю говорив про
свого дядька Євграфа Максимовича Коро�
ленка: "Згадуються мені темні, зимові, зоряні
вечори. Перед сном він любив пройтися, і я,
коли міг, завжди ходив з ним. Я любив
завжди небо, зорі, особливо Чумацький шлях
вражав мене, і в такі вечори я любив слухати,
коли він мені про них розповідав. Я довго не
міг заспокоїтися; у моїй фантазії блукали ко�
мети, через безкінечний світовий простір,
зорі, що падали, оживали, я не міг примири�
тися з відсутністю життя на Місяці, і тому за�
селяв його цілим роєм істот, створених моєю
уявою. Такий великий вплив мали ці прості
оповіді на мене, що і сьогодні, здається мені, я
не звільнився від них" [6, с. 32].

Характерно, що Вернадський пов'язував
вплив такого спілкування з близькою люди�
ною на вироблення своїх особистих переко�

нань: "Ніколи не забуду я того впливу і того
значення, яке мав для мене цей старець у
перші роки мого розумового життя, і мені
інколи здається, що не тільки за себе, але і за
нього я повинен працювати, що не тільки
моє, але і його життя буде даремно прожи�
тим, якщо я нічого не зроблю" [6, с. 32].

Про те, якого значення надавав Вернадсь�
кий вивченню природного довкілля для про�
цесу гуманізації життя і розвитку позитив�
них людських рис, красномовно свідчить
діяльність ученого у Полтаві кінця 1917�го і
першої половини 1918 р.

"Пощастило створити 
Полтавське товариство 
любителів природи"
У листі до М.Василенка від 17 квітня

1918 року Вернадський повідомляв: "Нама�
гаюся зробити, що можу. Тепер пощастило
створити Полтавське Товариство любителів
природи, і воно, очевидно, добре піде і стане
хорошим і живим центром культурного жит�
тя. Мені здається, тепер же має бути ор�
ганізована широка мережа міських біб�
ліотек" [7, с. 7]. Завдання і організаційну
структуру Товариства Вернадський визна�
чив у складених ним програмі і статуті. Пе�
ред Товариством ставилися завдання на�
укові і громадські. Передовсім повинен бути
створений у Полтаві центр наукової роботи з
метою об'єднання наукових працівників гу�
бернії, забезпечення умов для спілкування
між усіма, хто працює в галузі природознав�
ства і ним цікавиться. Основне зусилля мало
бути спрямоване на дослідження природи
Полтавщини. Наукові проблеми повинні
ставитися і розглядатися на засіданнях Това�
риства, а результати досліджень бути опри�
людненими шляхом публікацій. Належну
увагу слід звернути на створення матеріаль�
ної бази Товариства – "поповнення колекції,
бібліотеки і засобів наукової роботи Пол�
тавського музею". Широко слід практикува�
ти такі форми роботи, як спільні екскурсії,
поїздки, дослідження.

Вернадський мислив роботу Товариства
не ізольовано, а в контакті з іншими науко�
вими силами. Йому бачилося об'єднання "у
вигляді Асоціації наукових установ Полтави,
а потім... у межах України, потім Росії і
зв'язок із світовими науковими інсти�
туціями".

Таким чином, Полтава перетворювалася б
на важливий науковий центр, функцією яко�
го у майбутньому мав стати також "захист
наукових інтересів Полтавщини".

Громадський аспект діяльності Товарист�
ва любителів природи включав поширення
популярних нарисів, розробку програм вив�
чення і проникнення в навколишнє середо�
вище, широке практикування публічних
засідань, організацій, екскурсій тощо.

Важливим пунктом програми Товариства
була її педагогічна спрямованість, орієнтація
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Вернадський, який був обраний головою
Товариства, багато зробив у Полтаві для по�
пуляризації серед населення природничих
знань, згуртування ентузіастів цієї справи. 25
травня 1918 року на спільному засіданні
членів Товариства він зробив доповідь "Про
деякі спостереження, що мають значення в
геології ".

Лекційно�просвітницьку роботу Вер�
надський планував розгорнути широко. Для
цього він думав використати Народний
університет, організований 1 грудня 1917р.
за участю полтавського земства. 18 квітня
1918р. він записав у щоденнику: "Розмова з
Ніколаєвим і Щербаковським про лекторів
на тему природи Полтавщини. З Ніколаєвим
і К.І.Ляховичем про мою лекцію в Народно�
му університеті або про маленький епізодич�
ний курс" [10, с. 72].

Завдяки Вернадському науковий автори�
тет Товариства любителів природи був до�
сить високим. Прикметним у цьому плані є
лист до Товариства від Полтавської
"Просвіти", датований 30 липня 1918 року
(Вернадського на той час уже не було у Пол�
таві, але посіяні ним зерна давали сходи):
"Полтавське товариство "Просвіта" весною
цього року заснувало Український народний
університет, в якому було два відділи: істо�
рико�філологічний і економічно�правовий...
З різних кінців Полтавщини одержані запи�
тання, чи існує в Українському університеті
сільськогосподарський відділ... Йдучи на�
зустріч цим вимогам життя, Полтавська
"Просвіта" має на меті заснувати природоз�
навчий і разом агрономічний відділ. В цій
справі Полтавська "Просвіта" звертається за
допомогою до Товариства любителів приро�
ди і щиро прохає скласти програму цього
відділу..." [8, с. 42].

Цей лист з'явився за підписом голови
Полтавської "Просвіти" Олексія Левитсько�
го, директора Полтавського учительського
інституту, відомого педагога�новатора.

"Я буду захищати невинних 
і беззахисних птахів"
У культурному житті міста потенційні

можливості товариства любителів природи
були різнобічними і широкими. Підтверд�
женням цього є створення своєрідної дитя�
чої філії Товариства під назвою "Травневий
Союз". Завдання новоорганізованого учнів�
ського об'єднання включали охорону птахів,
систематичну природоохоронну роботу,
спрямовану на недопущення жорстокого по�
водження з усіма живими істотами. Ініціато�
ром створення "Травневого Союзу" і співав�
тором шести правил його членів був Вер�
надський, який постійно цікавився життям
птахів. Так, 18 травня 1911 року він написав
у листі до дружини, перебуваючи в експе�
диції "у передгір'ї Алтайських гір": "Тут, на�
приклад, надзвичайно багато птахів, і дивні
враження, особливо для мене, бачити поруч

на школу. Тому передбачалося налагоджен�
ня тісного зв'язку із школами, забезпечення
їх відповідними програмами, запитальника�
ми, методично правильна постановка вив�
чення місцевості, проведення занять на при�
роді, тобто до цієї роботи повинні бути залу�
чені й учителі, й учні. "В ідеалі бажано, – го�
ворилося у програмі, – щоби кожна школа
стала центром наукового вивчення природи
Полтавщини", надавши своїм дослідженням
прикладного характеру і тим самим зміцню�
ючи виробничі сили краю.

Для реалізації цих завдань Вернадський
розраховував на підтримку громадських і пе�
дагогічних центрів губернії.

Варто відзначити, що до Полтавського
Товариства любителів природи, яке мало у
своєму складі 119 членів, увійшло чимало
педагогічних працівників. Серед них – ви�
кладач Полтавського учительського інститу�
ту О.Ф.Булдовський, викладач Вищої
робітничої школи Г.С.Оголевець, викладачі
гімназій: Р.М.Бас, П.Г.Голобородько,
Н.О.Заїченко, Н.О.Старицька, а також педа�
гоги школи садівництва, реального, ко�
мерційного, єпархіального училищ. Про
інтелектуальні можливості Товариства крас�
номовно свідчить те, що до його складу вхо�
дили завідуючий музеєм Полтавського гу�
бернського земства М.Ф.Ніколаєв, завідую�
чий відділом природи музею орнітолог і
краєзнавець М.І.Гавриленко, археолог, літе�
ратурознавець, педагог М.Я.Рудинський, ми�
стецтвознавець В.М.Щербаківський, дочка
письменника В.Г.Короленка С.В.Короленко
та інші відомі у Полтаві діячі.

Статут Полтавського Товариства люби�
телів природи був схвалений на засіданні То�
вариства 18 березня 1918 року і затверджений
на загальних зборах 20 квітня 1918 року. Ос�
новні завдання Товариства викладені у пер�
ших трьох пунктах статуту:

1. Полтавське Товариство любителів при�
роди ставить своїм завданням широке
спілкування своїх членів з питань загального
і прикладного природознавства, поширення
природничо�наукових знань серед широких
мас населення, сприяння науковому вивчен�
ню місцевого краю, охорону пам'яток приро�
ди і природних багатств.

2. Районом діяльності Товариства є пере�
важно Полтавщина.

3. Для досягнення своєї мети Товариство
проводить збори, лекції, екскурсії, доповіді,
видає журнали і книги наукового і популяр�
ного характеру, організовує виставки і музеї,
турбується про організацію наукової роботи
тощо [8, с. 14].

Як зазначав В.Вернадський, при скла�
данні програми Товариства враховувався
досвід роботи інших подібних товариств
країни. Так, наприклад, багато є спільного
між програмами Полтавського Товариства і
"Гуртка натуралістів" при Київському
політехнічному інституті [9, с. 86�88].
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гірських куропаток, одудів і різноманітних
пташок, які підлітають на декілька кроків від
тебе і розглядають тебе з такою ж цікавістю,
з якою ми дивимося на них".

У квітневих щоденникових записах за
1918 рік (а саме 20 квітня відбулися загальні
збори, на яких йшлося про "Травневий Со�
юз") привертають увагу міркування вченого
про пташиний світ. Так, 8 квітня є такий за�
пис: "Читав Брема (Брем А. Жизнь живот�
ных: В 10т. – Спб., 1895. – А.Л.), мимовільно
згадував свого старого папугу, що його при�
везли з Харкова і який був у мене майже до
смерті батька. Рожево�сірий какаду, ніжний і
прив'язаний до мене, сумний, коли я мимо�
волі його занедбав у часи, близькі до сту�
дентства... Я думаю так, як О.С.Фомінцина,
тонка любителька птахів, що у птахів багато
глибокого і своєрідного відчуття. Єдність
всього живого особливо відчуваю тепер, ко�
ли я все заглиблююсь у живу речовину" [10,
с. 69].

Справді, звернення Вернадського до
спеціальної літератури зумовлене було його
інтенсивною науковою роботою над живою
речовиною. Але характер міркувань ученого
такий, наче ним уже заволоділа ідея створен�
ня "Травневого Союзу". Взяти б хоча запис
від 18 квітня 1918р.: "Сьогодні вранці з
Ніночкою пішов гуляти у запущений
міський сад. Дорогою зустрів В.Г.Короленка;
міські школярі, які тут копали грядки, дуже
привітно йому кланялись, очевидно, знаючи,
хто він такий". І далі: "Прочитав прекрасну
брошуру Анфілова "Про переліт птахів"
(1914)... Читаючи про одудів – згадую про
бачених одудів у далекому дитинстві..." [10,
с. 72�73].

Про любов Вернадського до птахів роз�
повіла його дочка Ніна Володимирівна: "Під
час хвороби мені дуже хотілося мати пташку
в клітці. Це виявилося болісним питанням:
коли батьки були молодими, у них був при�
ручений шпак, якого вони дуже любили. Чо�
мусь він умер, і це було велике нещастя.
Відтоді птахів у них ніколи не було. Але все
ж мені роздобули якусь сіреньку пташечку в
клітці. Коли настала весна, урочисто відкри�
ли вікно і випустили пташку на волю!" [4, с.
127].

Думається, що не без впливу Вернадсько�
го "Правила для членів "Травневого Союзу"
пронизані гуманістичними і волелюбними
ідеалами, такими актуальними у дні грома�
дянської війни:

"Я хочу бути добрим і милосердним. 
Я ніколи не матиму втіхи від страж�
дання живих створінь. 
Я ніколи не буду зі злоби і легковаж�
ності знущатися із птахів, нищити
їхні гнізда.
Я буду захищати невинних і безза�
хисних птахів. 

Я люблю свободу і хочу, щоб і інші
були вільними...
Усе це я обіцяю в ім'я любові до Бога
і його творінь, із жалощів до птахів і
із вдячності за їх спів і за оберігання
від шкідливих комах наших полів,
садів і городів" [8, с. 28].
Як на ті часи, суспільно�політичний

підтекст цих "Правил" очевидний. Навіть
апелювання до Бога, що зовсім не було влас�
тивим для Вернадського, має тут мотивацію.
Справа в тому, що в умовах більшовицького
терору у Полтаві Вернадський ставив питан�
ня "про необхідність церковної організації для
захисту церкви і для піднесення національно�
го духу". Чи не вперше у своєму житті він у
релігійному прозрінні відкрив для себе вели�
ку правду людського буття: "Тут знаходиться
можливість позакласового спілкування на
грунті піднесення найглибших людських пе�
реживань. Замість того духу соціальної по�
мсти, розбрату, прагнення до грабунку, на�
сильства, наживи, що практично витекли і
витікають із соціалістичних, зокрема більшо�
вицьких, навіювань масі – піднімається по�
чуття спільноти, думка про загальнолюдські
основи життя, духовна єдність і любов. Разом
з тим основа загальнонаціональна. Релігійне
піднесення – це один із величезних елементів
очищення" [10, с. 53].

Організація Полтавського Товариства
любителів природи і "Травневого Союзу" та�
кож диктувалася не тільки раціонально�на�
уковими потребами, але й морально�етични�
ми факторами. Адже для багатьох людей так
важливо було в часи страшних соціальних і
національних катаклізмів знайти для себе
"точку опори", яка б надала їх життю певного
змісту. А задіяння цієї "точки опори", за Вер�
надським, і є частиною того вічного, що ста�
новить сутність живої речовини, одним із
проявів якої є люди.
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кликають світову громадськість до спільних
кроків щодо розробки і втілення програм
допрофесійної і професійної підготовки, які б
сприяли активній соціалізації випускників на
засадах реалізації природних задатків, здіб�
ностей, нахилів особистості, відповідали
вимогам часу і  таким чином максимально
впливали на зміст і характер соціальних пе�
ретворень у суспільстві в контексті його
стійкого розвитку. 

Заслухавши доповіді та повідомлення
учасників конференції "Ідеї В.І.Вернадського і
сучасна гуманітарно�економічна освіта в
контексті розвитку людства", проаналі�
зувавши досвід впровадження ідей В.І.Вер�
надського в практику життя, науки і освіти,
зокрема соціально�економічний розвиток ре�
гіонів, учасники конференції рекомендують: 

1. Міністерству освіти і науки України
спільно з НАН України та галузевими
Академіями наук, навчальними закладами
всіх форм власності більш наполегливо
використовувати ідеї В.І.Вернадського для
змістовного оновлення навчання у закладах
освіти, забезпечуючи випереджаючий
характер базової науки та освіти. Нам
належить усунути помилкове сприйняття
другорядності української нації у розбудові
новітньої  економічної  конфігурації  світу  в
ХХІ столітті, випрацьовуючи екологічно,
соціально орієнтовану політику на основі
розвитку наукової думки  як найголовнішого
елементу компенсації існуючої системної
кризи. 

2.  Кабінету Міністрів України розробити і
впровадити заходи щодо підготовки і
відзначення 150�ої річниці з дня народження
В.І.Вернадського (12 березня 2013р.). 

2.1. Передбачити створення туристичних
маршрутів на Полтавщині по місцях, де жив і
працював академік В.І.Вернадський.
Доцільно використати досвід організації даної
конференції – запропонувати  як
просвітницький туристичний маршрут "Золо�
те кільце Полтавщини": Кременчук –
Комсомольськ – Н.Санжари – Полтава
(сільськогосподарська дослідна станція ім.
М.І.Вавилова, Полтавський краєзнавчий
музей, обласна бібліотека, музей авіації і
космонавтики, будинок�музей В.Г.Короленка,
зупинка біля меморіальних дошок за
тематикою екскурсії тощо) – Диканька –
Гоголево – Шишаки (Бутова гора, середня
школа ім. В.І.Вернадського) – Устимівський
дендропарк – гора Пивиха (поблизу
м.Градизька) – Світловодськ – Кременчук. 

Науково�практична кон�
ференція, у якій взяли участь

науковці НАН України, АПН
України, УАННП, представники на�укових
кіл вищих навчальних закладів України
(державної і недержавної форм власності),
представники держадміністрацій та керівники
освітніх ланок різних рівнів, педагогічні пра�
цівники системи післядипломної освіти, педа�
гоги�практики з різних регіонів України, зару�
біжні гості показала, що ідеї В.І.Вернадського
є актуальними. Вони потребують подальшого
розвитку і впровадження в контекст сучасної
освіти як  України, так і  світу.

Конференція ще раз засвідчила, що су�
часна гуманітарно�економічна освіта потребує
все більшої уваги з боку політиків, еконо�
містів, владних структур для втілення довго�
тривалих програмно�цільових установок,
стратегічних планів і програм, планів перспек�
тивного розвитку тощо. 

У 2003 році, 12 березня виповнилося     140
років з дня народження  Володимира Івано�
вича Вернадського – філософа, вченого�нату�
раліста, мислителя, ідеї якого покладені в
Програму дій "Порядок денний на ХХІ століт�
тя", прийняту Конференцією ООН (Ріо�де�
Жанейро, 1992). На жаль, ім'я В.І.Вернадсь�
кого у цьому документі не згадане. 

Відтворити історичну справедливість, по�
вернувши ім'я вченого ідеї розбудови еко�
номіки планети у контексті стійкого розвитку,
розвиваючи сучасну гуманітарно�економічну
освіту, завдання системи освіти України,
вищої школи зокрема. 

Професійна підготовка, яку здійснює вища
школа, спираючись на профільно�
зорієнтовану середню освіту, є одним із най�
більш важливих засобів розвитку людських
ресурсів, що сприяють переходу до більш
сталого світу. Програми професійної підго�
товки повинні сприяти підвищенню рівня
сучасної гуманітарно�економічної освіти,
еколого�економічного виховання в середніх і
вищих навчальних закладах усіх форм
власності. 

Солідаризуючись із розумінням В.І.Вер�
надським демократії – підняти маси до рівня
знань свого часу; розділяючи з ним розуміння
завдань освіти – створити "народ, що навча�
ється"; продовжуючи давню для Кременчука
традицію пропаганди ідей та особистості
В.І.Вернадського, учасники Всеукраїнської
науково�практичної конференції "Ідеї В.І.Вер�
надського і сучасна гуманітарно�економічна
освіта в контексті розвитку людства" за�
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2.2. До 150�річчя В.І.Вернадського здій�
снити реконструкцію літнього будинку в Ши�
шаках на Бутовій горі (проект виконано в
Полтавському державному технічному
університеті ім. Ю.Кондратюка).

2.3. Побудувати до 2013 року в Кременчуці
пам'ятник В.В.Докучаєву і В.І.Вернадському
– учителеві і його геніальному учневі.

2.4. Створити Всеукраїнське товариство
В.І. Вернадського із центром в Кременчуці або
Полтаві, яке повинне об'єднати свої зусилля з
фондом В.І.Вернадського. Просити Інститут
економіки та нових технологій здійснити
відповідну підготовку.

3. Просити Полтавську облдержадмі�
ністрацію:

3.1. Надати історичному місцю, де розта�
шовувалася садиба В.І.Вернадського (16 деся�
тин), статус природного заповідника або істо�
рико�заповідної території шляхом розши�
рення території існуючого природного
заповідника "Бутова гора" до 70 га. 

3.2. Оголосити ноосферною зоною Пол�
тавську область, чи Кременчуцький район, чи
Шишаки.

4. Міністерству освіти і науки України
посилити увагу до розробки і реалізації змісту
регіональної освіти з наданням відповідних
функцій міським, районним та ін. методичним
кабінетам (центрам), які б, враховуючи прог�
рами соціально�економічного розвитку регіо�
нів, здійснювали змістову координацію нав�
чання для більш ефективного включення мо�
лодого покоління в соціальні реформи, реалі�
зації кадрового потенціалу,
працевлаштування  випускників закладів
освіти.

5.  Контекст соціально�гуманітарної освіти
будувати на основі довготривалих стратегій,
зокрема в економічній освіті на більш
високому рівні відповідальності формувати
погляди на інвестиційні рішення. 

У процесі прийняття інвестиційних рішень
найбільш поширеним критерієм є економічна
ефективність інвестиційних проектів, яка зде�
більшого розглядається як сума комерційних
переваг. Такий підхід не дає можливості
розглядати інвестиції як суспільне благо. 

5.1. Економічну ефективність результатів
інвестиційних процесів необхідно розглядати
як комплексне поняття, тобто з позицій як
бізнес�партнерів, так і територіальних громад,
а також суспільства загалом в економічному,
фінансовому, організаційному, техніко�техно�
логічному, соціальному, екологічному ас�
пектах.

5.2. Із позицій територіальних громад і
суспільства результати інвестування  повинні
характеризувати додаткові надходження до
бюджетів певних рівнів в абсолютному виразі,
а також у відносному, тобто відповідно до
вкладених інвестиційних ресурсів з того чи
іншого джерела.

5.3. Із позицій бізнес�партнерів результати
інвестиційних процесів доцільно розглядати
не тільки за допомогою класичної системи
показників економічної ефективності бізнес�
планів, а більш широко, як імовірні позитивні
наслідки щодо поліпшення фінансового,

організаційного, техніко�технологічного стану
підприємств�партнерів, зменшення соціаль�
ного напруження та екологічного наван�
таження на підприємстві за допомогою
розробленої системи показників.

5.4. Використання в системі показників
ефективності інвестиційних проектів запро�
понованого показника "рівень усталеності
проекту" дозволить менеджерам визначити
поріг гнучкості в процесі використання ін�
вестиційних ресурсів згідно із затвердженим
кошторисом. 

6. Впорядкувати систему фінансування
навчання в державі та на цій основі сформу�
вати модель фінансового забезпечення нав�
чальних закладів, розповсюдивши державне
замовлення на навчальні заклади різних форм
власності. Забезпечити фінансування недер�
жавних навчальних закладів (державний ком�
понент змісту освіти) за рахунок централь�
ного бюджету, шкільний компонент змісту
освіти реалізовувати за рахунок регіонального
бюджету (державні школи) та коштом батьків
(недержавні навчальні заклади).

Забезпечити належну мотивацію педагога
щодо реалізації функції навчання на основі
безпосередньої залежності його матеріального
становища від результатів індивідуальної
роботи. Юридично забезпечити пенсійні вип�
лати для працівників освіти на основі єдиного
для держави принципу нарахування розміру
пенсій (як для державних, так і приватних
закладів освіти). Невирішеність цієї проблеми
нівечить педагогічний простір держави.

7. В.І. Вернадський перший вказав на
особливу геомагнітну енергетику Кремен�
чуцького повіту. Надалі це було підтверджено
геологічним відкриттям родовища заліза, яке
розробляється тепер біля м. Комсомольська.

У 1992�1993 роках біля гірничого кар'єру
Полтавського ГЗК почались археологічні
дослідження (розкопки курганів), які привели
до нового підтвердження відкриття В.І.Вер�
надського, – цього разу його вчення про
Ноосферу. Було простежено, що найдовші у
світі кургани вбудовані тогочасними жерцями
в так звані магнітні канали, що виявляються
аерофотозйомкою, геофізичними приладами
тощо. Ці канали висвердлюються в земній ко�
рі торсійними полями, які є носіями інфор�
мації. Таким чином, прадавні жерці вже на
зорі цивілізації могли пов'язати енергетику
людини й суспільства з енергетикою Землі та
Всесвіту. Результатом стало зародження саме
в зазначених курганах величної культури, що
лежить в основі європейської й загально�
людської цивілізації. Ця культура сфор�
мувалася на підставі архетипів зачаття ембрі�
ону, народження тощо (за К.�Г.Юргом,
Ф.Б.Я.Кейпером) – стимульованих
енергетично�польовими особливостями
Кременчуччини. 

Тому з огляду на ці обставини пропонуєть�
ся розпочати комплексне дослідження Ноо�
сфери в районі Кременчуцької аномальної зо�
ни. Дослідження має розпочати комплексна
експедиція за участю геологів, археологів, фі�
зиків, біологів, медиків.                         
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При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”,
Бюро з освітніх та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREX

EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  PPOOLLIICCYY
Teachers’ Preparation during Secondary School   Term Tran�
sition  to New Content, Structure and 12�year Period of
Study
V.Kremen

PPHHIILLOOSSOOPPHHYY  OOFF  EEDDUUCCAATTIIOONN
Pedagogics Methodology Problems On the Way of Education�
al Systems Reformation 
I.P.Anosov

TTHHEE  WWOORRDD  AABBOOUUTT  TTEEAACCHHEERR        DDEEVVOOTTEEDD  TTOO  TTEEAACCHHEERR
Their Lives aren't for Glory…  
I.V.Okhrimenko

PPEEDDAAGGOOGGIICCAALL  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIEESS
Integrative Writing and Dovkillia Lesson  in the First Form
N.Bybliv
Composition and Contrast In Music and Fine Art (Learning
Material for the Lesson of Art) 
T.V.Skoryk 

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS$$EEDDUUCCAATTIIOONN
Reengineering: Chance of  Quality Management In Education  
L.Kravchenko

RREEAADDIINNGG  RROOOOMM
A Good Beginning Makes a Good Ending: Marburg Reflec�
tions In Connection With Makarenko�studying Publication In
Poltava 
G.Hillig
New Books received by INSET

RREEFFEERREENNCCEESS  
The Sky of Poltava Region in 2003
P.Fedii

FFRROOMM  TTHHEE  IINNTTEERRNNEETT
TV and Videogames Make Children Agressors

UUKKRRAAIINNIIAANN  ''KKOOLLOO''
From the Depths of  Ages. Pages From the History of Present
Lands of Poltava Region From Scythia Till Lithuania Great
Principality (VII BC � XVII AD) 
V.Zhuk
Categories of Orthodox Fine Art In Person's Outlook Forming 
V.I.Rashkovs'ka

Volodymyr Vernadskyi: In Order School to Become the Cen�
tre of Nature Scientific Study
A.Leschenko 

CCHHRROONNIICCLLEESS
The Third All�Ukranian  Scientific&practical Conference Rec�
ommendations “V.Vernadskyi Ideas and Modern Human�
ties&Economic Education in the Context of Human Develop�
ment”

НАШІ АВТОРИ

Аносов Іван Павлович,
кандидат біологічних наук, професор, ректор
Мелітопольського державного педагогічного
університету

Библів Ніна Іванівна,
учитель початкових класів авторської
національної школи № 37 м.Полтави, 
учитель�методист, відмінник народної освіти

Жук Віра Никанорівна,
кандидат історичних наук, 
заслужений працівник культури України

Кравченко Любов Миколаївна,
кандидат  педагогічних наук, викладач кафедри
педагогіки  Полтавського державного
педагогічного університету ім.В.Г.Короленка

Кремень Василь Григорович,
доктор філософських наук, професор, 
Міністр освіти і науки України, 
президент АПН України, академік НАН України

Лещенко Анатолій Васильович, 
кандидат педагогічних наук, директор
Полтавської  ЗОШ № 7 ім.Т.Г.Шевченка

Охріменко Іван Володимирович,
кандидат педагогічних наук, професор,
завідуючий кафедрою менеджменту освіти
Полтавського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти
ім.М.В.Остроградського

Рашковська Валентина Іванівна,
кандидат економічних наук, докторант Інституту
педагогіки і психології професійної освіти АПН
України, доцент кафедри образотворчого
мистецтва Полтавського державного
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка,
член Спілки архітекторів СРСР

Скорик Тамара Володимирівна,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
музики Чернігівського державного педагогічного
університету ім.Т.Г.Шевченка

Хілліг Гьотц,
Dr. phil. habil., іноземний член  АПН України,
керівник лабораторії Марбурзького університету
"Макаренко�реферат", віце�президент
Міжнародної макаренківської асоціації (ФРН)

Федій Павло Михайлович,
кандидат фізико�математичних наук, доцент
кафедри загальної фізики Полтавського
державного педагогічного університету
ім.В.Г.Короленка

CONTENTS

На 1�й стор. обкладинки: Пташина пісня. 
Фото. © М.Гусєв 

// http:// hiero.expo.ru/gallery/gusev/index.html

На 3�й стор. обкладинки: Мошенець Оксана
Григорівна, вчитель вищої категорії ЗНЗ №3  
з поглибленим вивченням англійської мови м.Полтави,
переможниця обласного конкурсу “Учитель року(2003”
у номінації “Іноземна мова”



Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода

ГГррааффііччнниийй  аассттррооннооммііччнниийй  ккааллееннддаарр   ннаа   22000033

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


