
Народна іграшка є однією з найцікавіших галузей народного
мистецтва, у якій особливо виявилися творча фантазія
народу, багатство і щедрість його душі, прагнення до краси.

Народні іграшки мають глибоке історичне коріння, етнічні та обрядові
особливості, свідчать про високий рівень культури українського народу.
Прості і доступні щодо технології виготовлення, вони здатні розвинути в
дітей бажання творити засобами традиційного народного ремесла на
національній основі. 

Запрошуємо читачів цього номера подивитися на світ іграшки
очима учасників науково%практичної конференції "Проблеми
ревалоризації феномена української народної іграшки в сучасних
культурно%освітніх умовах". 

Гадаємо, ознайомившись з виступами учасників конференції,
читач зможе вирішити, які іграшки варто насамперед давати в
руки дитині % сонячного козлика%свистунця, як у нас на
обкладинці, чи безликого трансформера, дракона похмуро%
камуфляжних кольорів або ж ляльку зі штампом "Made in China"
просто на потилиці. Здається, в іграшковій сфері наша держава
цілком покладається на широкий, однак убогий за змістом і
формою асортимент китайської промисловості. То кого ми
тоді виховуємо? Людей для матриці? Українських китайців? І чи
задумується влада про те, що незалежній державі слід би
створити врешті власну іграшкову індустрію,  якщо вона
(держава) хоче і далі бути незалежною, % бо, зрештою,
незалежність прямо залежить від того, чим граються наші
діти. 

Чи не є Барбі в українському національному вбранні, яких
продають на Андріївському узвозі в Києві, ознакою того, що
суспільство скучило за українською іграшкою, втомившись від
американських і китайських стандартів? Можливо, державі
варто припинити "гратися" з такою серйозною річчю, як

іграшка і розпочати їх виробництво в Україні,
спираючись на кращий світовий досвід (на взір
бразильського, де налагоджено випуск наукових
іграшок) і, звісно, ревалоризуючи (переоцінюючи і
відновлюючи), активно вивчаючи й репродукуючи
нашу народну іграшку. 

Про це й закликаємо помислити науковців,
учителів, вихователів, студентів, тат і мам,
гортаючи найостанніший у цьому році номер "ПМ".

Що означає Барбі 

в українському строї?

Малюнки із сайтів: www.bigmax.ru, www.adiosbarbie.com, detstvotoys.dp.ua.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Серед основних пріоритетів державної національної програми
"Освіта" (Україна XXI століття) названо принцип органічного зв'яз�
ку освіти з національною історією, культурою, народними тра�
диціями. У програмі визначено стратегічне завдання реформування
освіти у нашій країні – відродження і розбудова національної систе�
ми освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян
Української держави. Тому для школи важливим є використання
напрямів, що сприяли б піднесенню національної самосвідомості
учнів, повноцінному оволодінню загальнопізнавальними вміннями і
навичками, всебічному розвитку здібностей і талантів дітей, форму�
ванню творчо активної особистості, починаючи з перших років
шкільного навчання.

Важлива роль у цьому процесі належить предметам естетичного
циклу – літературі, музиці, хореографії, образотворчому мистецтву
(Б.Ананьєв, Ю.Алієв, В.Асмус, Н.Ветлугіна, Л.Виготський, Д.Джола,
О.Запорожець, Е.Ігнатьєв, С.Коновець, В.Кузін, В.Лабунська, М.Ле�
щенко, Б.Неменський, Н.Щербо, Б.Юсов).

Різні види мистецтва діють на людину не однаково, залежно від її
життєвого досвіду, психічних особливостей, розумового та
емоційного розвитку. Серед всіх видів мистецтва на людину чи не
найефективнішу дію справляє образотворче, а саме один із його
видів – народне мистецтво. На всіх етапах історичного розвитку йо�
го твори, залишаючись невід'ємною частиною матеріальної культу�
ри, водночас є важливою галуззю духовної культури народу. Про�
стота та доступність технік народного мистецтва, оригінальність та
неповторність творчої манери кожного майстра робить його універ�
сальним засобом розв'язання задач державної національної програ�
ми "Освіта (Україна XXI століття)".

До народного мистецтва належать мосяжництво, карбування по
металу, художнє різьблення по дереву, випалювання, художня ке�
раміка, художнє ткацтво, килимарство, вишивка, бісерне рукоділля,
плетіння, писанкарство, витинанка, художній розпис, іграшка.

Найбільшим досягненням народних майстрів у дитячому сприй�
нятті є народна іграшка. Вона є відтворенням у тій чи іншій спро�
щеній, узагальненій та систематизованій формі предметів із життя й
діяльності суспільства [18].

Для визначення місця іграшки у системі матеріальної та духовної
культури суспільства важливими бачаться загальнофілософські ро�
боти з проблем культури (О.Маркар'ян, В.Межуєв, Е.Соколов,
Н.Чавчавадзе). Здобутки у цій галузі є теоретико�методологічною
основою як для визначення ролі іграшки у житті суспільства, так і
для виявлення її соціокультурних функцій.

Велике значення, на наш погляд, мають дослідження у царині ес�
тетики (Ю.Борєв, О.Єремєєв, М.Каган, М.Киященко, М.Коротков,
Ф.Мартинов, Л.Столович). Вони дають змогу зрозуміти взаємодію
народної іграшки з професійним мистецтвом та предметним оточен�
ням людини, визначити її місце та роль у системі естетичного вихо�
вання.

Заслуговують на увагу і психолого�педагогічні дослідження, у
яких містяться численні матеріали з проблем ігрової діяльності та
іграшки (Л.Виготський, Д.Ельконін, Р.Жуковська, О.Запорожець,
Б.Нєменський, Л.Обухова, Е.Флеріна).

Особливо цінним для розуміння таких понять, як морфологія,
функціонування народної іграшки, а також її естетична виразність
важливими бачаться теоретичні дослідження на конкретному ма�
теріалі історії (О.Авдєєв, М.Бахтін, П.Богатирьов, Ю.Лотман,
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У статті розглянуто
особливості народних
іграшок світу.
Доведено, що народні
іграшки несуть у собі
властивості
універсальності та
інтегративності, що
дає змогу
використати їх як
ефективний засіб
виховання
підростаючого
покоління. Подано
методику навчання
учнів початкових
класів мистецтва
створення
української народної
іграшки. 

In this article the fea�
tures of national toys
of the world are con�
sidered. It is proved,
that national toys
carry the properties of
universality and inte�
gration, which allow
using them as the
effective means of
educating rising gener�
ation. The method of
teaching the Primary
School pupils the art of
the Ukrainian national
toy creation is submit�
ted here. 

ОСОБЛИВОСТІ НАРОДНИХ ІГРАШОК

Т.В.Коваленко
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О.Найден, В.Пропп, Б.Смірнов) та мис�
тецтвознавчі роботи (М.Бартрам, О.Баку�
шинський, Г.Блінов, М.Бахман, О.Бенуа,
М.Грушевський, І.Дайн, Г.Локуцієвська,
І.Макарова, О.Найден, Т.Перевезенцева,
С.Ханемен), присвячені генезису та основ�
ним етапам розвитку народної іграшки. У
роботах зазначених авторів виділяється ху�
дожня специфіка народної іграшки як особ�
ливого різновиду декоративно�ужиткового
мистецтва.

Значний інтерес викликають роботи з ет�
нології, що розкривають роль ігрової діяль�
ності та іграшки у соціалізації дітей, залу�
ченні їх до світу дорослих різних народів і
племен (І.Кон, М.Мид, Л.Павлинська, Б.Ри�
баков, В.Харузіна). У цих дослідженнях
розглядаються такі питання, як форми і за�
соби виховання дітей у різних народів,
зв'язок дитячих ігор з досвідом, традиціями,
віруваннями того чи іншого народу.

Доцільно підкреслити, що проблема ви�
користання іграшки у вихованні підростаю�
чого покоління хоч і має давню історію, од�
нак ніколи раніше не була такою нагальною,
як у наш час. Згідно з висновками учених�
психологів (Л.Виготського, П.Гальперіна,
А.Запорожця, Д.Ельконіна, О.Леонтьєва),
розвиток дитини відбувається шляхом
соціального наслідування, набуття досвіду,
накопиченого попередніми поколіннями,
причому вирішальна роль у цьому при�
своєнні (привласненні) належить прак�
тичній діяльності самої дитини, спрямова�
ної на опанування духовної та матеріальної
культури. Іграшка у цьому процесі виступає
суттєвим компонентом культури, об'єктом
діяльності дитини, що значною мірою виз�
начає її розвиток. 

У сучасних психолого�педагогічних дос�
лідженнях (Н.Ветлугіна, О.Запорожець,
Р.Жуковська, Д.Ельконін, Т.Локуцієвська,
Г.Маркова, С.Новосьолова, Н.Поддьякова,
О.Фонарьовська та ін.) важливе значення
надається іграшці як засобу організації ди�
тячої діяльності.

Так, Д.Ельконін висунув гіпотезу про ви�
никнення та пріоритетність у розвитку ди�
тини сюжетно�рольової гри та іграшки. Ця
гіпотеза вперше дала змогу розглядати
іграшку як засіб передачі дитині суспільно�
го досвіду, розвитку орієнтування дитини у
різних видах життєдіяльності та взаємовід�
носинах з дорослими.

Народна іграшка є об'єктом дослідження
у багатьох країнах світу. Це Італія, Естонія,
Німеччина, Чехія, Франція, Польща, Росія,
Україна, Японія. У цих країнах народну
іграшку активно вивчають, репродукують,
створюють музеї іграшки, проводять серй�
озні дослідження змістів та психолого�педа�
гогічних впливів національно�традиційних
іграшок на розвиток особистості, випуска�

ють численні монографічні, науково�попу�
лярні, педагогічні видання з цієї проблеми.

Ознайомившись з мистецтвом виготов�
лення народних іграшок у різних країнах
світу, ми дійшли висновку, що вони станов�
лять частину спільної спадщини людства. 

Іграшки багатьох країн і континентів
різні та своєрідні, але у них є загальні особ�
ливості, які дають змогу широко використо�
вувати народні іграшки у творчому розвит�
ку дитини. Саме через спрощені іграшки�
знаки дитина пізнає світ, навчається мисли�
ти узагальненими поняттями і яскравими
образами, врешті, вона приєднується до од�
ного з джерел народного мистецтва.

"Людство взагалі виробило певну кіль�
кість ігор та іграшок. Як і в інших галузях
культурної діяльності людини, у цьому про�
являється єдність людської психіки на всій
земній кулі. Одні й ті ж самі типи іграшок
зустрічаємо у різних народів Землі. Якщо
вдивитися у зразки іграшок всіх народів і
всіх часів, мимовільно дивує їх велика
схожість однієї з іншою. Немовби людство
виробило та зберегло століттями визначені
типи биків, птахів, людських фігур. Пояс�
нюється це тим, мабуть, що психічні основи
при виготовленні іграшок всюди були і за�
лишаються однаковими" [21, с. 94].

Ми дотримуємося точки зору дослідниці
В.Харузіної і пояснюємо природу іграшки
пристосованістю до дитини, з одного боку
(урахування психофізіологічних особливос�
тей дітей різного віку), а з іншого – спрямо�
ваністю її на виховання певної ціннісної
спрямованості особистості, творчих здібно�
стей, на розвиток практичних навичок та
умінь, знань, евристичних можливостей,
свободи творчого вияву.

Перша особливість народної іграшки по�
лягає у тому, що вона є плодом вільної твор�
чості. У створенні іграшок беруть участь із
прагненням передати уявлення про пред�
мет, поштовх фантазії, яка могла б вже са�
мостійно працювати далі у відомому на�
прямкі. Щоб дати цей поштовх уяві, особ�
ливо живій, дитячій, потрібно небагато. “Бо
і створює іграшку сама уява. Вона не ус�
кладнюється невідповідністю форм; те, чого
недостатньо очам, вона доповнює від себе;
невеличка аналогія – і уявлення викликано"
[2, с. 94].

Умілі руки з усього зроблять іграшку.
Наприклад, ляльки з кукурудзяного почат�
ку зустрічаються у індійців Північної Аме�
рики, у дітей бідняків з Провансу. Їх роб�
лять білоруси, японці. Угорські діти грають
ляльками, зробленими з квіточок маку. У с.
Мединському Калузької губернії дівчатка
скручують ляльок з листя лопуха, соломи,
сіна. 

Окрім ляльок, зустрічаються інші одно�
типні іграшки з надзвичайною схожістю
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На досить ранніх сходинках культури
між створенням іграшок та предметами
релігійного обряду не було суттєвої різниці.

Перша людина була збирачем і мислив�
цем. Вона бачила дерево, плоди, тварин на�
вколо себе, які годували, одягали її. Дерево,
звірі, птахи були людськими предками�то�
темами, джерелом і умовою її життя, тобто
містили у собі весь космос людини – від
віри до їжі та одягу [10, 12].

Коли людина почала пасти худобу, а
пізніше сіяти хліб, вона зрозуміла, що її
життя залежить не тільки від дерев та тва�
рин, але і від пори року, від гарної чи пога�
ної погоди. Тоді глиняні зображення птахів
і тварин наповнювалися новим змістом: ста�
ли уміщувати у собі поняття сонця і тепла.

Період, коли звірі�тотеми були наділені
космічним та божественним змістом, був не
вічний. Мінімум сторіччя, і возвеличені ко�
лись до неба і сонця тотемні тварини посту�
пово втратили свій магічний, божественний
зміст і перейшли у дитячі руки, стали
потішною іграшкою, зовсім не викликаючи
у дітей тієї пошани, страху, надії, які відчу�
вали далекі предки, коли бачили зображен�
ня своїх тотемів і богів [10, 12].

Але саме ці зображення людських фігур,
звірів, птахів, виготовлені з різних природ�
них матеріалів, у далекому минулому брали
участь у магічних обрядах. За їх допомогою
людина творила різноманітні заклинання.
Всі вони були пов'язані із землеробськими
та скотарськими культами. Так, наприклад,
українські керамічні барині – символічні
образи божеств – продовжували традиції
ще трипільської культури. Вчені вважають,
що статуетки трипільської культури пере�
важно створювалися до сезонних свят вес�
няного і осіннього рівнодення [7, 12].

Глиняні свистунці теж мали певні
функції. Загальнопоширеною є прикмета,
що шум і свист відганяють нечисту силу.
Тобто свистунці, за допомогою яких видо�
буваються ці звуки – своєрідні обереги від
усякої нечисті. Перш за все – обереги дітей.
Свистунці су�
проводжували
майже всі зем�
л е р о б с ь к і
к у л ь т и ,
релігійні свя�
та, для яких
суттєвим було
забезпечення
чистоти сере�
довища вико�
нання обряду
[1, 7, 12, 24].

За свідчен�
ням одного з
н а й б і л ь ш и х
знавців і дос�
лідників ук�

конструкцій, форм, декору: тарахкальця,
свистунці.

Широко відомий римський міф, який
розповідає про те, що перше у Всесвіті та�
рахкальце було покладено у руку маленько�
го Юпітера. За легендою, тарахкальце�куля
дзвенить і складається із золотих кружа�
лець [23, 24].

Друга особливість, притаманна народним
іграшкам усього світу, – це вирішення обра�
зу іграшки однією�двома рисами, які викли�
кають ті чи інші уявлення у дітей за допо�
могою натяку, нагадування, схожості.

Звичайне полотно перетворюється на
ляльку в руках дівчинки зі Смоленської гу�
бернії та Угорщини, тому що воно у верхньо�
му своєму куті пов'язане хусточкою і завер�
шується попередницею. Біла гілочка з
Північного Камеруну (Африка) перетвори�
лася на ляльку, бо ж на неї наклеїли клапти�
ки чорного воску, які нагадують голову та
плечі. Лялька бахау – скручена із лика
кулька, без рук, ніг, але із сережками, – це
людина. У ескімоських ляльок немає облич�
чя. У багатьох українських, російських,
угорських ляльок також немає рис обличчя.
Але це все одно ляльки, тому що у них є го�
лова, руки, певні натяки на регіональні ком�
поненти одягу [2, 5, 7, 25, 26].

Глиняний тулуб на чотирьох гілочках
(Африка) – кінь, тому що до нього при�
кріплені вузька шия, голова, яка нагадує ко�
нячу, а горда грива зображена трикутника�
ми, які поставлені один за одним [ 21].

Так само сартська іграшка зображує ко�
ня, тому що у фігурки – голова, подібна до
конячої, позаду загнутий хвіст і на спині
надрізи, які нагадують сідло. Роги тієї чи
іншої форми перетворюють фігуру на бика,
антилопу, козла. Голова та дві ноги творять
образ тварини і в зирянській іграшці [7, 23,
24].

Голівка із дзьобом, заокругленений ту�
луб, віялоподібний хвіст в усіх країнах світу
дають уявлення про птаха. Африканську,
американську іграшку, фігурки, які знай�
дені на розкопках давніх культур, не
відрізниш у цьому розумінні від сучасного
глиняного свистунця на російських та ук�
раїнських ярмарках. Саме у цьому вияв�
ляється прагнення зробити фігуру, предмет,
схожий на оригінал. Сутність лише у тому,
що для схожості достатньо одного�двох на�
тяків. Ця схожість помічається швидко та
легко.

Здатність за натяком відкривати ціле ха�
рактерна не тільки для іграшок, але й для
предметів культу. Тут ми можемо назвати
ще одну особливість, яка споріднює народні
іграшки країн світу. Народна іграшка у
своєму первинному значенні – культова та
обрядова скульптура [6, 7, 11, 12, 18]. 
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раїнської кераміки Юрія Лащука [11], на
Львівщині – у Старій Солі та суміжних се�
лах Старосамбірського району – донедавна
виготовлялися глиняні брязкальця�хихич�
ки, відомі ще з домонгольських часів в Ук�
раїні та Болгарії. Їм надавалось магічне зна�
чення. Ці кулькоподібні предмети мали все�
редині камінець, який під час струшування
видавав звук, що нібито відлякувало злі си�
ли від дитини. Вчені вважають, що іграшки
поєднували у собі декілька спільних мо�
ментів: були символом родючості, яка
втілювалась у кількох глиняних кульках, за�
хованих у порожнину у ділянці живота
фігурки; виконували роль оберега (Бере�
гині); були, власне, брязкальцями, що
своїми звуками відлякували ворожі сили.

Дослідниця Д.Погожева [15] вважає, що
серед функцій іграшок головними за язич�
ницьких часів були такі: охорона будинку з
усіма його мешканцями (місцезнаходження
під підлогою); домашнього вогнища (біля
печі); входу у будинок (під порогом); співу�
часть у трудовому процесі розтирання зерна
(біля зернотерок); можливо, охорона їжі (у
посуді); супровід померлих з метою допомо�
ги у відродженні (у похованнях); посеред�
ництво між людьми та божествами (у позі
оранти); присутність на спеціальних куль�
тових місцях і підмостках.

У кожний період свого життя іграшка бе�
регла, фіксувала сліди і знаки свого та ми�
нулого часу. Зрозуміти ці знаки, дешифру�
вати і прочитати їх – завдання важке, але
реальне і потрібне, бо іноді це єдина мож�
ливість відчути історію народу.

Щоб деякою мірою розв'язати це завдан�
ня, розглянемо зміст окремих традиційних
сюжетів народного мистецтва, зокрема
іграшки. 

Баба. Найпоширеніший сюжет народно�
го мистецтва, який використовує практично
кожний народний майстер.

Баба стає об'єктом культу у часи, коли на
зміну мисливській добі прийшов час земле�
робства і скотарства. Таємниця і чудо наро�
дження, якими наділена жінка, сприймали�
ся як якась могутня сила, ототожнювалися
із силою родючої землі. Знак родючості був
першим змістом і головним в образі баби
доти, доки у людини не визріла ідея бога. Це
зумовило появу тієї, що народжувала бога.

Жіночі божества брали участь у всіх об�
рядах, пов'язаних із землеробським циклом,
і мали сприяти одержанню гарного врожаю,
розмноженню стада, виживанню племені,
роду. Жіноче божество було мирним за
своєю суттю, несло знак добрих сил, хоча
згодом семантика його розширилась, і вже
були можливі подвійні трактування жіночо�
го знаку.

У далекі часи, коли глиняні фігури брали
участь у культових обрядах, вони мали на�
зви Великої Богині, Великої Матері, Роже�

ниці, Берегині. З часом ці фігури змінилися,
перетворившись на баринь, пані у
розкішних вбраннях, національних костю�
мах з півнями, дітьми у руках, які були од�
ночасно іграшками�свищиками [10, 12].

Ведмідь – один із найдавніших сюжетів
української народної іграшки. Образ ведме�
дя зберігає риси тотемного предка, сонячно�
го божества та сакральної, жертовної твари�
ни. Божественна сила, символ могутності,
родючості, відбився у назві сузір'я Великої
та Малої Ведмедиці, зірки яких, за леген�
дою, були ведмедями. 

Пройшовши стадії тотема і божества,
ведмідь став дитячою іграшкою, яка несе у
собі сліди попередніх значень, збережених
народною пам'яттю [7, 10, 13, 24].

Олень – один із найбільш складних за се�
мантикою, змістовно багатих образів ук�
раїнського народного мистецтва. Образ оле�
ня входить у систему космологічних уяв�
лень стародавніх мисливців і землеробів
про світобудову.

Олень – один із головних тотемів сло�
в'ян. Час появи тотема більш пізній, ніж
ведмедя. Це час появи лука, стріли, коли
олень став більш доступним для мисливця.
Але олень завжди на відстані, у русі, швид�
кий, як тінь, промайнув – і зник. Однак він
дав людині багато корисного.

Культ оленя був досить поширений.
Олень – знак вдалого шлюбу, багатого жит�
тя. Зображення оленя вважалося знаком не�
ба, знаком слов'янських богинь давнього
пантеону – рожениць матері та дочки, що
народжують усе живе. Тому олень�іграшка
продовжує народжуватися із глини, сиру,
соломи під талановитими руками народних
умільців [4, 8, 13, 24].
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нячним світлом. Вона є магічною тотемно�
предковою істотою, фактично божеством. 

Бик – втілення сакральних жертовних
дарів, наділений властивостями предків –
заступників і магічних помічників. Роги цих
тварин символізували родючість та мо�
гутність.

Зображення барана означало багатство,
знатність, життєвий успіх. 

Крім того, баран і корова були жертовни�
ми тваринами. Їх приносили у жертву з ме�
тою задобрити богів, відвести біду, послати
дощ на поля під час засухи, вимолити гар�
ний урожай [8, 12].

Таким чином, сюжетика української на�
родної іграшки відбиває змістовну наси�
ченість і цілісність поєднання духовних і
матеріальних начал взаємодії людини з при�
родою, землею, космосом [13].

А зараз звернемось до орнаменту, яким
народні майстри вкривають іграшку. 

Орнамент у своєму первинному вигляді
– це деякі магічні заклинання, якими вкри�
валася поверхня ритуальних печер, фігур та
посуду. Пізніше ці магічні знаки були пере�
несені на вишивку, прядку, глиняну іграшку
і стали декором [1, 12, 18].

Знаки орнаменту, які народилися тисячі
років тому, змінилися набагато менше, ніж,
скажімо, форма іграшки за той же період.

Перші знаки орнаменту, які і досьогодні
зустрічаються у розписі іграшки, більш за
все були пов'язані з магією первісного по�
лювання. Один з них має назву ромбо�меан�
дрового – це ромби різної форми з перерва�
ними лініями, які заходять один в один. На
поверхні глини вони утворюють гарний гус�
тий килимарський візерунок. Ромбо�меанд�
ровими знаками прикрашалися деякі куль�
тові предмети – від жіночих фігурок до по�
судин. 

Розгадка походження ромбо�меандрових
знаків була запропонована В.Бібіковою
[10], яка пов'язала ромбо�меандрові познач�
ки із природним орнаментом, який утво�
рюється на зрізі бивня мамонта. 

У бивні мамонта крилася сила звіра, це
була його зброя. Звідси і малюнок бивня
мав зміст сили та могутності, яких потребу�
вала людина, йдучи на полювання. Ромби,
що набігають один на одного, – знак
успішного полювання. І оскільки від цього
залежало життя нашого предка, то ромбо�
меандровий орнамент можна назвати зна�
ком життя. Не випадково у більш пізні часи,
коли людина стала не тільки мисливцем, а й
землеробом та скотарем, вона не забула
знак, що став для неї знаком землі і родю�
чості. Для того, щоб поля були багаті на
врожай, людина вкривала цим візерунком
глиняну ритуальну скульптуру.

Повторюючи цей орнамент багато разів,
людина нібито створювала заклинання,

Кінь. У житті багатьох племен він мав
надзвичайно важливе значення. Від початку
кінь був тотемом. Потім його наділили бо�
жественною силою. Кінь став знаком сонця
(його теплом, світлом, енергією) і неба.

Одне із значень фігурки, що зображає
вершника на коні, – сонце, яке здійснює
свій шлях по небу на колісниці. Сонце, кінь,
колісниця – тут майже синоніми.

Зображення коня у стародавніх слов'ян
було улюбленою прикрасою�оберегом. Об�
раз коня�оберега адресувався не до космо�
логічної, а до життєво�побутової свідомості,
до народної віри у благотворну силу цієї
священної у минулому тварини.

Кінь досьогодні є улюбленим сюжетом
народних майстрів, що створюють іграшки
із сиру, глини, дерева [8, 10, 13].

Птах. Сюжет птаха менш полісемантич�
ний, ніж сюжет коня, але більш поширений.
У кількісному відношенні серед народних
іграшок він займає перше місце.

Птах – не тотем, частіше не божество, він
лише супроводжує їх зображення.

Головний і найбільш давній зміст цього
сюжету – оберіг. За допомогою свисту
птахів�свистунців маги, волхви відганяли
злих духів. Свист брав участь у поминаль�
ному обряді. Не тільки свист, але і сам птах
є знаком пам'яті про пробудження землі,
світанку. Птах – знак гарного врожаю, щас�
ливого шлюбу, повітряної стихії.

Кожен реальний птах та образ мали певне
значення. Птахи поділялися на хороших,
тих, яких поважали, закликали, і поганих,
яких намагалися уникати. До хороших нале�
жали: лебідь, голуб, лелека, журавель, орел.
Поганими вважалися ворон, пугач, сова (бо
накликали біду), горобець. Найчастіше птах
є добрим символом, що і втілюється у дитя�
чих іграшках [4, 8, 12, 24]. 

Корова, бик, баран – входять до розряду
досить поширених іграшок із глини. 

У світовій міфології образ корови
пов'язаний із початковим уявленням про
творення світу; у фольклорі – із теплом і со�
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просячи у неба, сонця, землі успіху у полю�
ванні та житті, родючості своїм полям.

В Україні такий орнамент мало де зберіг�
ся. Іноді ромб застосовують у Прикарпатті
та Закарпатті, де суворість природи зумови�
ла переважання геометричного орнаменту.

Велику кількість варіантів зображення
протягом тисячоліть мало Сонце. Над усе –
це нескінчена різноманітність хрестів, як у
колі, так і без нього.

Хрест у колі дуже схожий на зображення
колеса у колісниці племен, які 3,5 тис. років
тому прийшли до Індії. Колесо для цих пле�
мен було символом могутності, влади. Мож�
ливо, тому й боги рухаються по небу саме на
колісниці, і сонце "котиться" по небу.

Існують і інші варіанти солярних знаків.
Солярну семантику несуть у собі трикут�
ник, квадрат, ромб. Є ще один різновид цьо�
го знаку, яка має форму язика полум'я [1,
10, 13].

Особливу увагу треба приділити знакам,
які позначають певні місяці року у
слов'янських календарях. Передусім, це
подвійний хрест літнього та зимового сон�
цестояння, спарені хрести червня. Знаки у
вигляді ромбічної сітки відповідають зна�
кам вересня та жовтня (це зображення те�
нет – сітей для полювання на птахів та
звірів). Хвилястими лініями – знаками до�
щу та води, а також "громовим" знаком (ше�
стикрила розетка) позначають липень. Зна�
ки колеса і трав, якими позначені травень та
серпень, можна також зустріти у розписі ба�
гатьох художніх виробів народних про�
мислів. Хвилясті горизонтальні лінії, які
символізують липень, крім цього, ще є озна�
ками землі, змоченої дощем, знаками рік і
озер та води взагалі. Знаки давньоруського
календаря, особливо хвилясті лінії, часто
використовуються народними майстрами в
оздобленні іграшки [10, 12, 19, 22, 24]. 

Орнаментика народного мистецтва знач�
ною мірою втратила своє давнє значення.
На перше місце вийшла її декоративна
функція. Це у свою чергу зумовило поси�
лення художньої виразності та образності
народного мистецтва. Звернення народних
митців до реальних джерел привело до по�
яви нових елементів у декорі та оздобленні
іграшки, спрямувало його подальший роз�
виток. Відбулося переосмислення солярно�
го значення хреста і розетки: хрест став сим�
волом християнства, а розетка у рослинних
орнаментах, які характерні для сучасного
народного мистецтва України, сприймалася
за узагальнений, стилізований образ квітки.
В українське традиційне мистецтво XIX ст.
увійшли реалістичні та стилізовані форми
рослинного та тваринного світу [10, 12].

Загальна ознака, яка споріднює народні
іграшки країн світу, – участь самих дітей у
процесі їх створення. Наприклад, кафрські
діти видавлюють з глини волів, кіз, курей,

предмети праці дорослих. Південноамери�
канські діти ліплять із чорного воску фігур�
ки ягуара з довгими хвостами та товстою
круглою головою, пташку тукана з коротки�
ми крильцями та характерним дзьобом. В
Індії діти виготовляють з коров'ячого гною
та яскраво розписують слонів. Порту�
гальські малюки роблять глиняні вози,
волів, дереворізів, предмети домашнього
обігу [17, 21, 24].

На Русі з 5�6�ти років діти самостійно
робили іграшки. Дитячі саморобки дивують
тим, наскільки спостережливі та ви�
нахідливі їх маленькі автори. Малюки уміло
наслідували дорослих, рано вчилися во�
лодіти інструментом, перетворюючи ма�
теріал на виріб для гри. Одні поробки з'яв�
лялися і зникали як хвилинна забава, інші
жили як результат наполегливої праці та
терпіння. Всі вони були своєрідними ху�
дожніми вправами, виражали естетичні упо�
добання дітей [7, 17, 24].

В Україні дитячі іграшки виготовляли
переважно діти 10�15 років. Хлопчики ро�
били коників, гусей, маленькі горщики [16].
Тому іграшки, створені дітьми, вирізняють�
ся безпосередністю, наївністю, інколи зво�
рушливою невмілістю. Створені дітьми і
спрямовані на дитяче сприймання, ці виро�
би дивують примітивізмом своїх форм і ра�
зом з тим оригінальним художнім тракту�
ванням. Саморобні іграшки не дають засну�
ти духовним силам дитини. Ці сили
міцнішають у багаторазових вправах. У
творчості, спрямованій на іграшку, поси�
люється процес асиміляції потрібного для
душі та відкидання непотрібного, організу�
ються нові форми ставлення дитини до
світу [2]. 
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Саме у цьому ви�
я в л я є т ь с я

функціональність та призначення народної
іграшки для гри.

Народна іграшка вирізнялася великими
можливостями, які спонукають дитину до
активної гри. Вона слугувала імпульсом до
дії, потребувала від дитини живої участі.
Суто споглядальних іграшок не було. З ран�
нього віку дитина повинна була вкласти в
іграшку частину своєї праці, а пізніше –
творчості [2, 3, 7, 9].

Особливості світосприймання дітей кож�
ного вікового періоду впливали на естетичне
оформлення іграшки, її декоративне оздоб�
лення за допомогою різних прийомів – різь�
би, декоративного розпису, інкрустування.

Загалом, історія виникнення іграшок
підтверджує думку про те, що першими її
творцями були саме діти. На перших етапах
дорослі виступали їх соратниками, лише
пізніше у спільній творчості починали виго�
товляти іграшки всіх основних типів зі спе�
цифічними особливостями і традиціями
[12].

Народна іграшка народжувалася у зв'яз�
ку з природною потребою дитини пізнати
світ, творчо і самостійно його осмислити,
наслідуючи трудову та побутову діяльність,
обрядові дії і звичаї дорослих. Саме це є ос�
новним змістом народної іграшки.

Іграшки кожного народу зберігають у
собі певні педагогічні, художні і технічні
традиції [3]. Оригінальність і неповторність
народної іграшки визначається її етнічною
своєрідністю вираження культури і побуту
народу, що символізує звичаєво�традиційні
ознаки [2, 12].

Неоднорідність умов, певні відмінності,
що існують навіть між осередками, розташо�
ваними поруч, сприяють розмаїттю тра�
дицій у різних варіантах, нюансах, формо�
образних виявленнях. Ці традиції цінні не
лише тим, що відображають світоглядні ос�
нови та художні уподобання (загально�
національні, регіональні, місцеві), а й тим,

Особливість народних іграшок полягає і в
тому, що їх можна рухати, а це викликає у
дитини задоволення. Тобто іграшка – це
предмет, перш за все, вона пов'язана з побу�
том, із грою – головним проявом духовного
життя дитини.

Народні майстри�іграшківці не вважали
себе художниками, а свої вироби – творами
мистецтва. Вони робили необхідні, потрібні,
свідомо прикрашені речі, які органічно вли�
валися в єдиний потік життя [7]. 

Серед іграшок, які виготовляли для дітей
дорослі, не зустрічається непотрібних ре�
чей. Кожна, навіть найпримітивніша забав�
ка, має певне призначення. Вона існує не
просто сама по собі, а є одним із етапів про�
цесу, під час якого іграшки чергуються,
змінюють одна одну у певну пору дитинст�
ва. Їх творці глибоко розуміли інтереси та
бажання дитини, враховували особливості її
фізичного та духовного розвитку [3, 7].

З народження дитини іграшка ставала
обов'язковим супутником дитячого життя.
Для найменших були призначені забавки,
які могли заспокоїти; допомогти першим
рухам. Це різноманітні брязкальця,
підвіски, оздоблені яскравими візерунками
[3, 7, 20, 24]. 

Дитина підростала – і відповідно зміню�
валися та ускладнювалися іграшки. Конст�
рукція іграшок було нескладною і допомага�
ла дитині активно діяти. Каталки на дер�
жачках допомагали дитині ходити, освоюва�
ти простір [3, 7].

Приблизно з двох років селянська дити�
на розпоряджалася іграшками самостійно.
Їх було небагато, але вони характеризували�
ся практичністю. Мінімум іграшок був ви�
правданий життям, перевірений не одним
поколінням. У цьому відбивалися народні
уявлення про лад та уміння задовольнитися
у побуті малою кількістю речей. Найго�
ловніше полягає в тому, що ця тенденція яс�
но виражала принцип дитячої самостійної
праці, покладений в основу народного вихо�
вання [17, 18].

Дзиги, кубарі, дзижчалки відкривали
таємниці механіки, прищеплювали технічні
навички.

Сопілки, дудки, свистунці розважали та
ознайомлювали дітей з народною музикою.

Іграшкові борони, сохи, вили, граблі за�
лучали дитину до повсякденної праці.

Як тільки сприйняття дитини ставало
більш аналітичним та містким, її починали
цікавити конкретні та з детально розробле�
ною формою іграшки. Серед ляльок роль
забавок виконували солом'яні іграшки, які
робили в усіх місцевостях, де вирощували
хліб. Із пучка золотистої соломи скручували
жмутик. У вигляді кіс плели руки. Прикра�
шали іграшку елементами національного
одягу. Коли ляльку ставили на стіл та ле�
генько по ньому стукали – вона оживала.
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що становлять практично корисний фактор
щодо створення виробів, зокрема, іграшок.

Народна іграшка спеціалізовано, у су�
купності, універсально дає змогу здійснити
основні естетичні та педагогічні функції
культури. Охоплюючи всі без винятку види
взаємодії людини з навколишнім світом та
всередині соціуму, вона по�своєму сприяє
організації та розвитку людської діяльності
через формування у людині відповідних по�
треб та навичок. Народна іграшка допома�
гає моделюванню багатьох життєвих про�
цесів, утвердженню тих або інших ціннос�
тей, формує та закріплює соціальні норми,
стосунки людей, їх ставлення до навколиш�
нього соціального та природного світу. На�
родна іграшка може стати знаряддям над�
бання людиною певного соціального або ес�
тетичного досвіду, початкових умінь та на�
вичок. Проникнення народних іграшок у
сферу праці, побуту, навчання робить її
справді універсальною. Ця універсальність
розкривається в естетичній виразності на�
родної іграшки, яка несе у собі властивості
універсальності та інтегративності.

Пропонуємо методику ознайомлення мо�
лодших школярів з українською народною
іграшкою, яку було розроблено автором
статті та експериментально перевірено про�
тягом 1996�2001 років у школах № 3, 28, 29
м. Полтави. В основу методики покладено
залучення учнів початкової школи до ук�
раїнської народної іграшки через систему
різних типів уроків та позакласних заходів з
образотворчого мистецтва та художньої
праці. Методи і прийоми роботи узгоджува�
лися з імпровізаційним стилем роботи на�
родних майстрів, особливостями образо�
творчості та емоційним характером дитячої
творчості. У процесі експериментальної ро�
боти передбачалося проведення уроків
різного типу, серед яких:

1. Уроки ознайомлення з творами народ�
ного мистецтва. Метою їх стало ознайом�
лення з різновидом українського народного
мистецтва – іграшкою, що спрямоване, пе�
редусім, на задоволення пізнавальних інте�
ресів та формування у молодших школярів
уявлень про місце та значення цього виду
мистецтва у житті людини і суспільства, йо�
го вплив на розвиток культури особистості.
Увага зосереджувалася на особливостях
діяльності народних майстрів, які створю�
ють іграшку.

2. Уроки сприйняття та оцінки ук�
раїнських народних іграшок. Метою є фор�
мування в учнів навичок оцінки народних
іграшок як творів мистецтва, цілісного
емоційного відгуку про них; усвідомлення
єдності змісту та форми твору, орієнтація на
естетичну цінність цього різновиду ук�
раїнського народного мистецтва.

Під час таких уроків молодші школярі
мали можливість ознайомитися з ук�
раїнськими народними іграшками, взяти
участь у бесіді�обговоренні, спрямованій на
здійснення аналізу, оцінку та вираження у
довільній формі власного ставлення до ху�
дожньо�естетичної цінності іграшок.

3. Уроки оволодіння навичками та
уміннями виготовлення традиційних ук�
раїнських народних іграшок. Мета полягала
у навчанні молодших школярів основних
традиційних прийомів виготовлення ігра�
шок з різних природних матеріалів та тра�
диційних способів їх оздоблення. Роботи
учнів здебільшого мали характер навчаль�
них вправ.

4. Уроки вивчення творчості окремих
майстрів української народної іграшки. Ме�
тою цих уроків стало ознайомлення молод�
ших школярів з творчістю відомих народ�
них майстрів, роботою майстрів�
іграшківців; безпосереднє спілкування (по
можливості) з майстрами української на�
родної іграшки в осередках народних про�
мислів; навчання традиційних прийомів ви�
готовлення українських народних іграшок
конкретними майстрами.

5. Уроки створення самостійних ху�
дожніх робіт. Головна мета цих уроків – ак�
туалізація набутих знань, умінь і навичок у
процесі прилучення молодших школярів до
різних видів художньо�декоративної діяль�
ності у галузі української народної іграшки
та створення самостійних художніх робіт.

6. Інтегровані уроки. Метою таких уроків
було створення передумов для всебічного
вивчення учнями початкових класів ук�
раїнської народної іграшки у контексті
зв'язку цього різновиду народного мис�
тецтва з іншими видами мистецтва (театр,
музика, кіно), що позитивно впливає на роз�
виток сприймання, мислення і збагачення
почуттів, стимулювання творчої активності
молодших школярів.

Цілісний процес ознайомлення молод�
ших школярів з мистецтвом створення ук�
раїнської народної іграшки складався з
трьох органічно пов'язаних між собою
етапів (підготовчого, практично�діяльнісно�
го та творчого).

Перший (підготовчий) етап передбачав
ознайомлення учнів початкових класів з
надбаннями українського народного мис�
тецтва; формування знань дітей про витоки
іграшки, вірування та звичаї українського
народу, пов'язані з народною іграшкою; сти�
мулювання бажання займатися художньою
творчістю, наслідуючи традиції народних
майстрів України.

Основними формами роботи на цьому
етапі дослідження були інтегровані уроки:
"В гостях у майстрів�іграшківців" (урок�
казка) та чотири уроки�мандрівки "Звідки
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тецтвом створен�
ня українських
народних ігра�
шок, спонукання
до вивчення тра�
диційних прий�
омів виготовлен�
ня українських
народних ігра�
шок.

Реалізація цих
завдань здійсню�
валася шляхом
проведення цик�
лу різних типів
уроків за темою
"Українська на�
родна іграшка"
("Декоративне
оздоблення українських народних іграшок":
"Художні традиції та творчі знахідки народ�
них майстрів України" [уроки ознайомлен�
ня з творами народного мистецтва]; "Гарний
вершник той із сиру", "Красені�птахи із
Ічні", "А ми справжнії музики" [уроки
сприйняття та оцінки українських народних
іграшок];"Створюємо орнамент для "монет�
ки", "Як прикрасити сопілку", "Прикра�
шаємо "яворівські візочки"", "Навчаємося у
петриківських майстрів�іграшківців",
"Іграшки�забавлянки з тіста", "Сирні іграш�
ки", "Забавлянки із соломи, трави, очерету,
кукурудзи, пшеничного колосся", "Народні
ляльки з тканини", "Гарний одяг той у пан�
ни" [уроки оволодіння навичками та
уміннями виготовлення традиційних народ�
них іграшок]; "Майстри української народ�
ної іграшки": "Олександра Селюченко –
відома майстриня української народної
їграшки", "Ганна Руденко – майстриня ук�
раїнських народних вузлових ляльок",
"Різьблені коні М. Зацеркляного" [уроки
вивчення творчості окремих майстрів ук�
раїнської народної іграшки]).

Другий етап передбачав поєднання ме�
тодів і прийомів репродуктивного і пошуко�
вого характеру: художні розповіді про жит�
тя народних майстрів та їхні творчі здобут�
ки; цілеспрямоване сприйняття українських
народних іграшок, фотокарток, ілюстрацій,
виробів народних майстрів безпосередньо в
осередках народних промислів; спілкування
з майстрами народної іграшки, відвідування
їх творчих майстерень; вивчення творчості
окремих майстрів української народної
іграшки; навчання традиційних прийомів
виготовлення українських народних ігра�
шок; створення таблиць про основні еле�
менти розпису; демонстрація вдалих робіт,
оригінальних прийомів виконання завдання
на певному етапі, порівняння іграшок
різних регіонів України.

іграшка до нас прийшла" ("Фольклорні ви�
токи народної іграшки", "Значення іграшки
у житті прадавніх людей", "Символічний
зміст традиційних іграшкових образів"
["Берегиня", "Кінь – знак сонця і неба",
"Про що співає півник", "Чудне звіря – сиве
оленя", "Бичок�третячок"]).

Для вирішення поставлених завдань ви�
користовувалися різноманітні методи та
прийоми: художні розповіді про прадавні
витоки народної іграшки, вірування та зви�
чаї нашого народу, що пов'язані з ук�
раїнською народною іграшкою, про сим�
волічний зміст іграшок; описи; демонстру�
вання унаочнення (зображень виробів�
оригіналів, фотографій, слайдів, ксерокопій,
ілюстрацій у художніх альбомах з декора�
тивно�ужиткового мистецтва); проведення
дидактичних ігор "Запитай – дізнаєшся",
"Закінчи розповідь про іграшку", "Загадай –
відгадаємо"; моделювання ігрових ситуацій
за допомогою казкових персонажів�іграшок
Бабусі�Іграшкусі та Дідуся�Іграшкуся; ор�
ганізація спостереження за роботою "казко�
вих майстрів" іграшки та виготовлення ви�
робів під керівництвом майстрів�
іграшківців; практична образотворча
діяльність (тематичне малювання, створен�
ня ілюстрацій до легенд, розповідей, замаль�
овки давніх іграшок, втілення творчого за�
думу в об'ємі).

Метою другого (практично�діяльнісного)
етапу було створення умов цілеспрямовано�
го формування уявлень дітей про етнічні
особливості української народної іграшки;
стимулювання їх зацікавленості мис�
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Іграшки з дерева

Іграшки з тканини



Третій (творчий) етап у різних видах
діяльності з вивчення мистецтва ук�
раїнської народної іграшки передбачав зосе�
редження уваги молодших школярів на
різних способах творчої діяльності, спону�
кання до вибору варіантів рішень під час ви�
конання творчої роботи, забезпечення мак�
симальної самостійності учнів у втіленні ху�
дожнього задуму.

Третій етап складався з циклу уроків
створення самостійних художніх робіт
"Продовжуємо традиції народних майстрів"
("Як Святий Миколай дітям подарунки
роздавав", "Зустрічаймо Новий рік", "Десь
весна красується", "До нас пташки летять",
"Ми весну закликаємо", "Танок квітів",
"Влітку у бабусі", "В гостях у майстрів�іг�
рашківців", "Казка про народну іграшку") та
проведення "Фестивалю мистецтв" і "Свята
української народної іграшки".

На цьому етапі формуючого експеримен�
ту було використано такі методи і прийоми:
самостійне виготовлення виробів за мотива�
ми українських народних іграшок (пода�
рунків, сувенірів, героїв лялькових вистав);
складання казок, розповідей про персонажі
українських народних іграшок; ілюструван�
ня власних літературних творів; інсце�
нізація з використанням самостійно створе�
них іграшок за мотивами українських на�
родних казок; написання текстів і сценаріїв
для проведення екскурсій у шкільному му�
зеї та на періодичних виставках творчих
робіт; самостійна образотворчість; навчання
традиційних прийомів виготовлення ук�
раїнських народних іграшок учнів перших
класів; проведення виставок дитячих робіт.

Результати дослідження дають можли�
вість стверджувати, що багатофункціональ�
ність народної іграшки, доступність на�
вчального матеріалу з її вивчення учням мо�
лодшого шкільного віку дозволяють її за�
стосовувати не лише на заняттях з образо�
творчого мистецтва та художньої праці, але
й на уроках з інших предметів у початковій
школі як ефективний засіб залучення дітей
до вивчення культурних здобутків людства.

Аналіз результатів дослідження показав,
що народні іграшки є особливим типом ху�
дожньої творчості, що вміщують у собі
кілька видів народного мистецтва, є носієм
історичних, загальнокультурних, художньо�
декоративних, національних рис та особли�
востей, що дає змогу використовувати їх як
дійовий навчально�виховний засіб вихован�
ня та навчання учнів молодшого шкільного
віку.

Використання народної іграшки у на�
вчально�виховному процесі початкової
школи на уроках і у позакласній роботі з об�
разотворчого мистецтва та художньої праці
сприятиме формуванню творчо�активної

особистості, яка буде продовжувачем народ�
них традицій. 
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Активізація тенденцій і спрямування сучасних культуроло�
гічних процесів у національне русло можливі лише за умови при�
лучення до цієї важливої справи нового покоління українців, на�
самперед студентської та учнівської молоді. Формування націо�
нально свідомого громадянина, людини з високими моральними
якостями, духовно багатої, обізнаної з досягненнями рідної куль�

тури – одне із найваж�
ливіших завдань усіх
ланок освіти.

Реальні можливості
для розв'язання цих за�
вдань існують на пси�
холого�педагогічному
факультеті Полтавсь�
кого державного педа�
гогічного університету
ім. В.Г.Короленка. Важ�
ливим напрямом на�
вчально�виховного про�
цесу на факультеті є

підготовка вихователя, вчителя, соціального педагога, психолога
до реалізації виховного потенціалу різних видів українського на�
родного мистецтва.

Історичні, мистецтвознавчі, культурологічні, психолого�педа�
гогічні, методичні аспекти зазначеної проблеми викладаються
спеціалістами кафедри образотворчого мистецтва у курсах "Куль�
турологія", "Історія мистецтв", "Історія образотворчого мистецт�
ва", "Кольорознавство", "Методика трудового виховання і худож�
ньої праці", "Методика викладання образотворчого мистецтва з
практикумом", "Декоративно�ужиткове мистецтво",  "Декоратив�
ний розпис", "Гончарство".

2003 року кафедра образотворчого мистецтва ПДПУ під егідою
Міністерства освіти і науки України на базі психолого�педагогіч�
ного факультету організувала і провела Всеукраїнську науково�
практичну конференцію "Проблеми ревалоризації феномена ук�
раїнської народної іграшки у сучасних культурно�освітніх умо�
вах".

У її роботі взяли участь науковці, викладачі, аспіранти, ма�
гістранти та студенти, вчителі й учні їх шкіл різних регіонів Ук�
раїни (Києва, Кіровограда, Кременчука, Запоріжжя, Луцька, Оде�
си, Сімферополя, Чернігова, Херсона, Хмельницького, Дніпропет�
ровська, Житомира, Полтави, Опішного, Диканьки).

Конференцію відкрила декан психолого�педагогічного факуль�
тету, завідувач кафедри природничих і математичних дисциплін
ПДПУ, кандидат педагогічних наук, доцент Наталія Карапузова.
Вона наголосила, що українська народна іграшка є особливим фе�
номеном в українській культурі, бо акумулює   багатий художній
досвід і педагогічну мудрість нашого народу. Ця мудрість виявля�
ється у тому, що іграшка покликана була забавляти, розважати,

Довідка ПМ: 

Ревалоризація (від
фр. revalorisation) 
– переоцінка і
відновлення
значення
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розвивати, виховувати підростаюче по�
коління. І її необхідно використати у вихо�
ванні сучасної дитини, яка, на жаль, пере�
вантажена механічними, автоматичними,
електронними іграшками. Тому до кон�
цептуальних наскрізних ідей, що станов�
лять стратегію організації і проведення
конференції, можна віднести:

– по�перше, виконання завдань націо�
нального виховання підростаючого по�
коління на матеріалі українського на�
родного мистецтва;
– по�друге, концепцію причетності
дітей до народу України, багатого на
умільців, що викликає інтерес до ук�
раїнської народної іграшки і мотивує
потребу в опануванні цим різновидом
народного мистецтва;
– по�третє, захопленість процесом
сприйняття цього виду мистецтва спо�
нукає дітей до самостійного виготов�
лення, оздоблення і використання ук�
раїнської народної іграшки в шкільно�
му середовищі та домашньому побуті.
– по�четверте, необхідність підготовки

висококваліфікованих фахівців до ре�
алізації виховного потенціалу української
народної іграшки, яка є зразком матеріаль�
ної і духовної культури.

Під час роботи секцій були розглянуті
проблеми: іграшка в контексті світової
культури; українська народна іграшка як
витвір народного мистецтва; педагогічні та
творчоактивізуючі можливості ук�
раїнської народної іграшки; зміст, форми і
методи підготовки вчителя до реалізації
виховного потенціалу української народ�
ної іграшки; інноваційні технології вико�
ристання української народної іграшки у
навчально�виховній роботі з дітьми.

Корткий екскурс в історію зробив стар�
ший науковий співробітник музею�запо�
відника українського гончарства К.Ю.Рах�
но. Він простежив роль глиняної іграшки
в міфі і ритуалі, виявив її зв'язок зі старо�
давніми релігійними культами, дійшовши
висновку, що витоки того, що ми нині
сприймаємо як веселу дитячу забавку, ко�
реняться у прадавній ідеопластиці, цебто
культових зображеннях. У давнину іграш�
ки мали суто культово�релігійне значення,
пов'язане, передовсім, з магічною семанти�
кою глини. 

Продовжили і доповнили попередній
виступ кандидат архітектури, доцент кафе�
дри образотворчого мистецтва Полтавсь�
кого педуніверситету Т.Я.Руденко  та асис�
тент кафедри О.О.Кайдановська. Вони оз�
найомили присутніх з поглядами на�

уковців на місце іграшки у мистецтві
скіфської доби. Викладачі зазначили, що
серед побутових речей дослідники виділя�
ли значну групу предметів, які мали не ли�
ше вжиткове, але й суто культове чи риту�
альне значення – "праіграшки", котрі
втілювали ідею відокремлення людини від
природи, відділення людського середови�
ща та світу речей. Саме за тих часів скла�
лися основні форми самобутнього декора�
тивно�ужиткового мистецтва України, і,
зокрема, народної іграшки як значного
явища культури.

Своїми роздумами про українську на�
родну іграшку як неперевершений витвір
народного мистецтва, зразок матеріальної
і духовної культури народу поділилися на�
уковці, викладачі, магістранти, вчителі
шкіл. З основним асортиментом етногра�
фічних форм української народної іграш�
ки другої половини XIX ст. (свистунцями,
соловейками, монетками, баринями) та
творчістю майстрів�іграшкарів народного
мистецтва в гончарних осередках біля
Опішного ознайомив учасників та гостей
конференції молодший науковий спів�
робітник відділення керамології інституту
народознавства НАН України В.Д.Мі�
щанин. 

Захоплено учасники конференції слу�
хали і спостерігали за О.Щербань, молод�
шим науковим співробітником Національ�
ного музею�заповідника українського гон�
чарства, яка навчала мистецтва виготов�
лення півника�свистунця – однієї з
найбільш поширених в Україні глиняних
народних дитячих іграшок. На думку на�
уковця, така іграшка є цікавою і корисною
для сучасної дитини, бо "виготовлена
своїми руками глиняна іграшка, як і бага�
то століть тому, збагачує духовний світ
людини, вселяє віру у добро, привчає ді�
тей розуміти прекрасне і любити свою
землю".

Але не тільки Опішне є відомим цент�
ром виготовлення української народної
іграшки. Про надзвичайну різно�
манітність, регіональні та видові особли�
вості української народної іграшки роз�
повіла кандидат сільськогосподарських
наук, доцент, завідувач кафедри трудового
навчання та креслення ПДПУ В.П.Тита�
ренко. Вона ознайомила присутніх з тра�
диціями створення іграшок із дерева, тка�
нини, тіста, сиру у найвідоміших центрах
України – на Дніпропетровщині (Пет�
риківка), на Прикарпатті (Косів), на
Львівщині (Яворів, Кути), на Гуцульщині
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образотворчого мистецтва ПДПУ І.М.Му�
жикова. Ірина Мирославівна представила
методику та розкрила суть основних
етапів цього процесу: ознайомлення сту�
дентів із традиціями мистецтва ук�
раїнської народної іграшки; виготовлення
зразків іграшок за мотивами української
народної із різноманітних матеріалів; роз�
робка та проведення уроків, обговорення
та оцінювання результатів проведеної ро�
боти.

Цікаві ідеї використання народної
іграшки при формуванні математичних
уявлень у дітей дошкільного віку та у мо�
лодших школярів представили О.І.Гриш�
ко, кандидат педагогічних наук, доцент
ПДПУ імені В.Г.Короленка, та асистент
кафедри природничих та математичних
дисциплін ПДПУ Ю.Г.Павленко.

З методикою навчання іноземної мови
у процесі виконання творчих робіт ознай�
омила присутніх кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри філологічних дис�
циплін ПДПУ Ю.С.Стиркіна. Вона пере�
конливо довела, що українська народна
іграшка є ефективним засобом поповнен�
ня й активізації лексичного запасу та залу�
чення школярів до традиційної культури
народу України. Інтеграція вивчення іно�
земної мови з опануванням декоративно�
ужиткового мистецтва, на думку
Ю.С.Стиркіної, є одним із шляхів ство�
рення умов для повноцінного спілкування
наших учнів із ровесниками з�за кордону,
під час якого можливий інформаційний
обмін культурними традиціями. 

Значний інтерес викликали інноваційні
технології використання української на�
родної іграшки у навчально�виховній ро�
боті з дітьми різних вікових категорій. Ус�
пішно втілюється в практику роботи Ди�
канського НВК імені М.В.Гоголя виготов�
лення іграшки з дерева за традиціями ук�
раїнської народної (учитель С.Крупиць�
кий). Мистецтво петриківської народної іг�
рашки опановують на уроках художньої
праці учні Дніпропетровської загальноос�
вітньої школи № 17 (вчитель Моргун О.О.)
та у Верховцевській СЗОШ № 1 Дніпро�
петровської області (вчитель О.О.Боб�
рих). Багатющий досвід створення тра�
диційної опішнянської іграшки передає
вихованцям Колегіуму мистецтв у
Опішному старійшина гончарського роду
Пошивайлів Микола Гаврилович. Із сек�
ретами створення глиняної української
народної іграшки ознайомлюють учнів на
уроках та заняттях гуртка кераміки
Н.Є.Асташова та Д.Л.Важнича – вчителі

(Пистиня); розкрила роль іграшки у обря�
дових святах українців.

Слухаючи захоплені виступи учасників
конференції, присутні розуміли, що ук�
раїнська народна іграшка має великий пе�
дагогічний потенціал. "Завдяки своїй са�
модосконалості, унікальності, художній
довершеності, – підкреслила кандидат пе�
дагогічних наук, старший науковий
співробітник відділу мистецької освіти
АПН України, вчитель�методист образо�
творчого мистецтва С.В.Коновець, – ук�
раїнська народна іграшка може ефективно
впливати на формування ідеалів, потреб,
смаків, оцінок людини, збагачувати її
культурний тезаурус, почуттєво�емоційну
сферу, стимулювати творчу активність
особистості".

Як зазначила Л.В.Бичкова, кандидат
педагогічних наук, доцент, завідуюча ка�
федрою образотворчого мистецтва ПДПУ,
сьогодні необхідне якомога активніше за�
лучення дітей до власної творчості, у про�
цесі якої вони стикаються з різноманітни�
ми засобами розв'язання художніх завдань
і вчаться осягати сутність і унікальність
засобів художньої інтерпретації досвіду
освоєння дійсності, відображення у тра�
диціях народного мистецтва. Така
діяльність не повинна мати раціонально�
утилітарного характеру. Її метою має бути
навчити дитину переживати естетичні по�
чуття, відчувати насолоду від художньої
творчості, мистецьких творів. Багато зале�
жить і від того, наскільки відповідально
поставляться вихователі та вчителі загаль�
ноосвітніх шкіл до завдання виховання
свідомих шанувальників українського на�
родного мистецтва, зокрема іграшки.

У зв'язку з цим в системі професійної
підготовки вихователів дошкільних на�
вчальних закладів, сімейних вихователів,
вчителів початкових класів, вчителів обра�
зотворчого мистецтва одним із провідних
завдань є вивчення педагогіки і психології
дитячої гри та іграшки. 

З досвідом художньо�педагогічної підго�
товки майбутніх спеціалістів дошкільного
профілю до використання освітньо�вихов�
ного потенціалу української народної іг�
рашки ознайомила Г.В.Сухорукова, канди�
дат педагогічних наук, доцент Національ�
ного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова.

Про особливості підготовки майбутніх
вчителів до ознайомлення школярів з мис�
тецтвом української народної іграшки на
уроках образотворчого мистецтва та ху�
дожньої праці доповіла викладач кафедри
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середньої школи № 2 міста Полтави.
Таємниці орнаментів, якими покривали
народні іграшки, розкривають вихованцям
учителі образотворчого мистецтва вищої
категорії гімназії № 33 м.Полтави
О.Л.Єфименко та І.А.Шипулін (гімназія
№ 9 м. Полтави).

Успішність результатів вивчення мис�
тецтва української народної іграшки
засвідчила виставка дитячих робіт "Ук�
раїнська народна іграшка: діти і національ�
на культура", відкрита в залі дитячої твор�
чості імені Саші Путрі Полтавської Гале�

реї мистецтв. Експозицію створювали ви�
кладачі і студенти кафедри образотворчо�
го мистецтва Полтавського державного
педагогічного університету імені В.Г.Ко�
роленка.

Були представлені зразки різних видів
виробів, майстерно зроблені дитячими ру�
ками за традиціями створення ук�
раїнських народних іграшок. Це глиняні
забавки�свистунці, виготовлені учнями
Полтавської середньої школи № 2 під
керівництвом Д.Л.Важничої; розкішні
пані та барині, створені учнями спеціалізо�
ваної Опішнянської дитячої школи�інтер�
нату  та навчально�виховного комплексу
№ 10 м. Полтави; зразки дерев'яної пол�
тавської та петриківської іграшки, розпи�
сані вихованцями дитячого садочка № 77
та студентами ПДПУ під керівництвом
викладача кафедри  образотворчого мис�
тецтва Ю.А.Мохірєвої; вузлові та со�
лом'яні ляльки, майстерно скручені учня�
ми полтавських шкіл № 3 та 9; традиційні
одягнені ляльки, виготовлені студентами
Полтавського педуніверситету; дитячі ма�

люнки, виконані вихованцями ДХС "Ве�
селка" м. Полтави (викладачі – І.А.Ши�
пулін, Т.В.Коваленко).

Незабутньою була поїздка в Опішне, де
учасники конференції відвідали
Національний музей�заповідник ук�
раїнського гончарства, ознайомилися з
практичними здобутками педагогічних
працівників Колегіуму мистецтв,
зустрілися з народними майстрами і на
власні очі побачили процес народження
української народної іграшки.

Змістовними були перегляд і обгово�
рення кінофільму "Українська народна
іграшка", створеного спільно викладачами
кафедри образотворчого мистецтва ПДПУ
та обласною телерадіокомпанією "Лтава".

На заключному пленарному засіданні
були підбиті підсумки та прийняте рішен�
ня конференції продовжувати грунтовні
дослідження у галузі української народної
іграшки і впроваджувати інноваційні тех�
нології використання цього виду народно�
го мистецтва у навчально�виховну роботу
з дітьми. 

Стаття надійшла в редакцію 28.04.2003
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Учасники конференції в Опішному

Викладачі кафедри образотворчого
мистецтва народний художник України

І.М.Віцько та член спілки народних майстрів
України О.О.Бабенко з вихованцями на

виставці дитячих робіт "Українська народна
іграшка: діти і національна культура"
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Моє минуле завжди залишається 
прив'язаним до священних місць  
батьківщини.

М.В.Гоголь

Народна іграшка – пам'ять етносу, нації, народу, людства про
своє історичне минуле. 

Вона є об'єктом дослідження вчених багатьох країн світу: Італії,
Китаю, Німеччини, Польщі, Росії, Чехії, Франції, Японії. Уважно
розглядаючи іграшки, виготовлені майстрами різних країн, можна
бачити, що вони одночасно мають як спільні, так і відмінні ознаки.

Найголовнішою традицією, що зберігається при виготовленні
іграшок, звичайно, є матеріал і техніка його обробки. Так, напри/
клад, дуже часто серед польських народних іграшок можна бачити
іграшки/вершники. Це фігура коника на колесах, оздоблена яскра/
вим орнаментом у вигляді хвилястих ліній або крапок. На конику
обов'язково знаходиться вершник. 

Слід відзначити найрізоманітніші китайські народні іграшки, які
плетуть з кольорової соломи. Китайські глиняні свистунці також
відомі всьому світу.

Особливий інтерес становить японська народна іграшка, що має
давню історію і виконувала роль талісмана, а згодом стала дитячою
забавою.

Майже по всій території України були поширені іграшки/ляльки
з соломи, очерету, льону, конопель, кукурудзи, кори, моху тощо. В
окремих районах і сьогодні виготовляють іграшки. Можна стверд/
жувати, що так само створювалися колись із соломи обрядові боже/
ства Купайла, Марени, Баби, Дідуха, Русалки тощо.

Одним із перших, хто зібрав і описав іграшки/ляльки Середньої
Наддніпрянщини, був Марко Грушевський, суботівський (Чиги/
ринського повіту) священик. Він називав їх "кукли": "У кукол гра/
ють тільки дівчата. Трапляється, що от кукол не одірвеш і великої
дівки: заміж йде і в скрині кукли везе свої, – так полюбить все добро
своє". Першозбирач подає важливі відомості про те, яким способом
та з яких матеріалів виготовляли іграшки: "Клаптики з храму якого,
чи з нового, чи з старого – все це матеріал, зветься він: крам, крамни/
ки, крамки, прибір, приборинки; до їх ще й правдиво держать, бо це
потрібно задля того, щоб було з чого куклу зробити – перш пожують
хліба в роті. А тоді з його виліплять таке. Як голова в молодиці. Як
положать у пиркалинку або в полотнинку той хліб, то зараз
зав'яжуть як вузлик ниткою і тоді зверху вузлика того удавлюють,
щоб вийшло таке, як очіпок у молодиці або ж кокошник на стрічки у
дівки. Підождуть, щоб засохло. Як засохне, то молодицю зав'язують
наче платком, а дівку в коси прибирають… Рук немає. Роблять та й
співають дівчата весільних. А молодиці – "неньки" абощо.”

Народна іграшка народжувалася у зв'язку з природною потребою
дитини пізнати світ, творчо і самостійно його осмислити. Саме тра/
диційна іграшка зберігає у собі пластичну і образну пам'ять про ті
далекі часи, коли людина вперше почала використовувати природні
матеріали для створення речей, які не тільки у чомусь допомагали,
щось позначали, а й щось символізували.

Іграшки кожного народу мають свої національні традиції. "Іграш/
ка, в усьому своєму розмаїтті – нова і архаїчна, ультрасучасна і
реліктова – є надбанням культури, належить до розряду явищ, які
зберігають у собі пам'ять про далеке минуле того чи іншого народу,
переконують у оригінальності і неповторності давнього образного
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мислення, своєрідності пластичної інтуїції.
Також іграшка становить суттєву частину
дитячого середовища, є об'єктом гри і фак/
тором виховання. Нарешті, іграшка у
значній своїй частині становить особливий
вид творчості" [4, с.22/23].

Особливе місце у вихо/
ванні дітей посідає гра. Гра з
іграшкою – одна з початкових
форм прилучення дитини до
практичного життя, пізнання
світу. Ідея наслідування
відкриває перед дитиною ве/
ликий простір для розігру/
вання ролей, створення
наслідувальних ситуацій, по/
дібних до реального життя
дорослих.

Найбільш цінним у грі є
прилучення дитини до націо/
нальних і місцевих традицій,
візуальне, сенсорне і вербаль/
не сприйняття нею пластич/
них, колористичних та словес/
но/образних чинників народ/
ної культури.

Народна іграшка, так само, як і інші види
народної творчості традиційного, автентич/
ного фольклору, зберігає в собі, доносить до
наших днів і опосередковано передає інфор/
мацію про основні види життєдіяльності
людини – працю, відпочинок, свято, обряди,
ритуали.

Основним змістом іграшки є наслідуван/
ня дорослих у їхній трудовій і побутовій
діяльності, звичаєво/обрядових дійствах.
Особливості світосприймання дітей кожно/
го вікового періоду визначають естетичне
оформлення іграшки, її декоративне оздоб/
лення (різьба, розпис, інкрустування, ви/
шивка).

С.Русова вважала обов'язковим глибоко
проаналізувати народну творчість і вказува/
ла на те, що національна іграшка є часткою
цієї творчості, отже, часткою всього народу
[7, с.40].

Українські народні іграшки несуть дітям
доступні знання про працю, відпочинок лю/
дей, їхній побут, мистецтво. Вони надзви/
чайно різноманітні, мають регіональні та
видові особливості. Можна виділити такі
види іграшок: дерев'яні, глиняні, м'які
(ганчіркові), іграшки з природних ма/
теріалів, сирні, з тіста. В Україні зосеред/
жені найвідоміші центри виготовлення
різноманітних іграшок – Полтавщина
(Опішня, Хомутець, Миргород), Дніпропет/
ровщина (Петриківка), Прикарпаття
(Косів), Львівщина (Яворів, Кути).

Давніми гончарними осередками на Пол/
тавщині здавна були Хомутець та Опішня.
Славляться вони найрізноманітнішими ви/
робами – куманцями, барильцями, вазами,

іграшками. Неперевершеним майстром
опішнянської дитячої іграшки з глини була
Олександра Селюченко [6, с.67/68]. Нині в
Опішні створений меморіальний музей
О.П.Селюченко, у якому зберігаються її
іграшки – свистунці у вигляді білочок, зай/

чиків, баранчиків.
Старійшина опішнянсько/

го гончарства М.Г.Пошивай/
ло виготовляє неглазуровані
свистунці малих розмірів.
Лауреат Державної премії
М.Є.Китриш глазуровані
іграшки – вершники, бички,
леви.

Шанобливе ставлення ук/
раїнців до хліба загальновідо/
ме. Знаємо про хліб щоден/
ний, святковий, обрядовий.
Проте серед усього, що дово/
дилося читати про обрядове
хлібопекарство, не зустріча/
лось нічого про панянки і ко/
ники/пряники, які на Полтав/
щині споконвіку пекли госпо/
дині до Різдва. Не йдеться

про це ні в А.Кримського [4,5], ні у В.Ску/
ратівського [8], ні у посібнику для ВНЗ з
народознавства [3]. Нічого не говорить про
таке печиво й Олекса Воропай [2]. Не зга/
дує і колектив авторів у ілюстрованому ет/
нографічному довіднику "Українська ми/
нувшина" [9].

Це була особлива випічка – у переддень
Святого вечора – різдвяне печиво: коники,
панянки, півні, лебеді – хрещеникам на да/
ри [1]. Пряники пеклися для того, щоб при/
нести радість малечі, бо годилося давати їх
онукам, хрещеникам, малим колядникам.
Фарбовані у малиновий колір, розмальовані
білим, синім, жовтим, а зрідка й зеленим, ці
пряники приваблювали дітлахів, були смач/
ними, а ще й зберігалися тривалий час.

Вони мали форму дівочої постаті (для
дівчаток) або коня з вершником чи без ньо/
го (для хлопчиків). Пряники були різного
розміру: від 15 до 70/80 см, мали красивий
вигляд, тому й любили їх ще наші прабабусі
і прадідусі, любили й донесли до нашого ча/
су не лише спогади про них, а й технологію
виготовлення.

Панянки призначалися для дівчаток –
хрещениць, племінниць, внучок. А коники –
відповідно для хлопчиків. Найкращі і
найбільші мати віддавала своїм і батьковим
хрещеникам, трохи менші – племінникам. А
бабусі пекли їх, звісно, для внучат.
Сусідським дітям, як правило, діставались
панянки і коники середнього розміру. А
всім іншим дітям, які приносили вечерю чи
приходили колядувати, давали панянки, ко/
ники, півники, рибки і зірочки дещо меншо/
го розміру. Причому могли давати по кілька
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бутом людей, їх трудовою діяльністю, про/
мислами та ремеслами. Іграшка слугує засо/
бом теоретичного і практичного засвоєння
національної культури.

Іграшки, які виготовляють народи різних
країн світу, становлять частину спадщини
людства і є могутнім засобом зближення
різних народів, прилученням учнів, молоді
до національно/культурних традицій етно/
су.

Іграшка виступає ефективним засобом
ознайомлення учнів з традиційною народ/
ною культурою країн світу і відіграє моти/
ваційно/стимуляційну, культурологічну, ху/
дожньо/естетичну, навчально/виховну і роз/
виваючу функції.

На лабораторно/практичних заняттях з
практикуму в навчальних майстернях, деко/
ративно/прикладної творчості та інших дис/
циплінах виготовляємо зі студентами різно/
манітні іграшки з девера, соломи, рогози,
тканини, глини, солоного тіста, випікаємо з
тіста тощо.

Виготовлення іграшок/сувенірів, ігра/
шок/оберегів, іграшок/ляльок, іграшок/сви/
стунців на уроках трудового навчання у 5/9
класах вважаємо ефективним засобом вив/
чення традиційної культури різних народів.
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таких пряників, але серед них мали обов'яз/
ково бути панянка чи коник – залежно від
статі дитини.

З плином часу панянки випікалися все
рідше. Сьогодні треба пошукати тих бабусів,
хто ще може це вміння передати молодому
поколінню.

Як правило, панянки й коники дарували/
ся разом із яблуками, горіхами, а також з ве/
ликими цукерками, які теж виготовлялися
вдома і називалися "чубатими". Розмір їх
теж визначався залежно від ступеня
спорідненості з дитиною і становив від 20
см до 1 метра. Зберігалися вони також дуже
довго.

Панянки, коники й "чубаті" цукерки дов/
го стояли на комині в хаті, тішили малечу й
нагадували про чудові свята.

"Полтавські пряники... Котельва. Вой/
ненко Анастасія витискує пряничною до/
шкою різдвяне печиво: панянки, коники,
півні, лебеді – хрещеникам на дари. А що
вже ловкі виходять! Рожеві, жовті, зелені.
Розклала на лаві – не нарадується.

А в цей час Параска з Пистині, що на Гу/
цульщині, випікає різдвяні тістечка: сердеч/
ка, сонечка, косички, хрестики. Розмальовує
їх цукровою помадкою, зробленою із буря/
кового та морквяного соку. Тістечка складає
в решето і виносить у комору – най чекають
колядників…

А Ганна із Стрия вимащує смальцем ко/
вальську форму різдвяного баранчика. Ви/
кладає тісто, а перед очима її щасливе личко
Юстинки, похресниці. Мала чекає на свого
баранчика, затиканого калиною, зі стрічкою
довкруги шиї…

Красні я бачила баранчики на Гуцуль/
щині, Покутті, Буковині. А на Львівщині
печуть їх ще й на Пасху. Прикрашають ка/
линою, вишнями, очі викладають родзинка/
ми та горіхами.

Шкода, не виливають тепер ковалі фор/
ми для баранчиків. Тож і йдуть до Ганни
жінки на позички. Стоять Ганнині печені
баранчики під ялинкою, пасуться на різд/
вяній отаві на покуті під образами" [1].

Народна традиційна іграшка зберігає в
собі пластично/пропорційні та образні осно/
ви, а також національно/смакові власти/
вості, ознаки, якості. Спілкуючись з народ/
ною іграшкою (фігурне обрядове печиво,
іграшки з сиру, тіста, цукру) через зір і до/
тик, іноді й через смак, дитина збагачується
загальнолюдським, національним та місце/
вим досвідом художньо/естетичної та
доцільної організації матеріалу, а через ньо/
го – і організації навколишнього життєвого
простору.

Досвід педагогічної практики доводить,
що народна іграшка має широкі можливості
для онайомлення учнів з обрядами, звичая/
ми, традиціями, історією рідного краю, по/
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Глина здавна слугувала матеріалом для виготовлення дитячих
іграшок – антропоморфних чи зооморфних фігурок, свистунців,
брязкалець тощо. Неважко прослідкувати генезу їхніх форм і об!
разів. Витоки того, що ми нині сприймаємо як веселу дитячу за!
бавку, кореняться у прадавній ідеопластиці, цебто культових зоб!
раженнях [8, с.11!15, 52 і далі]. Глиняні статуетки були відомі в
Дольні Вестоніце (Чехія) вже у верхньому палеоліті, близько 25 тисяч
років тому. Мали вони суто культово!релігійне значення, яке було
пов'язане, передовсім, з магічною семантикою глини. У міфо!
логічній традиції народів світу глина розглядається як земне
втілення життєдайного космічного начала; життя твориться за до!
помогою ліпки з глини. Знаменно, що в ряді ранньоземлеробських
культур (докерамічному неоліті Палестини, поселеннях півночі
Месопотамії) поява глиняних статуеток передувала появі ке!
рамічного посуду. Жителі південноанатолійського поселення
Чайеню!Тепезі (VIII тис. до н.е.) користувалися кам'яним посу!
дом, а з глини робили лише антропоморфні та зооморфні фігурки
[1, с.36]. Широковідома також культова пластика Трипілля (Ку!
кутені), Сескло, Вінча, Ленд'єл та інших культур VII – III тис. до
н.е. Вона суттєво вплинула на сучасну народну глиняну іграшку
Євразії, зумовивши набір її сюжетів.

Власне, слід розрізняти глиняну іграшку, яка призначена для
дитячих ігор, та споріднені з нею вироби з глини, котрі використо!
вуються для відправляння релігійних обрядів, переважно жертво!
приношень. Часом це дуже важко зробити. В Осетії, Тибеті, Індії,
Таїланді, Африці, Південній і Північній Америці з ритуальною
метою використовують глиняні фігурки тварин і людей, які на!
прочуд легко сприйняти як дитячі іграшки. Це може свідчити про
культову роль останніх. Ми ставимо за мету з'ясувати роль нібито
десакралізованої глиняної іграшки у міфі й ритуалі та її зв'язок зі
стародавніми релігійними культами. У повному обсязі це, на
жаль, неможливо, проте можна відзначити деякі моменти.

Згідно з міфологією більшості народів світу, людину та тварин
Боги зліпили з глини – так само, як гончар ліпить глиняні стату!
етки. Тому глиняна іграшка часто асоціювалася з антропогенезом.
Згідно з міфами Мадагаскару, Творець побачив, що його донька,
Мати!Земля, ліпить з глини маленьких ляльок, і Творцеві стало
цікаво. Він заговорив про цих ляльок зі своєю донькою і вдихнув
у них життя; так виникли перші люди [3, с. 60]. Також слід згадати
про зображення предків людства у народній іграшці повіту Хуай!
ян провінції Хенань в Китаї, де зафіксовано в усному побутуванні
багато стародавніх міфологічних сюжетів. Хуайян – це місце, де в
давнину знаходилося царство Чень і де нібито була столиця
міфічного першопредка Фусі. Там же знаходиться і могильний
курган Фусі, біля якого ще за доби Хань (III ст. до н.е.!III ст. н.е.)
був споруджений храм Фусі. Згодом виник цілий комплекс
будівель, що зберігся донині. З!поміж інших там є і храм покрови!
тельки гончарів – богині Нюйва. При храмах здавна виготовля!
ють іграшки, зокрема, кумедних глиняних мавпочок з людськими
обличчями ("женьмяньхоу"), розфарбованих чорно!жовтими сму!
гами. Вважається, що це зображення тих першолюдей, яких
виліпили з глини Фусі і Нюйва. Вчені припускають, що ці іграш!
ки, дуже архаїчні на вигляд, наслідують стародавні ритуальні

У статті розкрито
роль глиняної іграшки
у міфі й ритуалі та її
зв'язок зі
стародавніми
релігійними
культами.
Представлені
погляди вчених на
місце іграшки в
культурі. Розглянуто
різні функції глиняної
іграшки.
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ки. Цими ляльками учасники свята кида!
лися одне в одного, ставши обабіч рову і
при цьому безупинно свистіли [4, с.65]. Як
бачимо, і цей звичай був пов'язаний із по!
минанням мертвих. Володарем царства
мертвих у слов'ян був Бог Велес, якого
згодом заступив святий Миколай. На се!
мантичний зв'язок весняного свята Мико!
лая з глиняними іграшками вказують ет!
нографічні матеріали з Ярославської гу!
бернії. Там, у с. Миколі!Дуднику Рос!
товського повіту "9 травня, в престольний
празник... продавали у великій кількості
дитячі глиняні іграшки... переважно ж
дзвіночки особливої будови і глиняні дуд!
ки, і кожний прочанин вважав для себе за
обов'язок купити для своїх дітей у дудни!
ка ту чи іншу іграшку " [6, с.105]. У поемі
Тараса Шевченка "Наймичка" Ганна, по!
вертаючись із прощі, також привозить
"Карпові соловейка та коників пару"[13,
с.268]. В Україні св. Миколай був покро!
вителем гончарних цехів, його вшановува!
ли гучними бенкетами – "Микольщина!
ми". Деякі сліди зв'язку між культом св.
Миколая і глиняною іграшкою знайшлися
й у Білорусі. Наприкінці XIX ст. у Моги!
льові, як свідчить етнограф А.С.Дембо!
вецький, з десяток тамтешніх мешканців
займалося виготовленням з глини різних
дитячих іграшок, переважно пташок і тва!
рин. Робили їх полив'яними і продавали у
частині міста, яка звалася "Мікольщина",
коло церкви, у святкові дні [11, с.49].
Можливо, такий асортимент виробів зу!
мовлений тим, що Велес – "скотій Бог" –
був покровителем тварин і птахів.

Білоруський керамолог Я.М.Сахута,
досліджуючи семантику народної глиня!
ної іграшки, звернув увагу на важливість
образів цапа і барана у зимових обрядах.
Так само цап, баран, ведмідь, вершник та
інші зоо! й антропоморфні втілення глини
фігурують у весняній обрядовості, пові!
р'ях. Скажімо, образи пташок – півнів,
жайворонків, качок, голубів – поширені не
лише у дрібній пластиці, але й у ткацтві,
вишивці, різьбярстві. Ще не так давно у
слов'ян весняні календарні свята супрово!
джувалися випічкою з тіста "жайво!
ронків". Можливо, гадає Я.М.Сахута, ко!
лись до цих свят приурочували виготов!
лення і глиняних іграшок – пташок, але в
XX ст. таких випадків у Білорусі, при!
наймні, вже не відзначалося, їх ліпили у
будь!яку пору року [11, с.47!48]. Значно
втратило свою сакральність і виготовлен!
ня керамічної іграшки в Україні.

Досить важко, але цілком можливо про!
стежити також оберегову функцію глиня!

фігурки [14, с.426!427]. Тут можна згадати
і велику нашу майстриню – Олександру
Федорівну Селюченко, котра розмовляла
зі своїми глиняними "дітьми", радіючи їм,
як живим. Своїми "онуками" називала
глиняні фігурки її посестра по ремеслу
Елен Кордеро з племені індіанців кочітлі!
пуебло.

Очевидно, глиняні іграшки співвідно!
силися також із виготовленими з глини
зображеннями сезонних Божеств [8, с.
160!163]. На це вказують їхні українські
назви "лялька" і "цяцька", що мають
відповідники у білоруській, польській, ли!
товській, латиській та інших мовах. Ляля
у середньовічних слов'ян була Богинею
весни, Цяця (Цеца) – Богинею літа [2, с.
679!680], а на весняно!літній період при!
падала більша частина обрядовості гон!
чарів.

Мабуть, від початку виготовлення гли!
няних іграшок було приурочене до певних
календарних днів чи періодів. Сліди цього
збереглися у народів Центральної та
Східної Європи. У північній Угорщині
(комітат Земплин) ліпили з глини фігурки
тварин і пастухів – для ясел, які напере!
додні Різдва носили від дому до дому.
Пізніше їх почали продавати як дитячі
іграшки на ярмарках [16, с. 194, мал. 113].
Найрізноманітніші глиняні свистунці та
фігурки продавалися у вихідні дні чи під
час традиційних ярмарків на свята і в Ук!
раїні. Маємо підстави гадати, що вони
пов'язувалися із вшануванням предків та
язичницьких Богів. Відомий етнограф
Д.К.Зеленін писав: "Українці перед Трій!
цею фарбують яйця жовтою фарбою і роз!
дають їх дітям на пам'ять про потопель!
ників і мертвонароджених немовлят. Крім
того, вони кидають одне в одного печені
яйця і глиняні кульки, подекуди влашто!
вують кулачні бої – пережиток старо!
давніх тризн. Під час таких зборищ вис!
тавляють на продаж, окрім дудок, глиняні
фігурки, котрі раніше, очевидно, були
символічною жертвою заможним покійни!
кам " [5, с.395; 6, с. 102]. Характерно, що
Трійця (Духів день) в Україні вважалася
святом гончарів. Подібні звичаї побутува!
ли і в Росії. Це знаменита "Свистопляска",
котру відзначали у Вятській губернії
щорічно у четверту суботу після Велико!
дня на тому місці, де начебто 1480 року
вятчани помилково уночі розпочали бій зі
своїми союзниками – устюжанами, пере!
бивши їх. Після панахиди у каплиці, у
день Свистопляски продавалися різні
наїдки і свистки з глини, спеціально виго!
товлені заздалегідь, а також глиняні ляль!
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ної іграшки. В українських і російських
казках саме іграшка, лялька є оберегом
дівчини!підлітка, котрий розмовляє з нею,
попереджає про майбутню небезпеку, дає
поради, виконує за неї роботу [10, с.107 і
далі; 12, с.31!33; 15, с.163!164]. Таке тлума!
чення підтверджують етнографічні дані. У
багатьох народів, зокрема, північних ос!
тяків, алтайських тюрків ляльки персоні!
фікують померлих предків чи Божеств –
покровителів роду. Шамани індіанців ку!
на, що мешкають на території Панами, ви!
готовляють з глини "нучу" – статуетки
духів!хранителів, що допомагають їм. Гли!
на є матеріалом, освяченим традицією, ли!
ше вона в змозі надати лялькам магічну
силу. У Якутії дівчата роблять з глини
ляльки, чіпляють їх на балки над ліжком і
молять Богиню вогню Айсит про ро!
дючість [7, с.193!197; 15, с.164!165]. Ана!
логічні молитви адресуються до статуетки
Діви Марії у католицькій Європі. Очевид!
но, колись молилися і до прототипів на!
ших глиняних фігурок, як антропо! , так і
зооморфних, благаючи їх про захист і
сприяння.

Що ж до свистунців, то, за старо!
давніми повір'ями, які побутували ще в
XIX ст., свист відганяв злих духів [11,
с.46]. Магічне призначення мали також
глиняні брязкальця – їхнє торохтіння на!
чебто відлякувало злі сили [9, с.265!266].
Я.М. Сахута висунув просту гіпотезу, яка
пояснює, як і чому усі вищезгадані пред!
мети утратили своє релігійно!магічне зна!
чення і стали дитячою забавкою. Певний
час вони виконували обидві функції одно!
часно: їх давали гратися дітям, щоб іграш!
ки оберігали їх від нечистої сили, допома!
гали вирости здоровими і сильними [11,
с.46]. Поступово вони втратили свою
культову функцію. Зникла і сама язич!
ницька релігія, котра цю функцію регла!
ментувала. Перестали бути жерцями
предківських Богів гончарі. Проте й досі у
витворених ними глиняних іграшках –
майже на рівні підсвідомого – відчу!
вається глибинна езотерично!сакральна
сутність, пов'язана з Традицією.
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Українська народна глиняна іграшка – неперевершений витвір на�
родного мистецтва – має глибокі корені, що сягають у глибину століть і
тисячоліть. Глиняні іграшки виготовлялися практично в усіх гончарних
осередках. Без них не можна було уявити у минулому жодного базару
чи ярмарку.

Виникнення форм і образів глиняної іграшки пов'язується із три�
пільською культурою, тобто із хліборобсько�скотарським середовищем.
Тогочасні жіночі статуетки виготовлялися переважно до новорічного
циклу заклинальних обрядів, а також до сезонних свят, які були близь�
кими до весняного і осіннього рівнодення [1]. 

Віднайдені археологами статуетки тварин, датовані ІІІ тисячоліттям
до нашої ери, за своєю формою подібні до сучасних зооморфних сви�
щиків. Глиняні свистунці також виконували оберегові функції і викори�
стовувалися при відправляннях майже всіх землеробських культів,
релігійних свят. Адже, як відомо, шум і свистіння відганяють нечисту
силу [2].

Основний асортимент етнографічних форм української народної
іграшки склався на другу половину ХІХ ст. На той період антропо�
морфні і зооморфні скульптурки втратили своє первісне обрядове зна�
чення і використовувалися як дитячі іграшки. У цей час у гончарних
осередках досліджуваного регіону виготовляли дитячі іграшки, які
можна поділити на чотири види. Свистунці – маленькі скульптурки для
видобування звуків у вигляді тварин і птахів. Соловейко – свистунець у
вигляді маленького горщечка або глечичка, у які наливали воду і вдува�
ли через носик повітря, видобуваючи при цьому звуки, схожі на спів со�
лов'я. Монетка – маленький дитячий посуд, який відтворював усі тра�
диційні форми глиняних виробів. На базарах і ярмарках він коштував
від півкопійки до копійки, тобто одну монету. Звідси і його назва. Мо�
нетку часто використовували для здачі покупцеві. Барині – глиняні
скульптурки у вигляді жінки в капелюсі з кошиком чи куркою, або ди�
тиною на руках.

Виготовленням свистунців, цих найулюбленіших та широко поши�
рених іграшок, займалися переважно діти віком 10�15 років, хоча роби�
ли їх, звичайно, і самі гончарі та їхні дружини. Іноді свистунці ліпили і
діти молодшого віку. Так, дослідник кустарних промислів Опішненсь�
кого гончарного регіону Яків Омелянович Риженко, побувавши тут у
середині 20�х років минулого століття, зазначав: "Досліджуючи гончар�
ство, ми переконалися, що діти в зрості від 7 років уже беруть участь у
виробництві: сіють пісок, ... роблять дитячі цяцьки..." [3]. На думку вче�
ного, дитячі іграшки займали "не останнє місце" у гончарному вироб�
ництві як самого Опішного, так і інших навколишніх гончарних осе�
редків. А те, що їх виготовленням були зайняті переважно діти, сприяло
тому, що "виграшки, як ні одна галузь гончарства, схоронили в собі
примітивність форм, що подібні до тотожних виробів часів доісторич�
них. Напрямовані до задоволення дитячих вимог, витворені дитиною,
виграшки по�дитячому наївно трактують і закони пропорції, і зміст, і
форму" [4].

У досліджуваних населених пунктах глиняні іграшки виготовлялися
переважно теракотові. Іноді їх частково або повністю покривали поли�
вою. Для розписування застосовували побіл, описку, червіньку, робля�
чи ними різноманітні цяточки, кривульки, "пасочки", "пальчики". Ши�
роко застосовувалося гравірування.

Під час етнографічних експедицій у середині 1990�х років по Малих
Будищах, Глинському, Хижняківці, Безруках автору вдалося зафіксува�
ти чимало спогадів про виготовлення та збут дитячих іграшок, зокрема
свистунців.

Так, донька малобудищанського гончаря Никифора Олексійовича
Барабаша (1878�1933), Якилина Никифорівна Барабаш (1914 р.н.),
пригадувала, що свистунці у їхній сім'ї виготовляли дівчата. Окрім неї,
були ще Тетяна (1906 р.н.), Харитина (1910 р.н.), Ганна (1920 р.н.).
Іграшки, як і посуд, возили продавати по ярмарках і базарах або ж міня�
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ли по селах і хуторах. "Було як поїдуть, то ве�
зуть повну кучу всього. Була повна кімната
хліба наміняного. Як повезуть продавать гор�
шки, то наміняють крашанок за свистунці" [5].

Якщо в гончарських сім'ях були си�
ни і дочки, то перші допомагали бать�
кові виконувати більш важчу роботу
(молодші – мололи свинець і пісок, а
старші – самі сідали за круг), а другі –
більш легшу (приготовляли фарби, ка�
чали глину, робили свистунці). Зокре�
ма, такий розподіл праці був характер�
ний для дружної і працелюбної сім'ї
малобудищанського гончаря Івана
Андрійовича Герасименка (1878�1963),
більше знаного у Малих Будищах під
вуличним прізвиськом "Баранчик". Ви�
готовленням свистунців займалися
дочки Івана Андрійовича: Мотрона
(1909 р.н.), Ганна (1913 р.н.), Одарка
(1915 р.н.) і Єфросинія (1918 р.н.). Ви�
готовляли в цій сім'ї також і монетку
[6].

Дружина малобудищанського гон�
чаря Михайла Степановича Свища
(1900�1943), Одарка Федорівна
(Шкурпела – у дівоцтві) (1903�1981),
була родом із Опішного. То ж ще в ди�
тинстві навчилася у гончарів Довго�
колінків, які жили на кутку Гон�
чарівка, ліпити красиві півники, ба�
ранці, курочки, різноманітні скульп�
турки, барині. Вийшовши заміж за гон�
чаря, продовжувала виготовляти
іграшки. У тяжкі і голодні повоєнні
1940�ві роки глиняна іграшка багато в
чому допомагала виживати сім'ї, яка
залишилась без годувальника. Наро�
бивши іграшок, випаливши їх в горнах
інших малобудищанських гончарів, ро�
дина ходила міняти їх разом із посу�
дом, взятим у гончарів�односельців [7].

Знаменита опішненська малюваль�
ниця, уродженка Малих Будищ, Мо�
трона Савівна Назарчук (1911 р.н.)
згадувала: "Найраніше я побачила ди�
тячу іграшку на базарі та ярмарку, ку�
ди зрідка і мене водили подивитись.
Іграшки мені не купували ніколи, най�
дужче через те, що вони свистять. Бу�
ло каже мама, що й так голова розко�
люється від шуму дітей гончарів, у
яких була своя іграшка. Біля нас
близько жили 3 гончарі: Свищ Степан
Захарович, Підгорний Іван Максимо�
вич, Підгорний Яків Максимович. У
всіх їхніх дітей були іграшки�свистуни, тому
завжди ляскотіло у вухах від свисту. Ці наші
сусіди�гончарі на продаж свистунів не робили,
а для своїх дітей робили. Підгорний Іван ро�
бив на продаж іграшку�монетку (відерця, гор�
щечки, мисочки, кошички тощо). Їх не малю�
вали, а обливали кольоровою поливою. Це бу�
ло дуже красиво. У Підгорного мені часто мо�
нетку дарували, бо моя мама за деким із них
кумувала, і ми були як родичі. На продаж
наші сусіди не робили. А в заводі ("Художній

керамік". – В.М.) робили такої іграшки дуже
багато. І дійшло до того, що вже нема ніякої
подоби до собачки чи качечки, аби був свис�
ток. Цю іграшку робили не тільки діти гон�

чарів, а майже всі діти на Ярах (таку
назву має один із кутків. – В.М.)
Опішні"[8]. 

Для деяких мешканців сіл і хуторів
досліджуваного регіону заняття гон�
чарством, зокрема виготовлення ігра�
шок, відігравало додаткову роль у за�
нятті сільськогосподарським вироб�
ництвом чи якимось ремеслом.

Так, основним заняттям мешканця
хутора Безруки Микити Різника (?�
1926) було теслярування, виготовлен�
ня возів, коліс. Але, окрім цього, він
потроху і гончарював, виготовляючи
різний глиняний посуд і свистунці [9].

Родина Омелька Артемовича
(1871 р.н.) і Уляни Платонівни
(1881 р.н.) Шираїв займалася переваж�
но хліборобством у Малих Будищах.
Так, у їхньому господарстві на 1926 рік
було 6 десятин землі у Мало�Буди�
щанській земельній громаді і 1 десяти�
на 1200 квадратних сажнів у Бу�
халівській земельній громаді [10].
Окрім роботи на землі, вони також ви�
готовляли іграшки, у тому числі і сви�
стунці. Самі їх розмальовували і випа�
лювали, а потім возили продавати
[11].

У Малих Будищах жило не одне
покоління гончарів, саме походження
прізвища яких можна, на мою думку,
пов'язати з назвою дитячих глиняних
іграшок – свистунцями. Мова йде про
рід Свищів, які, за словами одно�
сельців, були гончарями з діда�
прадіда. На сьогодні відомі представ�
ники трьох поколінь Свищів, які жили
й гончарювали тут у ХІХ�ХХ
століттях. Це, зокрема, Захарій Свищ,
його сини: Карпо Захарович, Василь
Захарович, Петро Захарович, Степан
Захарович, та онуки: Василь Карпо�
вич, Іван Карпович, Данило Петрович,
Іван Петрович, Михайло Степанович,
Яків Степанович. Усі Свищі були не�
високого зросту. Тож у народі їх часто
називали Свищиками, підкреслюючи
їх невеликий зріст. Відомо, що гли�
няні свистунці мали серед людей і
інші, похідні назви: свистик, свистав�
ка, свистівка, свистілочка, свисток,

свистун, свищик. Саме з останньою з них і має
спорідненість прізвище Свищ. Очевидно,
один із предків цих гончарів робив свистунці,
або, по�іншому кажучи, свищики. За це й от�
римав прізвисько "Свищик", яке з роками
трансформувалось у прізвище Свищ, втратив�
ши при цьому суфікс "�ик".

Як аргумент на користь отримання
прізвиська від гончарного виробу можна наве�
сти і такий приклад. У Малих Будищах свого
часу жив вищезгаданий гончар Іван Андрійо�
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Опішня (за

матеріалами
О.Найдена)



[13]. В'їжджаючи в якесь село чи містечко
своєю хурою, окрім традиційного – "Горшки!
Горшки!", дід Мусій дзвінко сурмив про свій
прихід у глиняні свистунці. Український
письменник Олексій Дмитренко присвятив
чимало рядків цьому гончареві�характернику
у своїй повісті "Опішня", приписавши, що�
правда, його до опішненських майстрів. Сту�

паючи вулицями Ре�
шетилівки, Мусій Шу�
лик "кумедно плескав
у долоні, пританцьову�
вав, свистів у горласті
півники й коники,
знавши, що на той
свист на дорогу
вибіжать діти, а за
дітьми – й жінки, що
за коником�півником,
дивись, зупинить яка
воза й вибере нову
макітру, хоч у хаті ще
стара не протерлася..."
[14].

Глиняним іграшкам,
що виготовлялися у

Малих Будищах наприкінці ХІХ – у першій
третині ХХ століття, були притаманні ті ж
самі асортимент, форма, орнаментика, спосо�
би виготовлення і збуту, що і для інших гон�
чарних осередків Опішненського гончарного
регіону.
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вич Герасименко – один із найталановитіших
місцевих майстрів. Він славився своїми виро�
бами далеко за межами села, зокрема, вражали
своєю красою виготовлені ним барани. Ос�
танні потрапляли завдяки чумакам аж у при�
чорноморські райони. Звичайно, майстерність
гончаря, зокрема його керамічні барани, не
могли залишитися не поміченими односель�
цями. Тож і дали зем�
ляки Івану Андрійови�
чу прізвисько, пов'яза�
не із його гончарними
виробами, врахувавши
при цьому його неви�
сокий зріст та худор�
ляву статуру, – "Ба�
ранчик". Минуло 40
років, як помер цей
гончар, а прізвисько
його продовжує жити:
Баранчиковою назива�
ють вуличку, на якій
він мешкав, і гірку на
початку вулиці; гово�
рячи про стару бу�
дянську церкву, ка�
жуть, що вона була біля Баранчика, а його на�
щадків називають Баранчиковими внуками і
правнуками. Дехто вже й забув прізвище та
ім'я цього гончаря, а прізвисько Баранчик
пам'ятають і досі.

Ще в 1910�х роках малобудищанський гон�
чар Степан Захарович Свищ одного разу виго�
товив іграшкового коня таких розмірів, що на
нього можна було дитині навіть сісти. А було
це так: навпроти його садиби жила родина
Кашів. Сусідський хлопець Артем Каша мав
добрий голос, гарно співав. Одного разу Сте�
пан Свищ покликав його до себе і сказав: "Ар�
теме! Заспівай мені пісню "Поздняя осень,
грачи улетели, лес обнажился, поля опустели.
Только не сжата полоска одна, грустную думу
наводит она..." Проспівай мені всю до краю, а
я тобі за це зроблю коня з глини такого, що ти
зможеш на нього і сісти". Хлопець погодився.
І от "Свищ С.З. сидить за кругом, перед ним
крутиться великий горщик, а Артем сидить
перед ним на лаві і співа його улюблену пісню.
В окремих місцях він, Свищ, зупиняє круг і
пробує диригувати рукою в такт пісні". А
обіцянку свою гончар дотримав, зробивши ко�
ня таких розмірів, що Артем міг на нього
навіть сідати [12]. 

Чимало народних оповідок існує про мало�
будищанського гончаря Мусія Михайловича
Шулика (1877�1950). Він прославився в ок�
рузі тим, що, будучи посереднім гончарем,
завжди на базарах і ярмарках спродувався од�
ним із перших, оскільки володів якоюсь
магічною силою, магічним впливом на по�
купців свого товару. Прямо серед гончарних
рядів він перевертав свого горщика і, ставши
на нього, пританцьовував, плескав у долоні, і
виспівував: "Ні тиковки, ні глечика, сама чис�
та рядова. Сам роблю, сам палю, хороші вда�
ються. Ні дровини, ні хмизини, самі й поварю�
ються теплисті. Ей, молодиці! Ідіть купуйте!"
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Однією з найбільш поширених в Україні глиняних народних ди�
тячих іграшок з давнини є глиняні свистунці (свищики). Ліпили їх
у вигляді тварин, птахів, людей. Відомий дослідник народних дитя�
чих ігор Є.А.Покровський наприкінці ХІХ століття писав, що "сви�
стунець інколи є єдиною іграшкою нашої селянської дитини, але
вона є і чи не обов'язковою для кожної з них" [1]. На Полтавщині
часто на забаву дітям ліпили півників.

У наш час в Опішному є ще багато людей, які уміють зліпити
півника і для продажу, і своїм дітям на забаву. Їх виготовляють і за�
раз майстри�керамісти Василь Онуфрієвич і Петро Онуфрієвич
Омеляненки, Микола Гаврилович Пошивайло, Михайло Єгорович
Китриш та інші.

Форми свистунців, їх символіка описуються в літературі [2].
Техніку виготовлення опішненських півників�свистунців у науко�
вих виданнях не описано. Хоча процес створення свищиків у інших
осередках зафіксований, але він певним чином відрізняється від
опішненського [3]. Тому спробую детально описати цей процес за
польовими матеріалами, зібраними мною упродовж 2002�2003
років. Цей опис може знадобитися як педагогам, які навчають дітей
гончарства, так і науковцям, котрі описують ці вироби, адже на�
родні традиції виготовлення свистунців поступово втрачаються.

Фігурка півника завжди складається із тулуба і ніжки�підставки
("копитця") округлої форми. Очі зображуються наліпленнями чи
наколюються. Наліплюються також крильця, іноді, за бажанням,

ще і "серги" як у
справжнього півня.
Найбільш варіюється фор�
ма гребінця ("шишка",
"гребеник"): він може бути
високим і низьким, загост�
реним і плескатим, а та�
кож у вигляді двох ріжків
чи інших форм. Все зале�
жить від фантазії майстра.
Розмір виробу також зале�
жить від задуму і величи�
ни грудочки глини для
майбутнього свищика. 

Для виготовлення свис�
тунців необхідно мати пев�
ні навики роботи з гли�
ною. Глина для іграшки
повинна бути добре
вимішаною, пластичною.
Опішненські гончарі ліпи�
ли свистунці з тієї глини,
що була заготовлена для
гончарювання. 

Спочатку береться гру�
дочка готової для роботи
глини, ретельно, але швид�
ко, щоб не зігрілася, пере�

минається у руках. Досвідчений майстер іграшки, лауреат Шев�
ченківської премії Василь Онуфрієвич Омеляненко, як і інші майст�

Висвітлено питання
створення
традиційних
українських народних
глиняних іграшок.
Описано техніку
виготовлення в
Опішному одного із
найпоширеніших
видів української
народної іграшки –
півника�свистунця.

Article is devoted to
illumination of the cre�
ation of traditional
Ukrainian national
clay toys' question. The
author describes the
technique of manufac�
turing one of wide�
spread kinds of the
Ukrainian national
toy�cock�whistle in
Оpishne.
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створення свистунців ст. викладачу каф.

хореографії та образотворчого
мистецтва Т.В.Коваленко



Тепер формується воло загладжуючими
рухами пальців правої руки. Ліпиться ший�
ка півника: витягуючими рухами робиться
потовщення для її основи, потім великим і
вказівним пальцями правої руки у напрям�
ку від тулуба до краю витягується голова.
Заокруглюється кінець виступу, де буде го�
лова. На голові півника цими ж пальцями
щипковими рухами формуються (витягу�
ються) дзьобик і гребінець будь�якої фор�
ми. Можна зробити його з окремої кульки
глини. Гребінець можна нахилити і напе�
ред, і назад, можна зліпити "вушка". Очі
можна наліпити, сформувавши малесенькі
кульки і приліпивши по обидва боки голо�
ви, а можна наколоти їх "стекою" (гладень�
ко відшліфована дерев'яна паличка різно�
манітних форм, яка застосовується для оз�
доблення зовнішньої поверхні глиняних
виробів) [7]. 

По обидва боки фігурки можна приліпи�
ти крила, виготовлені з маленьких шма�
точків глини, але перед цим нігтем чи сте�
кою потрібно пошкрябати бочки, щоб кри�
ла краще прикріпилися.

Тепер потрібно проколоти отвори, щоб
півник "заспівав". У ліву руку беремо
півника, у праву – стеку. Обережно проко�
люємо стекою, попередньо змочивши її у
воді, отвір під хвостиком ("починаєш
підвертать" [8]), перпендикулярно до хвос�
тика донизу або доверху. Отвір при цьому
має вигляд видовженого прямокутника.
Він повинен з'єднуватися з порожниною
тулуба. Потім треба зробити ще один про�
кол безпосередньо в хвостику так, щоб сте�
ка просунулася у отвір, зроблений раніше.
Загладжуємо краї отвору, виймаємо стеку.
У отворах не повинно бути глини. Тепер
можна випробувати, чи свистить півник.
Важливо навчитися правильно підбирати
кут, під яким проколюється перший отвір. 

Виготовити свистунець можна будь�якої
форми, але не кожну форму тоді можна бу�
де проколоти. Варто лише звернути увагу
на хвостик опішненського півника�свис�
тунця – він завжди дещо піднятий угору.
Для урізноманітнення звуку ("щоб тонше
свистів" [9]) можна проколоти отвір збоку
біля основи шиї. Чим меншою буде камера
всередині тулуба (звідси і розмір готового
виробу), тим дзвінкішим буде звук. Одна з
найвидатніших дослідниць української ке�
раміки Леся Данченко зазначає, що "голо�
вним було навчитися формувати порожни�
стий тулуб" [10]. Але найскладніше, на
мою думку, навчитися проколювати півни�
ки�свистунці, щоб вони свистіли. 

Готовий півник по�сирому прикра�
шається ритуванням, наколюванням ("ме�
режимо" [11]) стекою на гребінці, криль�

ри, може зробити не один десяток півників
протягом дня, до того ж однакового
розміру, бо грудочки глини будуть абсо�
лютно однакові. "Є відчуття в руках, вже
знаєш скільки треба глини. Ото як зробив
перший такої величини, такі всі вони і бу�
дуть" [4]. 

Потім необхідно розкачати глиняну
кульку між двома долонями. З цього мо�
менту виділяються два способи створення
свистунця. При першому кульку потрібно
покласти на долоню лівої руки, а вказівним
пальцем правої "проколоти" і, притискую�
чи глину цим пальцем до поверхні долоні,
сформувати з нього "мисочку". Взяти цю
"мисочку" в ліву руку, а вказівним і вели�
ким пальцями правої звести її краї, щоб
усередині утворилась порожнина. Повинен
утворитись "вареничок" з опуклими бока�
ми. Тими ж пальцями піднімаємо обидва
кінці "вареничка" вгору. На одному кінці
буде голова, на другому – хвостик. Далі
слід загладити шов вказівним і середнім
пальцями, пильнуючи при цьому, щоб не
зіпсувати наданої форми. Пальці обох рук
під час роботи потрібно постійно зволожу�
вати. 

Формуємо хвостик. На кінці він пови�
нен бути заокругленим і дещо піднятим до�
гори. Після цього приробляємо "копитець"
(конусоподібну підставку�ніжку). Копи�
тець формується із окремої кульки глини,
меншої за першу, яку треба розкачати і
надірвати один край, а кінець другого за�
округлити. Нерівним кінцем потрібно
приліпити копитець до тулуба (ніби вкру�
чуючи), пригладити на місці закріплення
("обводимо навколо копитця пальцем" [5].
Вказівним пальцем правої руки надавити
на заокруглений кінець "копитця", а вели�
ким – на бічну поверхню і здавлюючими
рухами сформувати на "копитці" заглиб�
лення. 

При другому способі (зараз використо�
вують А.Радченко, Г.Нестеренко) тулуб
півника і копитець формуються з однієї
кульки. Вона повинна бути біконічної фор�
ми. На одній стороні кульки, відтягуючи
глину від центру вершини великим і вка�
зівним пальцями правої руки, робимо ко�
питець, на другій, так само, "мисочку". Для
"копитця" залишається менше глини. Всі
інші операції не відрізняються від поперед�
нього способу. Цей спосіб В.О.Омеляненко
називає неправильним, "бо не вгадаєш тоді
зробити копитець, не завжди зробиш тулуб
так як треба" [6], хоча багато опішненців
виготовляють півники на продаж саме та�
ким способом. Усі вони навчилися виго�
товляти півники на заводі.
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цях, волі, хвостику. Коли виріб підтугне,
він розписується ангобами. Для Опішного
традиційними є кольори: білий, зелений,
червоний. Опішненські півники оздоблю�
ються такими елементами орнаменту: "лап�
ки", "хвильки", "крапки", які малювалися
спринцівкою. Розмальовували переважно
боки і воло. Гребінець іноді фарбували у
червоний колір. Іноді крапки могли поста�
вити пальцем на тулубі. Рідше гончар оз�
доблював свистунці рельєфним високим
декором (наліпленнями). Для того, щоб
зліпити півника, майстер витрачає 4�5 хви�
лин. Після цього виріб висушують і випа�
люють один раз у горні. Робили навіть
спеціальне невелике горно для випалюван�
ня іграшок. Іноді півників поливали поли�
вою, але більшість з них не полив'яні.

Майстри кінця першої – другої полови�
ни ХХ століття навчалися робити півники
у своїх батьків�гончарів (М.Китриш, О.Се�
люченко, М.Пошивайло, Г.Діденко), спос�
терігаючи за роботою гончарів (В.Омеля�
ненко і П.Омеляненко), чи, пізніше, на за�
воді (В.Нікітченко, А.Радченко, Г.Несте�
ренко та інші). З ліплення маленьких фігу�
рок різних форм, і свистунців зокрема, по�
чинали вчитись гончарювати в Опішнянсь�
кому училищі художніх промислів (1986�
2000 рр.). Вчили Василь Омеляненко, Ана�
толій Кошеленко, Галина Басенко, Анас�
тасія Білик�Пошивайло та інші майстри.
Сьогодні в Опішному діє Спеціалізована
школа�інтернат І�ІІІ ступенів "Колегіум
мистецтв", де навчання гончарства почи�
нається також із виготовлення півників�
свистунців.

Діти порівняно швидко навчаються
ліпити свистунці, та й виготовляти іграшку
їм найцікавіше. Але для цього дітям не�
обхідно бачити, як працює майстер. Учите�
леві ж потрібно використовувати прийоми
і термінологію, властиву народним майст�
рам, бо саме вони були вироблені протягом
тривалого часу еволюції гончарного про�
мислу і є найоптимальнішими для цієї те�
риторії.

За словами учителя Колегіуму мистецтв
у Опішному Наталії Матвійчик, залежно
від здібностей дитини, її віку навчитися
правильно ліпити півники можна у серед�
ньому за 5�6 годин. Проколювання потре�
бує не стільки особливих здібностей, та�
ланту, скільки механічного вміння. А щоб
зліпити фігурку півника�свистунця з плав�
ною і правильною лінією, необхідне
відчуття пластики, яке трапляється не в
кожного.

У Опішному у ХХ столітті свистунці ви�
готовляли жінки, діти і дорослі гончарі.
Жоден ярмарок не обходився без їх весело�

го свисту. На сьогодні ця традиція збере�
глася на Національному Сорочинському
ярмарку.

Опішненський гончар, лауреат Шев�
ченківської премії Михайло Єгорович Кит�
риш (1936 р.н.) розповідає про своє дитин�
ство: "Як їдеш на базар, нема іграшок, то
мало вторгуєш. Батько завжди ліпив їх ба�
гатенько, може дві�три тисячі штук. Гончар
їде селом на базар, а діти біжать за ним –
дай, дядьку, свистуна. А він каже: "Біжіть
додому та несіть яйця, то буде вам свисту�
нець". То так і назбирається горщик яєць"
[12].

Півник у слов'янському фольклорі є
символом сонця, означає борця з нечистою
силою – після співу "третіх півнів" її сила
зникає [13]. На думку деяких учених, свист
також виконує таку ж функцію [14]. Отже,
півники�свистунці, окрім ігрової функції,
могли бути оберегом. До того ж, під час
свисту дитина тренувала свої легені, що ду�
же корисно для її здоров'я.

Глиняна іграшка�півник є цікавою для
сучасної дитини. Навчити дітей ліпити –
не дуже складне, але корисне для розвитку
творчої особистості завдання. Виготовлена
власноруч глиняна іграшка, як і багато
століть тому, збагачує духовний світ люди�
ни, вселяє віру у добро, привчає дітей ро�
зуміти прекрасне.
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Майже кожна людина з перших років життя зберігає у своїй
пам'яті не лише знайомі краєвиди, обличчя багатьох людей, але і об�
рази предметів, що її оточували в рідній оселі. Адже у кожній хаті –
своя краса, а в кожної особистості – свої улюблені речі, серед яких
чимало справжніх мистецьких творів: сорочка, вишита добрими ма�
тусиними руками, посуд з кераміки, дерев'яні різьблені ложки, яск�
раві писанки, чарівні рушники, пухнасті килими, різноманітні на�
родні іграшки та ще багато інших естетичних предметів, що виклика�
ють милі та дорогі серцю спогади.

Більшість цих речей належить до високохудожніх мистецьких
творів, бо мають справжню естетичну цінність, допомагають опано�
вувати й відтворювати образи Прекрасного у різних видах
життєдіяльності людини.

Особливе значення для становлення особистості, її самоакту�
алізації та творчого самовираження має декоративно�ужиткове мис�
тецтво і, зокрема, такий його різновид, як народна іграшка. 

Завдяки своїй самодостатності, унікальності, художній доскона�
лості вона певною мірою може ефективно впливати на формування
ідеалів, потреб, смаків, оцінок людини, збагачувати її культурний те�
заурус, почуттєво�емоційну сферу, стимулювати творчу активність.

Специфіку народної іграшки зумовлює її багатофункціональність.
Наприклад, як різновид людської діяльності вона успішно виконує
комунікативну функцію, виступаючи засобом спілкування людей
різних національностей і культур, що дає змогу передавати основні
художньо�культурні досягнення людства новим поколінням. Крім
того, не менш важливими є такі її функції, як накопичення естетич�
ної інформації, створення емоційного балансу особистості та ре�
алізація її творчого потенціалу, а також суто виховна – формування
загальної та естетичної культури людини. 

Проблеми феномена народної іграшки, історії її розвитку, теоре�
тичних і практичних засад становлення цього відомого у всьому світі
різновиду образотворчого мистецтва вивчало чимало спеціалістів:
мистецтвознавців, художників, педагогів, психологів, науковців
різних галузей, навіть фахівців сфери "сувенірного бізнесу". Їх
всебічно і грунтовно досліджують в Інституті мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України, вивча�
ють у вищих і середніх професійних навчальних закладах освіти і
культури, опановують на заняттях із предметів гуманітарно�естетич�
ного циклу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

Як відомо, іграшка супроводжувала людину протягом довгого
історично�еволюційного шляху. Ще за "кам'яного віку" племена, що
проживали на теренах сучасної України (Трипільська культура), ви�
готовляли жіночі фігурки з глини і оздоблювали їх орнаментами та
зернами пшениці. Після здійснення магічних обрядів, пов'язаних з
вогнем, ці фігурки віддавали дітям як іграшки.

Цікаві приклади виготовлення іграшок були у Древньому Єгипті,
де у 2000 році до н.е. з тоненьких дощок вирізували ляльки, розпису�
вали їх геометричними орнаментами, прикрашали дерев'яним та гли�
няним намистом. 

Своїми глиняними і дерев'яними іграшками, що, за свідченнями
тогочасних істориків та письменників, вже мали механічні "заводи",
славилися Давня Греція і Рим.

Постметодика, №5�6 (51�52), 2003

У статті розглянуто
різновид народного
мистецтва –
народну іграшку як
зразок духовного і
культурного
надбання людства.
Обґрунтовано
творчоактивізуючі
можливості народної
іграшки в
інтелектуальному,
естетичному,
творчому розвитку
особистості дитини.

In article the version of
a folk art – a national
toy – is considered as
a sample of spiritual
and cultural property
of mankind. Some cre�
ative�&�activating
opportunities of a
national toy in intel�
lectual, aesthetic, cre�
ative development of
the person of the child
are proved.
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Російські майстри іграшково�лялькового
мистецтва створювали різноманітні за фор�
мою, технікою виконання, образністю та ес�
тетичною привабливістю народні іграшки
курські, каргопольські, городецькі, дим�
ківські тощо. Крім традиційних дерев'яних і
зроблених з білої або червоної глини, вони з
початку ХІХ ст. стали виробляти іграшки за
допомогою токарних верстатів (популярні
ляльки�"матрьошки"). 

Розмаїття народних іграшок можна спос�
терігати і в художній культурі України (з ке�
раміки – опішнянські, яворовські, волин�
ські; з соломи – поліські; з сиру – гу�
цульські; з дерева – косівські, полтавські,
яворовські, подільські тощо). 

Особливу увагу привертає винахідли�
вість українських майстрів�іграшківців, які
поряд з іншими виробляють і "їстівні" іг�
рашки з тіста ("козулі") або сиру ("коники",
"олені", "пташки"). У такий спосіб мис�
тецтво створення іграшок поширюється у
побутовій діяльності людей різного фаху.
З'являється чимало осередків, центрів, "то�
вариств", що згуртовують аматорів "іграш�
кової справи". 

Результатами цього творчого процесу
цікавляться тисячі любителів мистецтва.
Так, у Києві успішно відбулися виставки іг�
рашок�ляльок. У Державному музеї Т.Шев�
ченка експонувалися українські народні
іграшки, а у мистецькій галереї "Лавра" –
виставка авторської іграшки "Філософія
ляльки".

Поволі іграшки й особливо народні ста�
ють важливою складовою культурно�турис�
тичної галузі суспільного життя у багатьох
країнах світу. Нині допитливі мандрівники
можуть успішно задовольнити свої пізна�
вально�естетичні потреби, ознайомившись зі
зразками найрізноманітніших народних
іграшок (від "часів палеоліту" до вишуканих
венеціанських та екзотичних східних або
африканських) в експозиціях відомих му�
зеїв ляльок Праги і Гамбурга, музейних
зібраннях України та інших держав.

Ефективною формою "залучення" широ�
ких верств населення до мистецтва народної
іграшки є організація постійних і періодич�
них виставок під час народних свят та у Па�
лацах дитячої творчості, на яких глядачі
завжди мають нагоду не лише сприймати
взірці матеріальної та духовної культури,
але й спробувати власноруч опанувати деякі
"ази" цього різновиду декоративно�ужитко�
вого мистецтва (хоча слід наголосити на то�
му, що народні іграшки зазвичай виготовля�
лися майстрами народної творчості, а ху�
дожники професійного мистецтва стали
опановувати цей вид діяльності пізніше).

З огляду на активізацію екскурсійно�ту�
ристичних послуг відчутно зростає інтерес
багатьох дорослих і дітей до народних ігра�

шок�сувенірів, все більшою популярністю
користуються друковані та електронні ви�
дання, які надають інформацію про них.

З�поміж таких видань, на нашу думку,
доцільно виділити грунтовну працю японсь�
кого дослідника Іенаги Сабуро "Історія
японської культури" [4], глибокий за зміс�
том науковий доробок російських учених�
сходознавців С.Маркар'яна та Е.Молодяко�
вої "Свята у Японії" [5].

У другій з названих робіт автори репре�
зентують такі поширені і, безумовно, твор�
чоактивізуючі форми людської життєдіяль�
ності, як народні свята.

Одним із найважливіших атрибутів
японських народних свят вони називають
національну іграшку. Цікаво, що за образ�
ністю, духовною наповненістю, "оберего�
вістю", гуманністю, естетичністю японські
народні іграшки дуже подібні до українсь�
ких, адже і ті, і інші відтворюють гармонію
краси природи та духовного світу людини. 

До цього слід додати схожість мотивацій�
но�смислових підходів до народного свята
взагалі та народної іграшки зокрема, пам'я�
таючи і про землеобробну обрядовість, і про
культ предків, і про піднесення та обожню�
вання природи у обох народів. 

У прадавніх японців, як і в українців,
ляльки спочатку також були не іграшками, а
символічними зображеннями богів або лю�
дей. Так, слово "лялька" (нінгьо) японською
пишеться двома ієрогліфами, що дослівно
означає "образ людини".

Однією з найвідоміших та найпоши�
реніших народних іграшок, що є обов'язко�
вим атрибутом Новорічного свята в Японії,
можна назвати Даруму. 

"Дарума" – іграшка, котра зображує
буддійське божество (Драхму), яке прийшло
в Японію з Індії. Її яйцеподібну форму, що
одночасно слугує і головою, і тулубом, виго�
товляють з дерева чи пап'є�маше та розфар�
бовують у яскраво�червоний колір. На по�
хмурому обличчі Даруми – білі, без зіниць
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Японська іграшка “Дарума”



дуже давній, для цього виготовляли лише
обрядові персонажі, тобто ошатно вдягнуті
ляльки, які мали представляти життя та зви�
чаї імператорського двору. Поряд з лялька�
ми розміщувалися іграшкові меблі, музичні
інструменти, посуд, ліхтарі тощо.

Виставку розташовували на спеціальній
підставці з трьох, п'яти чи семи ярусів, вкри�
тих червоною тканиною. На ній виставляли
не менш як 15 ляльок. Найдорожчих та най�
кращих ставили найвище, бо вони сим�
волізували членів імператорської родини.
Далі розташовували трьох фрейлін, за ними
– музикантів та охоронців.

Всю Виставку обов'язково прикрашали
квітами персика та ще двома квітнучими де�
ревцями – вишневим і мандариновим. Якщо
в родині народжувалася дівчинка, то най�
кращим подарунком з нагоди цієї події вва�
жалося дарування ляльки для Виставки.
Згодом їх передавали нащадкам від по�
коління до покоління. 

З ХVIII ст. атрибути Виставки Ляльок
набули певного соціального значення і
публічно�демонстраційного характеру – їх
почали влаштовувати на багатолюдних
святкових Лялькових Базарах.

Вони були справді естетичними об'єкта�
ми, що стимулювали творчу активність кож�
ної людини незалежно від її вікових чи
інших особливостей.

Як бачимо, народна іграшка, вбираючи у
себе могутні духовно�культурні надбання
людства, є справжнім "каталізатором" інте�
лектуального, естетичного, творчого розвит�
ку кожної особистості. 
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очі, одне з яких щасливий володар новенької
іграшки розмальовує сам, загадуючи певне
бажання або мрію, а інше лише тоді, коли
вони здійсняться. У випадку, коли сподіван�
ня виявляться марними, Даруму спалюють
на вогнищі у дворі храму у перший день на�
ступного Нового року. Цю традиційно на�
родну і дорогу серцю кожного японця іграш�
ку дарують не лише напередодні Нового ро�
ку, але і пізніше – у березні.

Ранньою весною (3�го дня 3�го місяця ро�
ку) у Японії святкують Свято Ляльок (Хіна
Мацурі). У давнину в цей день здійснювали
ритуал позбавлення дітей від хвороб та
іншого лиха. Для цього виготовляли неве�
личкі паперові лялечки, що символізували
хлопчика чи дівчинку, робили магічне "пе�
ренесення" усього лихого з дитини на ляль�
ку і далі, закріпивши її на іграшковому чов�
нику, кидали у річку або великий струмок.
Вважалося, що з водою від дитини підуть усі
хвороби та біди.

З особливою поетичністю й витон�
ченістю розповів про чарівне та неповторне
Свято Ляльок (друга назва – Свято Дівча�
ток) мовою кіно у фільмі "Сни" видатний
режисер А.Куросава. Це свято для кожної
дитини – нібито чарівний сон, де квітнуть
дивовижні персикові дерева, серед яких жи�
вуть справжнім життям ляльки з Виставки. 

"Виставка Ляльок" – теж відомий атри�
бут Свята Дівчаток. Звичай влаштовувати її
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Японська “Виставка ляльок” з іграшками
“дайрасама” до Свята Дівчаток

Японські ляльки “Марута асобі” (гра на
колоді) до Свята Хлопчиків

Японська лялька “Молодий самурай”
(“Мокусей”) до Свята Хлопчиків
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Актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії і практики є
естетичний розвиток особистості дитини. Серед різноманітних за�
собів педагогічного впливу особливе місце належить народним іг�
рашкам. Важливо, щоб у навчально�виховному процесі використо�
вувалися різноманітні види народних іграшок, серед яких були б
представлені зразки регіонального народного мистецтва. Цій про�
блемі присвячені дослідження О.Найдена, Б.Юсова, Т.Коваленко та
ін.

Справжньою подією в культурному житті України стала поява
книги доктора мистецтвознавства О.Найдена "Українська народна
іграшка". Ця наукова праця сприяла пробудженню інтересу до ук�
раїнської народної іграшки з різних аспектів. Традиційна іграшка
цікава перш за все інформативністю, використанням народних есте�
тичних традицій, особливостей природного матеріалу, змістовно�об�
разними якостями.

За словами О.Найдена, "дитина нині має сприймати народну
іграшку не як предмет побуту, об'єкт гри (хоч і таке сприйняття не
шкідливе), а як твір мистецтва, який потребує вивчення, певного
аналізу, творчого наслідування, повторення. Таке ставлення до на�
родної іграшки сприятиме її збереженню і духовному збагаченню
дитини. 

Народна іграшка в сім'ї, дитячому садку, різних гуртках повинна
не витісняти сучасну іграшку, не заміняти її, а існувати поруч з нею,
доповнювати її, давати дитині те, чого не здатна дати сучасна іграш�
ка [6, с.6].

Доктор педагогічних наук Б.Юсов, розглядаючи принцип побудо�
ви інтегрованих поліхудожніх програм нового типу, які враховують
зміни культурного простору, нові тенденції в мистецтві тощо, серед
інших важливих виділяє регіональний компонент і наголошує, що
саме давні взірці художнього та духовного синтезу в народній куль�
турі найбільше відповідають потребам такої особливої аудиторії, як
діти [11, с.40�41].

На думку С.Горбенко, гуманістична орієнтація освіти передбачає
відродження національних культурно�історичних традицій, історич�
ну наступність та розвиток цінностей духовного життя [1, с.5�8]. 

Педагогічні умови формування творчої активності молодших
школярів засобами української народної іграшки розглядає
Т.Коваленко у своєму дисертаційному дослідженні. 

Дослідниця виявила, що "українська народна іграшка як естетич�
ний об'єкт є особливим типом художньої творчості, що вміщує у собі
кілька видів народного мистецтва, є носієм історичних, загально�
культурних, художньо�декоративних, національних рис та особли�
востей, що дозволяє використовувати її як дійовий навчально�ви�
ховний засіб формування творчо активної особистості учнів молод�
шого шкільного віку" [4, с.14].

Високі художньо�естетичні якості мають полтавські дерев'яні
іграшки, оздоблені розписом, проте цілісне дослідження цього виду
українського народного мистецтва протягом довгого часу було поза
увагою. 

У статті
розглядаються
художні особливості
Полтавського
олійного розпису
дерев'яних
побутових виробів,
зокрема, дерев'яної
іграшки, розкрито
педагогічний
потенціал цього
витвору українського
народного
мистецтва,
змістовий та
операційний
компоненти
створення
розписаних
дерев'яних іграшок.
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are defined.
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показних пунктів (на 1900 р.) [3, с.12]. На�
вчання було безкоштовним, утримувався
штат роз'їздних інструкторів, вагомою була
підтримка щодо забезпечення сировиною та
пошуку ринків збуту готових виробів. 

Особлива увага губернського земства бу�
ла спрямована на вивищення мистецького
рівня промислів, для чого треба було "очис�
тити по можливості елементи старовинної
української творчості від пізніших перекру�
чень та допомогти кустарю зразками, до�
стойними наслідування" [3, с.12].

Із цією метою засновано колекції кращих
зразків народного мистецтва, видано кілька
альбомів з орнаментованими виробами,
фахівці�митці пильнували за чистотою ху�
дожнього стилю. Організовувалися вистав�
ки, під час яких місцеві та іногородні майст�
ри мали змогу продати вироби та показати
вдосконалені прийоми робіт [3, с.12]. На
підтримку кустарних промислів Полтавсь�
кої губернії земством виділено лише на 1911
р. більше ніж 140000 руб. і майже така сума
надана повітовими земствами [3, с.14].

За такої вагомої підтримки, виваженої і
мудрої політики земства народно�ужиткове
мистецтво Полтавщини пережило справж�
ній розквіт. Було розв'язано багато еко�
номічних, соціальних та культурних питань.
Тисячі дворищ Полтавської губернії стали
осередками ремесел та мистецтв. Селяни
мали роботу, від якої отримували задово�
лення, на вироби справжнього мистецтва
був великий попит як на внутрішньому, так
і зовнішньому ринках, не переривалася "зо�
лота нитка традицій", у тому числі й у ху�
дожній обробці дерева, зокрема малюванні.

Розписом на Полтавщині оздоблювалися
дерев'яні архітектурні деталі – сволоки, на�
личники до дверей та вікон, двері, вікон�
ниці, лужки, стіни та стелі "митих" хат.

"Миті" хати – вид традиційного ук�
раїнського житлового будівництва, робили�
ся "у зруб" з дерева, всередині гладко вист�
ругані, небілені, прикрашені розписами.

Така хата до вікон найчастіше була з ду�
ба, а вище – з липи, тополі, верби, клена,
вільхи, сосни. Найбільш приємне враження
справляла хата з клена, всередині вона була
така біла, наче вимазана крейдою або білою
глиною, стіни розмальовувалися олійними
фарбами, як у церкві [10, с. 114].

Стіни в рубленій хаті не білилися, а ми�
лися водою, пропущеною через попіл, або
водою, настояною на травах (ромашці, без�
смертнику, чебреці, деревці).

Ще в XVII�XVIII ст. "миті" хати були по�
ширені на Полтавщині (переважно північ�
ній, східній та центральній), але згодом че�
рез дефіцит лісу така хата стала ознакою за�
можності [10, с. 156].

Декілька мальованих хат було виявлено
під час експедицій науковцями з Києва у

Полтавська дерев'яна мальована народна
іграшка – один із яскравих виявів автентич�
них засобів образотворення, які використо�
вувалися до середини ХХ ст.

Дерев'яна іграшка – частина деревооб�
робного промислу полтавського краю. Ці
промисли було зосереджено у місцях, де
існували лісові масиви (сосни, берези, кле�
на, липи, груші, дуба) – у районі Зінькова,
Золотоноші, Котельви, Кременчука, Лох�
виці, Лубен, Миргорода, Переяслава, Пол�
тави, Ромен.

Особливий підйом художньої обробки
деревини спостерігався у другій половині
ХІХ – поч. ХХ ст.

Наприкінці ХІХ ст. деревообробна га�
лузь чисельно переважала усі інші кустарні
промисли Полтавської губернії. Кількість
ремісників за земською статистикою на
1878 р. становила 1183 чол., на 1910 р. –
9500 чол., на 1922 р. – 9538 чол. (з них 3450
столярів, 1988 колісників і возовиків, 1325
бондарів). [8, с.234]

У архівних джерелах зафіксовані назви
осередків та імена видатних майстрів. До
роменського цеху належали майстри Іван
Каша, Киріак та Тимофій Нижники, Кири�
ло Корнієнко. У с. Засулля працювало 17
столярів, 5 господарств малярів (15 чо�
ловіків, 13 жінок), у Глинську діяло 1 госпо�
дарство малярів та 4 столярних господарст�
ва, у с. Хмелів працювало 14 столярів, з них
кращі – троє братів Тахтаїв, у с. Рогинці на
1898 р. був 1 скринник, на 1900 р. – 4 сто�
лярних господарства, 2 маляра. У с. Тала�
лаївці жили вправні майстри – Йосип Ден�
да, Павло Барабицький, Іван Янко, Йосип
Вус, Трохим Білошапка [5, с.287, 439, 521].

Відомості про майстра дерев'яної іграш�
ки з м. Котельви Макара Івановича Лисенка
(1870 р.н.) надав місцевий етнограф Василь
Костюк. Серед улюблених виробів майстра
– возики, вітрячки, ведмеді�ковалі тощо.

Будівництво дерев'яних хат з малярсь�
кою роботою, великі дерев'яні вироби
(меблі, засоби пересування) робилися на за�
мовлення, а дрібні – посуд, іграшки – для
реалізації на ярмарках. Популярними були
Вознесенський ярмарок у Миргороді,
Троїцький – у Лубнах, Іванівський – у Кре�
менчуці, Петропавлівський – у Єреміївці
(Золотоніського повіту), Семенівський – у
Рашівці (Гадяського повіту), Воздвиженсь�
кий – у Полтаві, у Зінькові – Покровський,
в Опішному та Прилуках – Дмитрівський
[2, с.30].

Розвитку народних промислів на основі
традиційної культури сприяло Полтавське
земство, яке опікувалося вирішенням бага�
тьох питань. За допомогою земства було
споряджено наукові експедиції для вивчен�
ня стану домашніх промислів та ремесел гу�
бернії, відкрито 85 навчальних майстерень і
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Котельві (датовані 1867, 1870, 1896 рр.) та в
Бобровнику Зіньківського району [9, с. 327].

За свідченням старожилів, центральну
частину Опішного було забудовано цілими
вулицями з "митих" хат, прикрашених роз�
писом. Так, наприклад, у таких хатах до 70�х
р. ХХ ст. жили подружжя Івана та Мокрини
Рев, багатодітна родина Григорія та Харити�
ни Неїжхлібів (їхня хата по вул. Мохової
збереглася дотепер, але через пошкодження
під час ІІ Світової війни ремонтувалася –
зовні обкладена цеглою, а всередині – по�
тинькована й побілена). За свідченням од�
ного із синів цієї родини, Бориса, діти бави�
лися глиняними іграшками ("монетками",
свистунцями), а також дерев'яними з розпи�
сом (возиками, пташками, ведмедями�кова�
лями). 

Значне місце в типології дерев'яних ма�
льованих виробів належить меблям. Це
скрині, колиски, ліжка, мисники, шафи, по�
лиці, божниці, столи, лави, ослони тощо. Се�
ред меблів завдяки поєднанню багатьох
функцій (обрядово�ритуальної, побутової,
естетичної) виділяється весільна скриня.
Саме на скринях, які були гордістю жінок й
окрасою житла, найкраще збереглися бага�
тобарвні розписи.

Оздоблювали розписом і зроблений з
використанням формотворчих технік (ви�
добування, виточування, бондарство) де�
рев'яний посуд: тарілки, тарелі, миски, таці,
чаші, чарки, ступи, баклаги, барильця, лож�
ки тощо.

Розписом декорували також сакральні
побутові предмети (свічники, пасківники),
знаряддя праці (коромисла, прядки, вулики,
ночви), засоби пересування (вози, сани,
особливо "глабці") [7, с. 77], музичні інстру�
менти, прикраси, зброю, круглу скульптуру.

Окремі елементи і мотиви розпису
зустрічаються на іконах та народних карти�
нах. 

Цікавим явищем були дерев'яні мальо�
вані іграшки, що складалися з кількох типо�
вих груп. Головною була та, що відбивала
трудове оточення, в якому виховувалися
діти села, і включала плужки, граблі, вітряні
й водяні млинки, лопаточки, возики, рублі й
качалки, меблі, різний посуд тощо. До дру�
гої групи належать цяцьки, що характеризу�
ють трудові процеси: пиляї, дроворуби, ко�
валі тощо. Ще одну групу іграшок
становлять ті, у яких "виявлено тваринний
світ: коні, півники, різні пташки, баранці,
ведмедики тощо" [7, с. 89].

Отже, типологія дерев'яних виробів, де�
корованих розписом, на Полтавщині охоп�
лювала всі сфери людського побутування, в
тому числі і дитячу іграшку, художнє оздоб�
лення якої відображало естетичні уподобан�
ня народу. Ті іграшки, що мали невелику

площу для розписів, декорувалися смугами,
крапочками, окремими мазками, більші
іграшки прикрашалися традиційними еле�
ментами та мотивами. Наприклад, на коле�
сах малювали квіти�сонечка, на прямокут�
них підставках – мотив "безкінечник". А на
великих площинах створювали художніми
засобами розпису неповторні образи (коня,
птахів тощо). Форму дерев'яної іграшки ча�
сто підкреслювали підводками різного ко�
льору. Колорит розписів іграшок був
подібний до олійних розписів інших де�
рев'яних виробів (стриманий, некрикливий
і одночасно святковий, радісний). Найбільш
поширені елементи розписів – яблука, ро�
машкоподібні квіти, пуп'янки, ягідки, лис�
точки тощо.

Мистецький вигляд полтавських де�
рев'яних мальованих іграшок сприяв вихо�
ванню у дітей почуття прекрасного, надавав
простір для розвитку образного мислення,
залучав до традиційної культури.

Дерев'яна іграшка, яка була доступна у
виготовленні батькові чи діду дитини, спри�
яла духовній єдності поколінь, допомагала у
вихованні працею та грою.

Традиційною родиною на Полтавщині,
яка займається художньою обробкою дере�
ва, у тому числі виготовленням іграшок, є
сім'я Зацерклянських з Кременчука.

Педагогічна технологія навчання пол�
тавського розпису розроблена на кафедрі
образотворчого мистецтва ПДПУ ім. В.Ко�
роленка, передбачає ознайомлення з дитя�
чою мальованою іграшкою, створення
ескізів розпису іграшок, а також розпис де�
рев'яних форм.

Малюванню ескізів розписів іграшок пе�
редує етап навчання зображувати вихідні
плями, формотворчі мазки ("зернятка" різ�
них типів та "вільні" мазки).

Наступний, досить об'ємний етап вив�
чення полтавського розпису – відпрацюван�
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Дерев`яна іграшка. Студентська робота.
Керівник – Мохірєва Юлія Анатоліївна.

Полтавський розпис



Малюючи ескізи розписів дитячих ігра�
шок, студенти виявляють яскраву творчу
індивідуальність, позитивні емоції, доброту,
творять в межах традиції, показують висо�
кий рівень уміння мистецькими засобами
полтавського розпису створювати образи
народної іграшки.

Інтеграційні уміння високого рівня
складності демонструються при виконанні
практичної частини дипломних робіт, що
включає олійний розпис дерев'яних форм
вибагливої конфігурації, у тому числі дитя�
чої іграшки різних типів.

Також педагогічна технологія навчання
полтавського розпису передбачає оздоблен�
ня речей, якими користуються діти, а саме:
дитячих меблів (стільчиків, столиків, ла�
вок), поличок, вішалок для одягу, рам для
картин, що сприяє поліпшенню естетичного
рівня середовища, яке оточує дитину.

Отже, вважаємо за необхідне використо�
вувати у навчально�виховному процесі де�
рев'яну дитячу іграшку з елементами ху�
дожнього розпису. Для того, щоб ця робота
була ефективною, до змістового компонента
професійної підготовки майбутнього вчите�
ля необхідно включити спецкурс "Ук�
раїнський декоративний розпис".

Подальшої розробки потребує уточнення
процесуального компоненту підготовки
майбутнього вчителя до використання ук�
раїнського народного мистецтва у навчаль�
но�виховному процесі.
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ня вміння малювати основні елементи (яб�
лука, квіти, плоди, листя, гілки тощо).

Третій етап – зображення традиційних
орнаментальних мотивів ("вазона", "квіту�
чої гілки", "віночка", "безкінечника" тощо).

Четвертий етап – малювання ескізів роз�
пису дерев'яних виробів. Педагогічна техно�
логія включає виконання ескізу розпису
круглої тарілочки, хрестоподібного пасків�
ника, дитячої іграшки�пташки та коника на
колесах.

Ескіз розпису дитячої іграшки�пташки з
рухомими крилами робиться у такий спосіб.
На папері олівцем обмежимо декороване
поле. Маленькою розеткою розгорненої
квітки позначаємо композиційний центр
орнаменту – око пташечки; широким пенз�
лем з червоною фарбою малюємо квітки та
"яблука". "Вільними" мазками�стеблами
визначаємо провідні орнаментальні напрям�
ки, що ведуть до композиційного центру.
Обводками підкреслюємо форму крил та
хвоста. За допомогою листя, дрібних мазків
та крапочок посилюємо внутрішню ди�
наміку, загальну піднесеність орнаменту.

При розробці ескізу розпису рухомої ди�
тячої іграшки�коника на папері олівцем по�
значимо загальне декоративне поле, яке

об'єднує фігуру коника, підставку та колеса.
Кожна окрема частина іграшки своєю фор�
мою обумовлює композицію розпису.

Круглі колеса декоруємо розгорненою ро�
зеткою "квітка� сонце".

Підставку прикрашаємо смугою "бігун�
ця". А самого коника оздоблюємо квітами,
"яблуками", допоміжними елементами, що
підкреслюють його форму.

При виконанні завдання на створення
ескізу рухомої дитячої іграшки на колесах
допускається, крім коника, вибір іншого об�
разу (лева, риби, кота, бичка тощо).
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Серед пріоритетних завдань сучасної освіти, які визначені в Державній
програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття) та Національній доктрині роз$
витку освіти України (2001р.), важливе місце відводиться здійсненню
національного виховання молодого покоління. Для його реалізації в наш
час необхідно активізувати всі національні скарби (мову, культуру,
історію, звичаї тощо), які допоможуть молодому поколінню набути
національний досвід шляхом успадкування з найменших років духовних
надбань рідного народу.

Свого часу С.Русова писала: "Тим то й бачимо, що міцнішою нацією в
наші часи виявляє себе та, яка краще других вичерпала в своєму вихо$
ванні свої глибокі національні скарби й національній психології дала
вільний розвиток…" [3; 12].

Дитячій грі та іграшці самою природою відведена винятково важлива
роль у вихованні найменших дітей. У зв'язку з цим у системі професійної
підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів і сімейних вихо$
вателів одним із провідних завдань є вивчення педагогіки і психології ди$
тячої гри та іграшки. Воно розв'язується у процесі вивчення дитячої пси$
хології, дошкільної педагогіки і спеціальних методик дошкільного вихо$
вання. Серед останніх значний потенціал має курс "Методика навчання
образотворчої діяльності дітей дошкільного віку". Ним передбачено вив$
чення української народної іграшки як традиційного виду українського
декоративно$прикладного мистецтва, ознайомлення студентів із
найбільш відомими центрами народної іграшки в Україні.

У нашій дослідній роботі ми передбачили систему навчання студентів,
що включала надання їм знань, умінь та навичок художньо$естетичного та
методичного характеру на матеріалі української народної іграшки. У ній
ми виділили такі компоненти художньо$педагогічної підготовки май$
бутніх спеціалістів:

– мотиваційно$цільовий, що передбачав розуміння студентами значен$
ня мети і завдань використання української народної іграшки і формуван$
ня переконаності у необхідності взаємодії художнього і педагогічного (ме$
тодичного) компонентів для майбутньої успішної діяльності;

– інформаційно$пізнавальний, спрямований на усвідомлення студен$
тами ролі української народної іграшки в художньо$національному вихо$
ванні дітей, особливостей історико$культурного походження іграшки, по$
повнення та систематизацію теоретичних відомостей про українську на$
родну іграшку як феномен національної культури;

– операційно$технологічний, що забезпечував оволодіння студентами
способами створення народної іграшки з різних матеріалів, її живописно$
го та скульптурно$пластичного декорування, а також практичними мето$
дами художньо$естетичного розвитку дітей шляхом залучення їх до са$
мостійного створення іграшок за народними технологіями;

– рефлексивно$оцінний, спрямований на розвиток у майбутніх спе$
ціалістів здатності до адекватної самооцінки власних художньо$виконав$
чих можливостей зі створення іграшки та методичних дій щодо способів
навчання і виховання дітей засобами української народної іграшки.

Діагностуюче обстеження шляхом анкетування було проведено з$по$
між студентів ІІ курсу спеціальності "Дошкільне виховання" з додаткови$
ми спеціалізаціями "Іноземна мова" та "Сімейне виховання".

Представлено систе
му формування
художньопедагогіч
них умінь майбутніх
вихователів на мате
ріалі української
народної іграшки.
Виділено компоненти
художньопедагогічної
підготовки майбутніх
спеціалістів дошкіль
них закладів: мотива
ційноцільовий, інфор
маційнопізнавальний,
операційнотехноло
гічний, рефлексивно
оцінний. Доведено, що
завдяки різнобічному
використанню
художньопедаго
гічного феномена
української народної
іграшки майбутні
вихователі засвою
ють знання й уміння,
необхідні для того,
щоб забезпечити
духовну нерозрив
ність поколінь, збе
регти живу пам'ять
українців про іграшку
та закладені в ній
глибинні основи
національної
культури.

The system of the for
mation of the artistic
&pedagogical skills of
the future tutors is sub
mitted on a material of
the Ukrainian national
toy. The components of
the artistic&peda
gogical preparation of
the future specialists of
preschool establish
ments are allocated:
motivational&aim
ing, informational&
cognitive, operational
&technological,
reflective&estima
tive. It is proved that
owing to versatile usage
of an artistic&peda
gogical phenomenon of
the Ukrainian national
toy, the future tutors
acquire knowledge,
skills and believes,
which are necessary to
provide spiritual indis
solubility of the genera
tions, to keep alive
Ukrainians' memory
about national toy and
its deep bases of
national culture.
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них свої знання, думки, почуття, фантазії. Як
діти, вони радіють власним вдалим пластичним
рішенням, прагнуть досконалості форм і вираз$
ності образів.

Для навчання студентів різноманітних спо$
собів декорування народних іграшок ми вико$
ристовуємо практичні заняття з декоративного
малювання. Спочатку вправляємо в оздобленні
площинних форм іграшок, вирізаних з паперу
(півники, баранці, олені, коники, свищики, по$
суд$"монетка"), використовуючи традиційні мо$
тиви і кольори опішнянської, васильківської,
ужгородської та косівської кераміки. Потім сту$
денти декорують власноруч виліплені іграшки.

У нашій роботі з метою формування худож$
ньо$педагогічних умінь майбутніх вихователів
використовуємо створений нами навчальний
діафільм [4]. У його кадрах зафіксована цінна
інформація про українську народну іграшку
пізнавального, художньо$естетичного та мето$
дичного характеру. Наприклад, розписуючи
іграшки за мотивами опішнянської кераміки,
студенти звертають увагу, що малювати хви$
лясті і обвідні лінії, поширені в цьому декорі,
пензлями не зручно, оскільки важко домогтися
однакової їх товщини і плавності. А у діафільмі
показано, що розпис іграшок майстрині
здійснюють "фунтиками", гумовими "грушами",
з яких витискають фарбу крізь тоненькі пласт$
масові трубочки. Це дуже зручний інструмент
для виконання мотивів опішнянського розпису.

Засвоєння студентами методичних умінь
відбувається також на лабораторних заняттях у
дошкільних навчальних закладах. Тут знайоми$
мося з колекціями українських народних ігра$
шок, що є в методичних кабінетах і студіях об$
разотворчого мистецтва, переглядаємо показові
заняття вихователів із різних видів образотвор$
чої діяльності на матеріалі української народної
іграшки.

Науково$методичні аспекти використання
української народної іграшки в освітньо$вихов$
ній роботі з дошкільниками студенти досліджу$
ють і самостійно розробляють, виконуючи кур$
сові і дипломні роботи з фахових дисциплін, зо$
крема, з таких тем: "Українська народна гра та
іграшка як засіб виховання в національному ди$
тячому садку", "Формування у дітей старшого
дошкільного віку умінь створювати виразні об$
рази в ліпці за мотивами української народної
іграшки".

Отже, шляхом різнобічного використання
художньо$педагогічного феномена української
народної іграшки майбутні вихователі засвою$
ють знання, уміння і переконання, необхідні для
того, щоб забезпечити духовну нерозривність
поколінь, зберегти живу пам'ять про іграшку та
закладені в ній глибинні основи національної
культури.
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Запитання ставились блоками і давали змогу
визначити різні сторони обізнаності студентів з
українською народною іграшкою. Перша група
запитань стосувалася знань про історію ук$
раїнської народної іграшки, її призначення і ви$
користання в давні часи, про матеріали, з яких
вона виготовлялася, специфіку образів, які в ній
втілювалися. Цю групу завершувало запитання:
"Якими народними іграшками ви грались в ди$
тинстві?" 

Друга група запитань стосувалася тра$
диційних центрів народної іграшки в Україні, їх
художньо$естетичних особливостей, тематики,
матеріалів, способів створення та декорування
іграшок.

Третій блок запитань був спрямований на
визначення методичної обізнаності студентів зі
шляхами та способами використання україн$
ської народної іграшки в освітньо$виховній ро$
боті з дошкільниками.

Обстеження показало високий рівень обізна$
ності студентів з історією української народної
іграшки, її найдавнішими формами та образами,
способами використання. 

Загалом результати діагностуючого обстеже$
ння зафіксували як домінуючий інформаційно$
пізнавальний компонент художньо$педагогічної
підготовки студентів до використання освітньо$
виховного потенціалу української народної
іграшки. Це засвідчило, що в процесі подальшо$
го навчання студентів необхідно забезпечувати
мотиваційно$цільовий аспект їх підготовки. 

Для формування педагогічних переконань
майбутніх спеціалістів про те, що художньо$
творчі здібності малих дітей найбільш зручно
розвивати на базі ознайомлення з мистецтвом,
яке найбільш близьке до їхнього досвіду, ми
спиралися на положення Л.С.Виготського про
вплив мистецтва на розвиток творчих можливо$
стей дітей [1]. Учений писав, що під впливом
мистецьких творів формується і змінюється
світогляд: вони дарують оптимістичне світос$
приймання, художнє самовираження, активізу$
ють творчі потенційні можливості особистості.
Мистецтво виховує культуру людських по$
чуттів (любов, доброту, милосердя), а також
специфічні естетичні почуття – пластики, коль$
ору, форми, ритму, композиції.

Поглиблювати педагогічні переконання май$
бутніх фахівців про те, що українська народна
іграшка – давній, багатогранний вид мистецтва,
наша дорогоцінна спадщина, невичерпне джере$
ло мудрості і творчості народу, нам допомага$
ють екскурсії на щорічні виставки народної
іграшки в Українському домі та музеї іграшки.
На цих виставках студенти оглядають приватну
колекцію опішнянських керамічних іграшок
професора нашого університету Л.П. Сморжа.
Розповідаємо, що замолоду Леонід Панасович
працював майстром кераміки на Опішнянсько$
му заводі, власними руками творив красиві речі
з глини. У його домашній колекції багато
оригінальних керамічних іграшок та посуду.

Значне місце в системі професійної підготов$
ки студентів займає формування у них худож$
ньо$практичних умінь створювати іграшки за
народними технологіями. На практичних занят$
тях з ліплення вони працюють з глиною і ство$
рюють пластичні образи іграшок, втілюючи в

37

Постметодика, №56 (5152), 2003

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



38

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання
образотворчого мистецтва та керівництва образотворчою діяльністю
молодших школярів потребує особливої уваги з огляду на зміни ме�
ти та змісту навчання мистецтва у початкових класах загально�
освітньої школи. Зокрема, на уроках образотворчого мистецтва по�
винні бути створені найсприятливіші умови для формування у мо�
лодших школярів ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності,
залучення їх до духовної культури людства та духовної скарбниці
національної культури. Набуття ціннісних орієнтацій у галузі мис�
тецтва та оволодіння способами та навичками сприймання і ство�
рення художніх об'єктів є основою формування художньо�естетич�
ного ставлення особистості [6]. У цьому контексті постає не�
обхідність підвищення рівня естетичної освіченості майбутнього
вчителя початкових класів, розвитку його почуттєвої сфери щодо
реагування на прекрасне у житті та мистецтві. 

Чільне місце серед засобів, що сприяють творчому розвиткові лю�
дини, формуванню її індивідуальності, займає народне мистецтво,
яке інтегрує у собі побутові, мистецькі та педагогічні традиції. На�
родна іграшка як його різновид є особливим типом художньої твор�
чості, що вміщує у собі кілька видів народного мистецтва, носієм
історичних, загальнокультурних, художньо�декоративних,
національних рис та особливостей, що є передумовою для її викори�
стання як дієвого навчально�виховного засобу формування творчо
активної особистості учнів молодшого шкільного віку [1].

Це спонукало звернутися до вивчення народної іграшки у процесі
підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання об�
разотворчого мистецтва. 

Зокрема, було проаналізовано навчально�методичну літературу з
методики образотворчого мистецтва у початкових класах; виявлено
оптимальний обсяг інформації щодо народної іграшки та методики її
вивчення молодшими школярами; розроблено серію навчально�ме�
тодичних завдань, спрямованих на підготовку майбутніх педагогів
до вивчення народної іграшки на уроках образотворчого мистецтва;
проаналізовано отримані результати. 

Цілеспрямоване ознайомлення молодших школярів з народною
іграшкою відбувається під час уроків образотворчого мистецтва або
художньої праці. Однак, у чинних програмах з образотворчого мис�
тецтва для початкової школи вивченню народної іграшки присвя�
чені лише окремі теми [2, 4].

У тематичному плані "Українська народна іграшка", розроблено�
му старшим викладачем кафедри хореографії та образотворчого ми�
стецтва Полтавського державного педагогічного університету імені
В.Г.Короленка Т.В.Коваленко [1], пропонується вивчати з молодши�
ми школярами витоки народної іграшки, її різновиди та особливості
орнаментації, творчість народних майстрів. Особлива увага
приділяється практичній роботі зі створення народної іграшки з ви�
користанням різноманітних матеріалів та технік. 

Народна іграшка у змісті курсу "Методика викладання образо�
творчого мистецтва", який опановують майбутні вчителі початкових
класів на психолого�педагогічному факультеті ПДПУ, представлена
в темах "Основи декоративної діяльності" та "Декоративна діяль�

У статті розглянуто
процес підготовки
майбутніх учителів
початкових класів до
вивчення української
народної іграшки на
уроках образотвор�
чого мистецтва.
Визначено основні
етапи цього процесу:
ознайомлення
студентів із тра�
диціями мистецтва
створення україн�
ської народної іг�
рашки; виготовлення
зразків із різно�
манітних матеріалів;
розробка та
проведення уроків,
обговорення та
оцінювання резуль�
татів проведеної
роботи. Розглянуто
критерії оцінювання
навчальних досягнень
майбутніх педагогів з
цієї проблеми. 

In this article the
process of the future
Primary School teach�
ers' preparation to
studying the Ukrainian
national toy at lessons
of the fine arts is con�
sidered. The basic
stages of this process
are determined:
acquaintance of stu�
dents with traditions of
the Ukrainian national
toy arts; manufactur�
ing of samples from
various materials;
development and car�
rying out the lessons,
discussions and evalu�
ations of the lead work
results. Criterion of the
assession of the future
teachers' educational
achievements on the
given problem are con�
sidered. 
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курсій у музей народного декоративно�
ужиткового мистецтва, що знаходиться на
психолого�педагогічному факультеті
ПДПУ, Галерею мистецтв міста Полтави,
Колегіум мистецтв селища Опішного. Сту�
денти мали змогу не лише переконатися у
розмаїтті декоративних творів, а й доторк�
нутися до старовинних речей, спостерігати
за діяльністю народного майстра Івана По�
шивайла, взяти участь у створенні виробів
із глини та їх декоруванні. Отримані під час
екскурсій враження майбутнім педагогам
необхідно було викласти у письмових робо�
тах, коротких звітах про побачене, які були
озвучені на наступних заняттях. 

Важливою формою організації навчаль�
но�виховного процесу вищої школи є
семінарські заняття, які проводяться з ме�
тою поглиблення, конкретизації, системати�
зації одержаних на попередньому етапі на�
вчання знань, а також для розвитку навичок
самостійної роботи і контролю за ступенем
засвоєння навчального матеріалу. 

Семінарські заняття, присвячені вивчен�
ню української народної іграшки, відбува�
лися за планом, з яким студенти мали змогу
попередньо ознайомитися і підготувати до�
повіді на теми: "Символічний зміст тра�
диційних іграшкових образів"; "Іграшка у
житті давніх людей; різновиди української
народної іграшки"; "Керамічна народна

іграшка; іграшка з дерева"; "Народна іграш�
ка з тканини"; "Народна іграшка з природ�
них матеріалів"; "Декоративні прийоми оз�
доблення народної іграшки"; "Народні май�
стри�іграшківці". 

Доповіді студентів супроводжувалися
демонстрацією наочно�ілюстративного ма�
теріалу. На його збір та оформлення було
відведено спеціальний термін. Результати
роботи – добірка різноманітних народних
іграшок, фотографій та малюнків із їх зоб�
раженням відповідно до обраної тематики –
також оцінювалися. 

ність молодших школярів", однак за обме�
женої кількості часу, відведеного на їх вив�
чення.

Процес підготовки майбутніх учителів
початкових класів до вивчення української
народної іграшки на уроках образотворчого
мистецтва ми розглядали як педагогічну
взаємодію, структурними компонентами
якої є педагог, діяльність котрого спрямова�
на на те, щоб навчати; учень, який на�
вчається, та об'єкт вивчення [5, с.69]. Їх
взаємозв'язок становить утворення трьох
послідовних видів взаємодії: перший поля�
гає у демонстрації педагогом варіанта
взаємодії з об'єктом вивчення, який спос�
терігає учень (викладення нового ма�
теріалу); другий передбачає залучення
учнів до спільної роботи з об'єктом; третій
полягає у демонстрації учнем набутих умінь
самостійно оперувати навчальним об'єктом. 

Центром педагогічного процесу вищої
школи у такому випадку є взаємодія студен�
та з навчальним матеріалом, яку забезпечує
і регулює педагог. "Результатом педа�
гогічної взаємодії має стати підготовка учня
до активного, самостійного опанування
знань та формування пов'язаних з ними
вмінь, здібностей і особистісних якостей" [5,
с. 71]. 

Лекція як форма організації навчальної
діяльності майбутніх педагогів покликана
забезпечити умови для сприймання та ос�
мислення студентами інформації щодо
об'єкта вивчення. Саме на лекціях майбутні
педагоги мали змогу отримати узагальнені
теоретичні відомості щодо декоративно�
вжиткового мистецтва, його специфіки та
різновидів, технік та матеріалів. На лекціях
також розглядалися питання щодо опану�
вання декоративно�ужиткової діяльності
молодшими школярами, зокрема вікових та
психологічних особливостей сприймання
форми та кольору учнями 6�10 років, ство�
рення та декорування ними різноманітних
об'єктів, предметів народного декоративно�
ужиткового мистецтва та української народ�
ної іграшки.

З метою встановлення зворотного зв'яз�
ку, перевірки первинного засвоєння студен�
тами отриманої під час лекцій інформації,
виявлення питань, які потребують більш де�
тального вивчення, проводилося експрес�
опитування. Його результати, зокрема, вста�
новили, що у майбутніх педагогів виника�
ють труднощі при вирізненні творів декора�
тивно�ужиткового мистецтва та кла�
сифікації його видів.

Конкретизація уявлень майбутніх педа�
гогів про види декоративно�ужиткового ми�
стецва та усвідомлення характеру їх ма�
теріального вияву відбувалися під час екс�
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Лабораторні заняття з вивчення ук�
раїнської народної іграшки спрямовані на
осмислення, закріплення та використання
учасниками педагогічної взаємодії отрима�
ної інформації та набуття і застосування
практичних умінь у відповідній галузі. Під
час лабораторних занять майбутні педагоги
навчалися виготовляти народні іграшки з
різноманітних матеріалів. 

Такі іграшки, як пташки�свистунці, ко�
ники, козлики, монетки з глини виготовля�

лися й оздоблювалися за зразками народ�
них. А для виготовлення ляльок із соломи
та тканини довелося виявити пошукову ак�
тивність, відновити шлях їх створення. Під
час лабораторних занять майбутні педагоги
готувалися до моделювання навчальної
діяльності молодших школярів, спрямова�
ної на вивчення української народної іграш�
ки.

Основою діяльності, спрямованої на вив�
чення майбутніми педагогами української
народної іграшки та можливостей її педа�
гогічного впливу на молодших школярів,
став тематичний план "Українська народна
іграшка" [1]. Коротко про його зміст студен�
ти були поінформовані на лекції, а деталь�

ніше мали змогу ознайомитися напередодні
лабораторного заняття. Передбачалося, що
згідно з планом майбутні педагоги оберуть
одну із запропонованих тем для подальшого
опрацювання. Робота над нею включала два
етапи. На першому майбутні педагоги були
залучені до самостійного виготовлення на�
родної іграшки. На другому мусили спроек�
тувати здобуті знання і вміння у педаго�
гічну площину, розробити конспект уроку
за обраною темою. Здобутий досвід студен�
ти мали змогу апробувати під час педа�
гогічної практики.

Перший етап, спрямований на вивчення
народної іграшки майбутніми вчителями
початкових класів та її виготовлення шля�
хом наслідування зразків народних
майстрів, розпочався із визначення і підго�
товки матеріалів, необхідних для виготов�
лення іграшки, вивчення закономірностей
орнаментики її декору. Складність цього за�
вдання полягала у тому, що технологію ви�
готовлення окремих іграшок не вдалося
встановити за літературними джерелами.
Тому доводилося самостійно відтворювати
етапи їх виготовлення та оздоблення.

Результатами пошукової роботи, прове�
деної майбутніми педагогами, стали чудові
екземпляри іграшок, виготовлених за зраз�
ками народних: ляльки із соломи та куку�
рудзи, ляльки із тканини, пави, зозульки,
півники, баранці та свищики з глини. Оз�
доблення іграшок – вишивка, розпис – ви�
конувалося згідно з традиціями орнаменту�
вання. 

Другий етап діяльності, спрямованої на
підготовку майбутніх педагогів до вивчення
української народної іграшки на уроках об�
разотворчого мистецтва, полягав у адапту�
ванні виявленого змісту навчального ма�
теріалу до його опанування молодшими
школярами.

Структура уроку, присвяченого вивчен�
ню української народної іграшки молодши�
ми школярами, від типової структури уроку
образотворчого мистецтва принципово не
відрізняється. Тому, моделюючи процес
вивчення народної іграшки на уроках у по�
чатковій школі, майбутні педагоги спирали�
ся на знання та вміння, отримані на попе�
редніх заняттях з методики навчання обра�
зотворчого мистецтва. 

Розробляючи конспект уроку, студенти
повинні були визначити засоби мотивації
навчальної діяльності молодших школярів,
оптимальний обсяг інформації, яку повинні
засвоїти учні на уроці, передбачити шляхи
опанування ними цієї інформації, проде�
монструвати етапи виконання роботи, пе�
редбачити її результати та виробити кри�
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– інформація про українську народну
іграшку, з якою знайомляться молодші
школярі, повинна мати оптимальний сис�
тематизований характер;
– розповідь учителя мусить бути чіткою,
виразною та емоційною;
– розповідь про українську народну
іграшку обов'язково має супроводжувати
демонстрація наочного матеріалу; 
– наочність повинна бути виконана на ви�
сокому дидактичному та естетичному рівні;
– виготовленню іграшки має передувати
забезпечення усіх учнів необхідними ма�
теріалами;
– процес виготовлення іграшки повинен
бути проілюстрованим та демонструвати�
ся вчителем;
– кожен учень повинен мати змогу виго�
товити якісну роботу власними силами чи
з допомогою дорослого;
– результати діяльності мають бути оці�
нені педагогом, батьками, ровесниками;
– виготовлені молодшими школярами
іграшки повинні знайти подальше засто�
сування (стати експонатами виставки чи
основою класного музею іграшки, викори�
стовуватися на шкільних святах чи у теат�
ралізованих виставах, іграх). 
Результати педагогічної практики, зокре�

ма, проведені уроки та навчально�виховні
заходи, спрямовані на вивчення української
народної іграшки, обговорювалися студен�
тами на підсумкових заняттях. Була ор�
ганізована виставка дитячих робіт, які вико�
нали учні початкових класів. 

Під час вивчення української народної
іграшки на заняттях з курсу "Методика ви�
кладання образотворчого мистецтва" та пе�
дагогічної практики майбутні педагоги про�
демонстрували здатність до самостійної
діяльності щодо організації вивчення ук�
раїнської народної іграшки молодшими
школярами, що свідчить про ефективний
характер проведеної роботи. 
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терії оцінки навчальної діяльності молод�
ших школярів.

Бесіди до уроків розроблялися на основі
доповідей, з якими студенти виступали на
семінарських заняттях. 

Особлива увага приділялася визначенню
етапів, за якими молодші школярі змогли б
виконати завдання. Спираючись на власний
досвід виготовлення іграшки, майбутні вчи�
телі повинні схематично відображати послі�
довність виготовлення та декорування
іграшки 

Враховуючи те, що термін для вивчення
народної іграшки на заняттях з методики
викладання образотворчого мистецтва об�
межений, з метою оптимального викорис�
тання відведеного часу були обрані групові
форми організації навчальної діяльності
студентів. Результатами такої колективної
роботи стала колекція іграшок, виготовле�
них за зразками українських народних ігра�
шок, та серія конспектів уроків, присвяче�
них вивченню української народної іграшки
молодшими школярами, яка може стати ос�
новою методичних рекомендацій для вчи�
телів початкових класів.

Розроблені майбутніми педагогами кон�
спекти уроків були апробовані під час педа�
гогічної практики. На її початку студенти
провели опитування учнів з метою виявлен�
ня їхніх уподобань у царині іграшок. Мо�
лодшим школярам було запропоновано на�
малювати улюблену іграшку. Аналіз ма�
люнків (а їх було зібрано більше ніж 400)
засвідчив, що українська народна іграшка
не увійшла до кола улюблених дітьми. Най�
частіше на зображеннях з'являлися най�
різноманітніші "красуні" у вишуканому
вбранні, м'які іграшки – зайченята, кошеня�
та, ведмежата, собачата. Хлопчики зде�
більшого зображували машини, літаки чи
інші технічні іграшки. Викликає стурбова�
ність те, що серед зображених іграшок знай�
шли місце віртуальні "прибульці" і герої
"потойбічного світу", які останніми роками
заполонили екрани телевізорів та
комп'ютерів. Ці факти спонукали майбутніх
педагогів до популяризації серед молодших
школярів знань про народну іграшку, її ви�
токи та різновиди, способи її створення та
введення ігашки у поле ігрової діяльності
учнів.

Уроки, що їх проводили студенти, пере�
глядалися та обговорювалися методистами,
вчителями початкових класів та колегами�
однокурсниками. За результатами перегля�
ду та аналізу їх діяльності були підготовлені
рекомендації щодо ознайомлення молод�
ших школярів з українською народною
іграшкою: 
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Творчим проектам відводиться особливе місце у технологічній
підготовці школярів. Вони дають змогу учням системно оволодіти
всіма етапами проектно�технологічної діяльності – від ідеї до її ре�
алізації в готовому вигляді.

Нові програми "Трудове навчання. 5�9 класи" та "Трудове на�
вчання. 8�11 класи", які розроблені відповідно до Державного
стандарту освітньої галузі "Технологія", побудовані на засадах
проектно�технологічного підходу. Його реалізація передбачає,
крім виготовлення учнями виробів, виконання цілої низки про�
ектних видів робіт: вибір об'єкта проектування, обгрунтування
цього вибору, складання ескізу, добір матеріалів, розробку конст�
рукції, вибір технології обробки деталей виробу, їх з'єднання та
оздоблення, розробку конструкторської і технологічної докумен�
тації, елементи екологічного й економічного аналізу, нескладні
маркетингові операції, елементи менеджменту проекту [8,9]. 

Організація проектної діяльності учнів становить певну
складність для вчителя. Йому необхідно надати школярам допо�
могу у виборі тем проектів, спостерігати за процесом виконання
роботи, консультувати і стимулювати учнів, створювати умови
для успішного здійснення задуму, оцінювати результати на кож�
ному з етапів і загалом. Для успішного виконання такої діяльності
вчитель повинен досконало володіти методикою організації про�
ектної діяльності учнів.

Отже, існує нагальна потреба науково�методичного забезпечен�
ня діяльності вчителя і учнів на уроках трудового навчання під
час виконання проектів.

Метод проектів не є новим у світовій педагогіці. Він почав ак�
тивно впроваджуватися в навчальний процес наприкінці ХІХ – на
початку ХХ століття. Ідеї проектного методу навчання були роз�
роблені американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також
його послідовником, американським педагогом У.Х. Кілпатріком.
Проектний метод навчання у 20�ті роки ХХ ст. широко застосову�
вався у школах на території колишнього Радянського Союзу.
Значний внесок у розвиток проектного методу навчання нале�
жить російським та українським педагогам П.П.Блонському, Г.Ва�
щенку, П.Ф.Каптерєву, С.Т.Шацькому, А.С.Макаренку, Е.Г.Кага�
нову, М.В.Крупеніну, В.В.Ігнатьєву, В.Н.Шульгіну та іншим.

У процесі впровадження методу проектів у 20�ті роки минуло�
го століття були допущені суттєві помилки. Зокрема, його
прибічники проголосили перетворення школи навчання на школу
життя і праці. До того ж, навчання за цим методом було макси�
мально політизоване. Універсалізація методу проектів призвела
до зниження рівня наукової підготовки школярів.

Григорій Ващенко, характеризуючи метод проектів у ра�
дянській школі, вказує на основні причини його невдалого впро�
вадження. Він зазначає, що застосування методів навчання, які

Статтю присвячено
впровадженню
методів проектів на
уроках трудового
навчання. За�
пропоновано як
об'єкт проектування
українську народну
іграшку, яка має
широкі можливості
для трудового та
творчого розвитку
дитини, виховання в
учнів національної
самосвідомості,
почуття гордості за
свій народ.
Розглянуто основні
етапи і особливості
виконання учнями
творчих проектів з
української народної
іграшки на уроках
трудового навчання в
загальноосвітній
школі. 

Article is devoted to
introduction the meth�
ods of projects at the
labour training lessons.
The Ukrainian nation�
al toy is offered as an
object of designing. It
has some ample oppor�
tunities for labour and
creative development
of the child, for edu�
cating in pupils the
feeling of national
consciousness, the
same as feelings of
pride of Ukrainian
people. The basic
stages and features of
pupils creative pro�
jects' of the Ukrainian
national toy at the
lessons of labour train�
ing in a comprehensive
school are considered. 

ТВОРЧІ ПРОЕКТИ З НАРОДНОЇ
ІГРАШКИ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ

Л.І.Денисенко

Інноваційні технології використання української народної іграшки у
роботі з дітьми



Чому саме цей вид народної творчості
зацікавив учнів і вчителів як база для про�
ектної діяльності?

Українська народна іграшка є одночас�
но і матеріальним, і духовним об'єктом
людської творчості. Різні її види мають ве�
ликі можливості для виховання в учнів
національної самосвідомості, почуття гор�
дості за свій народ і рідну культуру [1,7].

У процесі проектування і виготовлення
народної іграшки учні прилучаються до
традицій народного мистецтва.
Варіативність об'єктів праці дає змогу вра�
ховувати регіональні особливості цього
виду народної творчості. Найширші мож�
ливості народної іграшки як об'єкта про�
ектування пов'язані також із різно�
манітністю матеріалів для її виготовлення
(деревина, глина, тканина, солома, трава,
тісто, сир тощо).

Процес створення різних іграшок може
включати декілька технологічних опе�
рацій і прийомів (різання, ліплення, скру�
чування, оздоблення різними техніками
тощо). Це дає можливість значно розши�
рити технологічну грамотність учнів. Ок�
ремі прийоми роботи, які були вивчені на
уроках з обробки деревини, текстильних
матеріалів, закріплюються учнями, засто�
совуються ними в нових умовах.

Оскільки головною метою проектів є
сприяння творчому розвитку учнів, народ�
на іграшка є особливо цінним об'єктом
проектування. Вона дає широкий простір
для фантазії, творчої уяви дітей.

Важливо також відзначити, що народна
іграшка – один із тих об'єктів праці, які не
потребують великої кількості матеріалів і
можуть бути виготовлені дітьми за
порівняно невеликий проміжок часу.

Це дає можливість учням не лише поба�
чити і оцінити закінчений виріб, але і
спробувати себе у розробці кількох видів
іграшок. Проект із розробки народної
іграшки може бути індивідуальним або
груповим.

Незважаючи на те, що проектування є
процесом творчим, логіка його побудови
повинна відповідати загальній структурі
проектування. Тому у проектній діяль�
ності можна умовно виділити чотири ета�
пи – підготовчий, конструкторський, тех�
нологічний, заключний.

Розглянемо детальніше зміст кожного
із етапів проектування учнями народної
іграшки.

мають на меті розвинути особисту
ініціативу учня, неможливе в країнах з то�
талітарним режимом. Г.Ващенко вказує на
те, що проектний метод навчання не мож�
на перетворювати на систему, яка включає
в себе всі інші форми й методи навчання.
Проект повинен бути одним із методів на�
вчальної роботи. Автор застерігає також
від однобокого практицизму, від переван�
тажування дітей практичними роботами,
які не відповідають їх вікові або потребу�
ють лише фізичних зусиль [с.2, С. 342�
350].

У наш час проектний метод навчання
знову привертає увагу науковців і прак�
тиків. Протягом останніх десяти років у
фахових журналах, наукових та методич�
них збірниках надруковано низку статей,
автори яких розглядають особливості і
проблеми впровадження проектного мето�
ду навчання у шкільну практику [3, 5]. Ок�
ремі роботи присвячені методичним ас�
пектам навчання школярів різного віку
виконання творчих проектів [4, 6].

Опублікування цих робіт та низки
інших з питання проектного методу на�
вчання дало змогу вчителям і методичним
працівникам ознайомитися із основами
проектної діяльності учнів. Проте недо�
статньо розробленою залишається пробле�
ма організаційного і методичного забезпе�
чення занять з проектування за різними
напрямами трудової діяльності учнів. Зок�
рема, недостатньо повно розкрито зміст
основних етапів діяльності учнів і вчителя
у процесі виконання проекту. Є також по�
треба у створенні банку проектних тем
різних видів діяльності для кожного кла�
су. Саме тому ми визначили завдання роз�
крити у статті зміст та особливості основ�
них етапів проектної діяльності учнів на
уроках трудового навчання.

У нових програмах "Трудове навчання.
5�9 класи", "Трудове навчання. 8�11 класи"
передбачене обов'язкове виконання твор�
чого проекту наприкінці кожного навчаль�
ного року. У варіативній частині програми
представлено кілька десятків напрямів
трудової діяльності, за якими можуть ви�
конуватися учнівські проекти. Найбільша
кількість варіативних програм спрямована
на опанування різних видів декоративно�
ужиткового мистецтва: вишивки,
плетіння, писанкарства, різьблення, випа�
лювання тощо.

З великим інтересом були сприйняті
практиками програми з народної іграшки.

43

Постметодика, №5�6 (51�52), 2003

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



Виконання підготовчого етапу розпочи�
нається з вибору теми проекту, його
обгрунтування. На цьому етапі дуже важ�
ливо забезпечити формування в учнів мо�
тивації діяльності з виконання проекту.
Бажаним є проведення екскурсій у місце�
вий етнографічний музей, ознайомлення з
кращими зразками регіональної іграшки.
Мотивація діяльності учнів може бути за�
безпечена завдяки ознайомленню із ціка�
вими історичними відомостями про різні
види народної іграшки, її символічне зна�
чення, традиційні образи, зв'язки із усною
народною творчістю. Важливо донести до
свідомості дитини естетичну красу і ви�
разність української іграшки, забезпечити
виховання в учнів національної самосвідо�
мості, почуття гордості за рідний край.

У процесі вибору теми проекту важли�
вою є допомога учителя. Багато залежить
від того, наскільки цікаві і посильні для
учнів вибрані ними теми проектів, адже
діти не завжди можуть адекватно оцінити
свої можливості. Допомагаючи учням у
виборі теми, потрібно обов'язково керува�
тися вимогами навчальної програми, а та�
кож рівнем їх знань і вмінь. Основними
критеріями вибору теми проекту є: інтерес
учнів, доступність і безпека виконання,
соціальне значення, актуальність, виховне
значення, можливість урахування еко�
номічної і екологічної складових. Важливо
урахувати вікові особливості учнів,
оскільки проекти з народної іграшки мо�
жуть бути виконані учнями у будь�якому
класі. 

Тематику проектів для вибору доцільно
запропонувати учням на початку навчаль�
ного року, щоб вони могли осмислити і
прийняти свідоме рішення. Бажаним є на�
явність у вчителя банку проектів і зразків
виконаних учнями виробів і супровідної
документації.

Таким чином, на підготовчому етапі
учитель забезпечує правильний вибір уч�
нем об'єкта проектування, враховуючи йо�
го інтереси, індивідуальні особливості,
досвід і здібності. 

Об'єкти проектування повинні відобра�
жати традиційні образи народної іграшки.
Наведемо приклади дитячої іграшки з
різних матеріалів.

Гончарні вироби. Свистунці у вигляді
півника, качечки, пави, чайки, зозулі, го�
лубки, баранчика, кішки, лева, оленя, коз�
лика, рибки, свинки тощо. Дитячий посуд:

мисочки, горщики, глечики, кухлики,
тарілочки, макітерки, куманці. 

Прикраси: намисто, сережки, гудзики
тощо. 

Глиняні фігурки птахів, звірів, козаків,
вершників, панянок, казкових героїв, фан�
тастичних істот. 

Сюжетні композиції "Різдво", "На яр�
марок", "Весілля", "Біля хати" тощо.

Дерев'яні вироби. Меблі: ліжечка,
стільчики, лави, мисники, шафи для одягу.

Робочі інструменти: сохи, плуги, боро�
ни, серпи, коси, граблі, вила, ножі, ложки,
прядки.

Транспортні засоби: возики, брички.
Музичні і звукові інструменти: сопілки,

скрипочки, калатала, деркачі. 
Механічні іграшки: рухливі фігурки

людей, звірів, коники і пташки на колесах.
Іграшки із соломи, трави, лози. Фігур�

ки пташок, тварин, людей. 
Меблі. 
Калатала, брязкальця.
Іграшки із сиру. Коники, баранці, олені,

калачики.
Іграшки із тіста. Обрядове печиво: па�

нянки, коники з козаками, півники, вес�
няні жайворонки.

Іграшки із текстильних матеріалів. Вуз�
лова лялька, мотанка. 

Шита лялька із тканини, оздоблена
стрічками, вишивкою, намистом тощо.
Лялька із пряжі.

Іграшки з соломи. Ляльки. 
Фігурки звірів і пташок тощо.
Визначивши тему, учні коротко обгрун�

товують свій вибір. Вони вказують причи�
ну вибору теми проекту: інтерес до іграш�
ки, бажання виготовити комусь подарунок
чи сувенір, привабливість роботи з певним
матеріалом тощо. Дуже важливо з'ясувати,
що у майбутньому проекті найбільше при�
ваблює учня.

Вибравши тему проекту, учні визнача�
ють, який обсяг знань, умінь, навичок їм
необхідний для його виконання. Спільно з
учителем вони планують роботу над про�
ектом.

Для формування в учнів інформаційної
культури важливо спрямувати учнів на
роботу з різними джерелами: книгами,
журналами, фотографіями, музейними ек�
спонатами тощо.

44

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



навчання є не репродуктивне послідовне
виконання етапів роботи, а формування в
учнів цілісної культури організації про�
ектної діяльності. Важливим є розвиток в
учнів здібності аналізувати, самостійно
приймати рішення, формувати власну дум�
ку. 

Подальше розв'язання розглянутої про�
блеми потребує розробки та обгрунтуван�
ня навчально�методичного забезпечення
уроків з проектування, яке враховує
регіональні традиції народної іграшки,
вікові та індивідуальні особливості учнів.
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Другим етапом виконання проекту є
конструкторський. Роботу на цьому етапі
можна розпочати із аналізу зразків народ�
ної іграшки. Так, наприклад, розглядаючи
зразки української керамічної іграшки,
учні аналізують можливі варіанти їх
ліплення: конструктивне чи пластичне. За
специфікою застосованої техніки виготов�
лення, характером орнаменту та оформ�
ленням учні визначають регіональну на�
лежність іграшки (Опішня, Косово, Коло�
мия тощо).

Після аналізу запропонованих зразків
учні розробляють власну форму і конст�
рукцію іграшки. Образ майбутнього виро�
бу мусить бути відображеним у графічних
документах (ескізі майбутнього виробу).

На конструкторському етапі проекту�
вання учні підбирають також необхідні
матеріали: глину, солому, тканину тощо і
розробляють технологію виготовлення ви�
робу.

Залежно від складності іграшки, наяв�
них в учнів знань, умінь, навичок вони
оформляють певний вид технологічної до�
кументації. Це може бути, наприклад, ілю�
стрована інструкційна карта на виготов�
лення іграшки або її окремого вузла.

Технологічний етап у проектній діяль�
ності учнів найчастіше є найбільш трива�
лим. Так, у процесі виготовлення іграшки
із текстильних матеріалів учні навчаються
виготовляти ляльки, різні види одягу, го�
ловних уборів, взуття, прикраси. Щоб ви�
готовити іграшку із тіста, учні навчаються
добирати складові для приготування тіста,
розмішувати і формувати тісто, оздоблю�
вати і випікати виріб.

У процесі роботи учні здійснюють са�
моконтроль своєї діяльності, навчаються
дотримуватися санітарно�гігієнічних ви�
мог, правил особистої гігієни, правил без�
пеки, правильно організовувати робоче
місце.

Заключний етап роботи учнів передба�
чає аналіз виконаного і публічний захист
проекту.

Захист учнівських проектів з народної
іграшки може здійснюватися у різних
формах: виставки дитячих творів у залі,
класі чи шкільному коридорі; організації
лялькової вистави; проведення свята з
традиційними українськими обрядами то�
що.

Слід пам'ятати, що головним педа�
гогічним завданням у процесі проектного
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Серед величезної кількості різноманітних технологій навчання
іноземної мови, що успішно реалізуються у системі сучасної освіти,
вітчизняними педагогами�практиками недостатня увага
приділяється  технологіям засвоєння мовленнєвих структур у про�
цесі виконання різноманітних репродуктивних і творчих завдань.
Сутність цієї інновації полягає у тому, що учням даються завдання,
у процесі виконання яких вони мають спілкуватися виключно іно�
земною мовою. Завдання, або проекти (projects) можуть бути як
лінгвістичного характеру (написати есе, твір, скласти автобіог�
рафію, розробити проект), так і прикладного (намалювати план
міста, вишити квітку, зробити іграшку). На доцільності викорис�
тання такого типу навчальної діяльності наголошують зарубіжні
фахівці М.Лонг, Р.Е.Славин, Д.В.Джонсон,  М.Фінок'яро, П.Стре�
венс [4; 5; 6]. Спілкування іноземною мовою у процесі виконання
завдань при роботі у групах не лише сприяє закріпленню певних
мовленнєвих структур і засвоєнню нової лексики у контексті
лінгвістичного й соціокультурного аспекту, а й стимулює учнів до
використання іноземної мови у її основній функції – носія інфор�
мації. Завдання можуть бути різнопланового характеру, тому вини�
кає можливість інтеграції навчання мови з набуттям чи удоскона�
ленням знань з будь�якого предмета природничого, математичного,
мистецького циклу. Це необхідно, оскільки українські фахівці на�
магаються бути конкурентноспроможними на європейському рин�
ку праці, чого годі досягти без досконалого знання іноземної мови.
Виконання завдань також сприяє виникненню почуття взаємоза�
лежності, відповідальності за спільну справу. Такі завдання, за
свідченням К. Сионіса (Франція) [5], успішно використовуються у
Франції протягом останніх 10 років під час навчання дітей, які вив�
чають англійську мову . 

До проблем, які виникли у зв'язку з реалізацією технологій на�
вчання у процесі виконання завдань, перш за все відносимо питан�
ня щодо мови, якою надаються інструкції. Звичайно, рідна мова
учнів повинна звучати якомога менше, але там, де вона необхідна,
можна і навіть потрібно надавати нею пояснення. До того ж, окремі
педагоги�практики вважають, що учні не повинні слухати недоско�
нале мовлення одне одного, а мають дотримуватися обмеженого
спілкування з вчителем, чия мова є більш наближеною до класич�
ного варіанту. Не можемо з цим погодитися, оскільки учні повинні
усвідомлювати таку характеристику мовлення, як автентичність: це
й особливості вимови, темпу, акцентуації, невербальні характерис�
тики мовлення кожної людини. Мова у свідомості учнів, особливо
іноземна, має асоціюватися перш за все з людьми, а потім з книжка�
ми, касетами чи СD�дисками. Кожне завдання повинно включати
чотири мовленнєві уміння: читання, говоріння, аудіювання, пись�
мо. 

Технологію розвитку мовлення у процесі виконання творчих за�
вдань було застосовано в інтегрованому курсі "Жива палітра", ап�
робованому студентами Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка під час педагогічної практики у

Стаття розкриває
навчальний і
виховний потенціал
використання
української народної
іграшки на уроках
англійської мови.
Особлива увага
приділяється
українській народній
іграшці як об'єкту
технологій засвоєння
мовленнєвих
структур у процесі
виконання
різноманітних
репродуктивних і
творчих завдань. Ці
технології широко
застосовуються у
країнах Західної
Європи і  полягають
у тому, що учням
дається завдання, у
процесі виконання
якого вони мають
спілкуватися тільки
іноземною мовою. 

This article reveals the
teaching and educating
potential of Ukrainian
Folk Toy's usage on the
lessons of English lan�
guage. Special atten�
tion is dealt to Ukrain�
ian Folk Toy as an
object of studying
technology in the
process of performing
different reproductive
and creative tasks. This
approach is widely
used in the countries of
the Western Europe
and it consists in giving
students some tasks
that they have to do
while communicating
only English. 
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ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ

ЗАВДАНЬ
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ініціює відкриття іграшкової майстерні у
полтавський період своєї діяльності (1900�
1921). В архіві Полтавського художньо�ме�
моріального музею В.Г.Короленка зберег�
лися ляльки цієї майстерні, які виготовля�
лися з природних матеріалів і матеріалів
побутового вжитку. Вони мали людську
подобу, що дуже корисно при формуванні
у дітей реального світосприймання. 

Українська народна іграшка ідеально
придатна для виконання завдань з метою
збагачення лексики, оскільки по�перше,
вона створюється з найбільш доступних
природних матеріалів, по�друге, надає ди�
тині можливість отримати інформацію про
місцеві ознаки стилю і смаку: дитина ро�
бить іграшку шляхом дотику, бачить її,
інколи пробує на смак (фігурне печиво,
іграшка з сиру, цукру), відчуває особли�
вості природних матеріалів, що її оточують,
по�третє, естетичні традиції "захищають"
народну іграшку від ускладненості, переоб�
тяженості інформацією: переважно іграш�
ки прості і діти можуть зробити їх са�
мостійно (матеріали – дерево, глина, соло�
ма, папір, трава, кора, листя, плоди, ткани�
на, нитки, тісто, сир). Саме ця доступність
забезпечує функціональність нових іншо�
мовних слів. До того ж, учні, які опанували
курс "Українське народне мистецтво", ово�
лоділи всіма потрібними уміннями та на�
вичками роботи з матеріалом, знайомі з не�
обхідною лексикою, здатні впоратися з по�
ставленими завданнями, реалізувати на�
вчальну мету. Їх можна ознайомити з гене�
зою української народної іграшки; ма�
теріалами, з яких виготовляють українську
народну іграшку; з її регіональними особ�
ливостями; з технологію виготовлення
іграшки та способами її декорування. За�
няття (Unit) може складатися з двох�трьох
уроків залежно від можливостей розподілу
навчального навантаження у школі чи са�
дочку.

Основою першого (підготовчого) етапу
методики навчання мови у процесі вико�
нання завдань є створення умов для пробу�
дження інтересу до української народної
іграшки, бажання займатися художньою
творчістю. Ці завдання виконуються за до�
помогою ілюстрованої розповіді вчителя
про техніку майстрів української іграшки,
історію її розвитку, художні розповіді про
вірування та звичаї нашого народу,
пов'язані з іграшкою (іграшка як символ
тотемного предка), унаочнення (вироби�
оригінали, фотографії, ксерокопії, ілюст�
рації художніх альбомів з декоративно�
ужиткового мистецтва). Водночас відбу�
вається знайомство з ключовою лексикою,
якою спілкуються ті, хто створює Folk

НВК № 9, школах № 11, № 7, приватній
школі "Чарівний світ", дитячих садочках
міста. Курс складається з двох частин:
"Жива палітра" і "Українське народне мис�
тецтво". "Жива палітра" передбачає, що у
процесі художньої діяльності учні засвою�
ють і активізують спеціалізовану лексику,
необхідну для спілкування у процесі вико�
нання образотворчих робіт: назви кольорів,
їх відтінків, геометричних форм, художніх
технік. Урок, як правило, складається з
презентації, під час якої учні в ігровій
формі знайомляться з предметом, над яким
триватиме робота. Потім, спілкуючись у
процесі діяльності, школярі використову�
ють спеціалізовану лексику, повторюють
головні граматичні часи. Зміст другого
циклу занять "Українське народне мис�
тецтво" розрахований на учнів молодших
та середніх класів і включає лексику обра�
зотворчих технік, які притаманні ук�
раїнському декоративно�ужитковому мис�
тецтву (гончарству, килимарству, різьбяр�
ству, вишивці, мистецтву готування
національних страв тощо). Відомо, що фор�
мування підростаючої особистості успішно
реалізується, якщо майбутні громадяни
зростають і розвиваються прилучаючись до
духовних надбань народу (Г.Сковорода,
Т.Шевченко, К.Ушинський, В.Сухо�
млинський, Г.Ващенко, С.Русова, Л.Арте�
мова, А.Богуш, М.Стельмахович, Н.Ро�
гальська та ін.). Саме тому додаткове за�
няття другого циклу присвячено роботі над
створенням української народної іграшки.

Купована іграшка не повністю задоволь�
няє пізнавальні потреби дитини, не дає їй
простору до самовираження: її, частіше за
все, не можна змінити: творчий процес зве�
дено до мінімуму, навіть якщо це транс�
формер. Діти недовго грають купованими
забавками: вони намагаються заглянути у
їх середину, розібрати на частинки –
розібратися у "технології створення" іграш�
ки. Стереотипно�масова модель іграшки за
певними показниками реалізації розвиваю�
чої функції не може дорівнювати
примітивній, але естетично повноцінній на�
родній іграшці, яка надає простір для фан�
тазії. Звичайно, народна іграшка не може
повністю замінити сучасного "тамагочі" чи
"покемона", завдяки яким дитина набуває
навичок роботи з комп'ютером, але вона,
безперечно, повинна грати велику роль у
знайомстві дитини зі світом природи на
межі раннього і середнього віку. 

На думку великого письменника і педа�
гога В.Г.Короленка, невичерпним джере�
лом становлення та формування підроста�
ючої особистості є іграшка, особливо ляль�
ка�саморобка [3; 49�50]. В.Г.Короленко
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Ukrainian Toy – українську народну іграш�
ку. На першому етапі можна також надати
місце тематичному малюванню ілюстрації
до легенд, розповідей учителя про традиції
створення іграшок. 

Заняття "Українська народна іграшка"
(Folk Ukrainian Toy) зазвичай починається
з розповіді учителя (англійською мовою)
про етнографічні корені цього унікального
явища. Але спершу вчитель неодмінно по�
винен поцікавитись, якими іграшками гра�
ються діти, запропонувати розповісти про
свою улюблену іграшку чи намалювати її.
Після цього вчитель демонструє ілюст�
рації, що зображують українську народну
іграшку і розповідає про те, що традиційна
іграшка зберігає в собі архаїчні (archaic fea�
tures) риси, пам'ять про світогляд людини
первісного суспільства (primitive society).
Наголос робиться на словах, що вперше
зустрічаються учням. Вчитель перекладає
їх, ілюструє. Відомості повідомляються
зрозумілою, інколи спрощеною мовою.
Першими іграшками були випадкові предме�
ти: гілочки, шишки, кістки тварин (twig; fir
apple;animal  bones) вони не виконували роз�
важальної функції (Children didn't play with
them). Первинні глиняні іграшки (clay) ство�
рювались із залишків від посуду як обрядові
(the devotion figures), фігурки богів і сим�
волізували померлих предків (the departed
ancestors), а ще мали значення тотема
(totem) – тварини, засновника роду (the
beginner of a family, kin, clan) – всі ці пред�
мети мали допомагати людям у скруті, за�
хищати від лихих духів, ворожих людей, сил
природи; вони були оберегами (protectors),
ідолами (idols), символами божеств. Най�
давніші зображення – це фігурки тварин
та жінок, пізніше – кам'яних ідолів – чо�
ловіків, вирізаних з мамонтового бивня.
Жінка, у віруваннях давніх слов'ян (belief of
the ancient slavs) – це мати богів і всього
живого, мати�зерно (grain), мати�земля.
Чому саме іграшка несла у собі магічні
якості? Дитя у віруваннях – це образ то	
темного предка (the totem ancestor), зай�
нятого ритуальною (ritual) грою й співом
(саме для магічних цілей слугували в той час
музичні інструменти), який здійснює
зв'язок між потойбічним (ultramundane
world) світом і світом людей. Недарма у по�
хованнях дітей знаходять іграшки. Народ�
на іграшка зберігає в собі опосередковану
(indirect) інформацію про цикли (cycles)
життя людини, її обряди, ритуали (ceremo�
ny), працю, відпочинок, свята. Українська
народна іграшка – уламок (fragment) мину�
лого світу, цілісного у взаємодіях з природою
– землею, небом, вогнем, різними порами ро�
ку. Рішуча боротьба церкви з ідолопоклон�

ством (idolatry) призвела до стилізації ант�
ропоморфних (anthropomorphic(al), resem�
bling a human being) фігурок: в них можна
було помітити лише подібність до людей.
Тому українська іграшка позбавлена зайвої
деталізації.

Учитель має пояснити, що іграшка нале�
жить до олюдненого (personificated) світу,
який люди наділяють своїми якостями.
Учитель демонструє ілюстрації, що зобра�
жують українську народну іграшку, і вод�
ночас повторює назви тварин англійською
мовою. Він розповідає, звідки і як почали
виробляти різні типи іграшок: глиняні
(свищики (whistle) у вигляді птахів – півень
(rooster), чайка (gall), індик (turkey cock),
олень (deer) (втілення неба), кінь (horse)
(втілення – incarnation of sun – сонця), вер�
шників (rider), собак, биків, кіз, свиней,
оленів, коней, писанки�брязкальця (rattle),
дитячий посуд childish dish – "монетка" –
горшики, глечики, скарбнички – casket), де	
рев'яні (каталки, тріскунці, брязкальці,
фуркал, деркачі, мороки, тріскунці, вітряч�
ки, дитячі меблі), з тканини, соломи
(straw; thatch), трави, очерету (cane, rush,
reed), – антропоморфічні фігурки (lyalyka,
"баба", "наречена", "кума"), сирні іграшки з
заглеченого коров'ячого молока, з тіста –
кругле обрядове печиво (ritual cookie) – ба�
лабушки, "калета" (великий корж). Людину,
яка виготовляла традиційні українські
іграшки, називають майстер	іграшківець
(toy	maker). У багатьох країнах світу
відомі імена найкращих іграшківців Васили�
ни Данилюк, Олександри Селюченко, Гаври�
ла Пошивайла.

Другий етап передбачав взаємозв'язок
методів і прийомів репродуктивного і по�
шукового характеру: навчання традиційних
прийомів виготовлення української народ�
ної іграшки, створення самостійних твор�
чих робіт; співпраця з дітьми; демонстрація
вдалих робіт. На цьому етапі були викорис�
тані такі методи і прийоми: самостійне
створення ескізів (учні повинні уявляти, як
виглядатиме їхня іграшка�лялька); доби�
рання учнями нескладних компонентів
вбрання для ляльки; інсценування епізодів
про персонажів�ляльок. Знайомство учнів з
книжкою "Українська народна іграшка"
Олександра Найдена сприяло успішності
подання дидактичного матеріалу.

Під час роботи вчитель дещо поширює
свою розповідь про українську народну
іграшку, характеризуючи її з точки зору
матеріалу, з якого її зроблено, та всіх тих
образів, що створюються з того чи іншого
матеріалу, називає типи іграшок: свищик,
лялька тощо, оскільки образи тварин, рос�
лин, людей повторюються у різному при�
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родної іграшки: плетіння (weave, tat; spin
(павутину), зав'язування (braid, plait), на�
кручування (wind, turn), перев'язування
(dress, bandage), кручення (twist, twirl; roll
(up), скочування (turn; swing), завивання
(wave; curl; frizzle). Говорять навіть не "ро�
бити ляльку", а "крутити ляльку".
Спільною рисою для більшості ук�
раїнських народних ляльок був вузловий
спосіб (knotted doll) виготовлення. Риси
обличчя замінялись хрестами, зрідка малю�
вали рот та ніс.

У своїй розповіді вчитель має дати
відповідь на запитання, як саме робляться
українські народні ляльки, чому людина
полюбляє гратися з лялькою? Дівчинка ба�
виться з лялькою, вдягає її, шиє їй одяг, уяв�
ляє себе дорослою і таким чином готується
до життя. Оскільки лялькою треба грати�
ся, вона має бути рухливою. Саме тому ля�
льок не роблять із глини: їх роблять з тка�
нини, вовняних ниток. На Україні ляльки
здавна виконували обрядову функцію – їх
робили як образи божеств і жертв, а потім
спалювали, топили, закопували у землю,
розсівали (sow; drill) по воді (лялька�поліно
– billet�doll – Колодій, Масляниця). Дуже
популярне у східних слов'ян зображення
жінки, що мала назву "баба": це жіноче бо�
жество, зображене у формі стовпа�ідола,
майже завжди поєднане з рослинами і пта�
хами, оленями, кіньми та вершниками. Це –
богиня�баба, що мала назву Мокоші – єди�
ного жіночого божества серед язичницьких
богів часів князя Володимира, яка потім от�
римала відомі зараз назви "панна", "кума",
"баришня", дівчина", "наречена". Зрештою,
лялька поступово почала виконувати влас�
тиві їй ігрові функції. Українську народну
ляльку створювали швидко, з метою втіши�
ти дитину, яка плаче. Матеріал для ство�
рення ляльок використовувався природний:
колосся, листя, квіти, дерево, сніп соломи,
старий жіночий одяг. Такі саморобні ляльки
вироблялися з соломи, трави, очерету, коно�
пель (hemp), липового дубу, кори (bark, rind),
кукурудзи. Існували й костюмовані ляльки,
що виготовлялися на продаж, ретельно оз�
доблювалися різними прикрасами.

На другому етапі з метою оволодіння
практичними уміннями і навичками вико�
ристовується також гра "Дзеркало": учи�
тель бере клаптики тканини, згортає осно�
ву для голови, зав'язує її у хустку і прикра�
шає по можливості, коментуючи дії інозем�
ною мовою, учні намагаються повторити за
ним якомога точніше. 

Look at me attentively – we'll follow the
stages of making the doll. 
 "First we roll up the cloth in to a ball

& wrap it to kerchief like that & make a knot

родному матеріалі: від початків кукурудзи
до виробів з соломи, жита, пшениці. Різні
тварини символізували для наших предків
різні поняття. Півень – сонце, тепло, ро�
дючість (fruit�bearing) землі. Образ чайки
несе сумне і ліричне забарвлення, що
пов'язано з її тоненьким криком. Чайка – це
недбала мати, що загубила дітей своїх і ту�
жить за ними. Індика ліплять досить
рідко, його зображення нагадують зобра�
ження міфічної тварини – грифона
(gryphon), інколи зустрічається зображен�
ня лося (elk). Образ коня – це образ
помічника, порадника (згадайте казку "Ко�
ник – горбоконик"), на коні зображується
Юрій�Змієборець, коник�гойдалка – символ
родючості. У багатьох місцевостях загаль�
на іграшка мала назву баранці, баранчики
(ram, sheep). За язичницьких часів найбільш
поширеними жертовними тваринами були
бик, баран, вівця, коза, цап, собака. Золоте
руно (fleece, wool) – символ сонця і царської
влади, баранячі роги (horns) – найпопу�
лярніший мотив у писанках, вишивці,
різьбленні. Антиподом поштивої вівці вис�
тупає норовиста коза (nanny�goat), цап.
Коза – стародавнє божество врожаю,
язичницька сакральна (sacral) тварина.
Where the goat goes – there the corn grows.
(Де коза ходить –  там жито родить). Ко�
рова і бик також входять до переліку роз�
ряду досить поширених іграшок. Корова
(cow) – магічна тотемно�предкова істота,
божество, що дбає про сироту, забезпечує
їжею. Бик (bull) – втілення сакральних
жертовних дарів (sacrifice; offering), голо�
вна дійова особа фрескового (fresco) живо�
пису, культ (worship) шанування бика був
найбільш поширеним серед шумерських на�
родів землеробів (farmer) та скотарів
(farmyard worker). В Україні роль свині у до�
машньому господарстві дуже значна, це –
давня тварина – тотем, заступниця дітей.
Образ свині – образ достатку та забезпе�
ченості. Молоде порося символізувало сонце.
Ведмідь (bear) – зберігає риси тотемного
предка, нерідко йдеться про шлюб ведмедя і
жінки, при цьому народжена дитина стає
багатирем. Іграшка зайчик робиться з
тіста як весняне обрядове печиво. Зайчик
(hare) – це образ парубка, сокола, голуба,
він займає досить велике місце у фольклорі.
Серед дрібних свищиків можна побачити
рибу – вона належить до обох світів – по�
тойбічного і земного. Птах – володар не�
бесного світу. Учні замальовують символи,
занотовуючи пояснення.

Після перерви, на другому занятті, мова
піде про окремий вид народної іграшки –
ляльку (doll). Вчитель розповідає про ос�
новну техніку створення української на�
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(демонструю, як саме згорнута ганчірка за�
гортається у хустку і робиться вузлик) to
get a head of a doll. This is the first & most
important step in composing a wench�doll. 

"As a second stage we'll make a cross
on the doll's face which imitates the traces of
eyes, nose & mouth. Take thick black or red
thread & overlap it behind the doll's head
crass�cross like this. Don't forget to make a
knot. 

"Then we are going to make the breasts:
roll up another scrap (kram, kramnunka, pry�
bir, pyrkalynka)  of burlap & hide it under the
kerchief like that. Tie up the cords in another
horizontal cross & make a knot. As far as you
see, we've got rather substantial bosom. But
she is still naked: we have to dress it. On her
head you may install some heirs of blond or
dark colors. Twist over another small kerchief
of bright color. 

Have a look at this example. Do you
remember how to dress a doll into Ukrainian
national costume? Choose some suitable
scraps of burlap, wrap them over your doll,
make a bandage like a waistcoat & a bandage
like a skirt. Add some decorations like rib�
bons, wreath, necklaces, laces etc. To remem�
ber how to make a knotted doll we'll learn a
song:

If you want to roll a doll so make a knot 
If you want to roll a doll so make a knot
If you want to roll a doll so make a knot
& that is all
Make a knot – let it goes under you con�
trol!
If you want to roll a doll so make a cross
If you want to roll a doll so make a cross
If a cross for face you've got don't forget
to make a knot
Don't delay in any case to make a knot! 
If you've rolled a doll you'd better dress   
her up
If you've rolled a doll you'd better dress
her up
If you've rolled a doll you'd better dress
her up but no matter
She is beautiful while being so sharp.
На ритмічній перерві вчитель неголосно

вмикає спокійну пісню "Іграшка" Ан�
желіки Рудницької й учні у групах розігру�
ють сцени за участю ляльок, на зразок вер�
тепу (the den). Для цього можна пристосу�
вати стілець, завішений ковдрою. Вчитель
продовжує розповідь, поповнюючи її нови�
ми деталями. Сільська дівчинка зазвичай
має декілька ляльок, кожна з яких означає
ту чи іншу людину: "Це мама, це бабуся, це
тітка Наталка", з ними розігруються сце�

ни із життя, своєрідний вертеп, у якому всі
родичі дівчинки беруть участь, вступаючи
у властиві для них стосунки. Зараз ми з ва�
ми також спробуємо уявити собі сцену з
сільського життя за участю наших ляле�
чок.

Третій (діяльнісно�творчий) етап мето�
дики спрямований на створення умов для
прояву та творчого застосування набутих
знань у різних видах діяльності зі створен�
ня української народної ляльки. Перш ніж
розпочати створення ляльки, учням пропо�
нується згадати і назвати елементи ук�
раїнського народного одягу. Оскільки до
циклу занять "Українське народне мис�
тецтво" входять такі блоки, як "Мода на�
ших пращурів", "Кераміка", "Хата, типове
українське помешкання", більшість учнів
уже оволоділа певними необхідними по�
няттями, ознайомлена з матеріалами, з
яких виробляються українські народні
іграшки. Діти отримують завдання зробити
кілька замальовок ляльки, котра їм сподо�
бається найбільше: виконують декілька ко�
льорових ескізів, спілкуючись тільки іно�
земною мовою. Проводячи заняття, можна
дозволити учням зробити другу лялечку на
свій смак, відступаючи від канонів ук�
раїнської народної іграшки. Але у процесі
роботи учні спілкуються з вчителем та між
собою лише англійською мовою. Якщо сло�
во їм не відоме, вони запитують
англійською: "What is in English for "хуст�
ка"?"

Альтернативою до попередньої образо�
творчої діяльності є наступна, яку пропо�
нуємо використовувати у класах із гу�
манітарною спеціалізацією. За умови наяв�
ності у школі глиняної печі можна запро�
понувати учням створити свищик або ди�
тячий посуд (монетку), або брязкальця у
формі пасхальних яєць. Оскільки найбільш
масовою іграшкою є свищики, необхідно
пояснити, що вони мають найпростішу ар�
хаїчну форму, яка виявляється у способі
ліплення: немає зайвої деталізації, тулуби
схематичні, голови типізовані. Впадає в око
непроробленість деталей, шаблонність зоб�
ражень, яка нерідко поєднується з нату�
ралістичністю окремих деталей. Елементи
динаміки у фігурках підтримуються орна�
ментом, що утворюється способом тиснен�
ня: ямочки, крапочки, рисочки, пір'ячко,
мотив "сосонка" збагачують фактуру
іграшки мінливою грою світла і тіні, деко�
рують її за допомогою плям різної форми.
Очі та ніс робиться наколами (prick), а ріт
– нарізами (rifle). За допомогою казкових
свищиків герой викликав до себе чарівних
помічників: звіра і птаха. Звичайно, не�
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уроках іноземної мови як ефективного за�

собу поповнення й активізації іншомовно�

го лексичного запасу та залучення шко�

лярів до традиційної культури народу Ук�

раїни.

Отже, створення української народної

іграшки є ефективним завданням, у про�

цесі виконання якого учні збагачують свій

запас спеціалізованої англомовної лексики,

засобом виховання шанобливого ставлення

до культури свого народу, любові до рідної

землі. До результативних характеристик

інтеграції іноземної мови з декоративно�

прикладною діяльністю належить створен�

ня умов для повноцінного спілкування на�

ших учнів із ровесниками з�за кордону, під

час якого можливий інформаційний обмін

культурними традиціями.
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одмінно треба показати учням ілюстрації з
різними видами глиняних іграшок, дати
можливість самим подивитись книжки, об�
рати зразок, якого вони будуть хоч при�
близно дотримуватись, познайомити учнів
з творчістю Біликів – Пошивайлів.

Якщо надворі осінь чи весна, а на
пришкільній ділянці є місце для прогуля�
нок, ляльку можна зробити з трави чи
квітів вузловим способом. Зафіксовані
навіть приклади ляльок з огірків�жовтяків
(cucumber) та паличок, з качанів кукурудзи
(ear of corn), з квітів мальви (mallow flow�
ers), свистунці з акації (acacia). На подвір'ї
школи проводяться тематичні ігри: збира�
ються природні матеріали: довга трава, ли�
стя, квіти. На жаль, традиція виготовлення
народної іграшки з дерева перебуває у зане�
паді, це прикро, тому що найдавнішими
іграшками Давньої Русі були переважно
дерев'яні ляльки, коні, птахи, дзиги, кулі,
мечі, луки, коники�качалки, калатала, дер�
качі, брязкальця, фуркала, вітрячки, дитя�
чий посуд, граблі, вила, лопати, плуги, мечі,
зброя, дитячі меблі тощо. Фігурне печиво з
тіста мало обрядове значення: воно забез�
печувало гарний приплід і здоров'я. Зараз
обрядове печиво випікають на Полтавщині,
Київщині, Поділлі. Знову ж таки, маючи
при школі їдальню, де можна приготувати
їжу, фігурне печиво також можна запропо�
нувати наліпити учням, а потім спекти йо�
го і з'їсти. Найцікавішим і не зовсім відо�
мим у Полтавській області способом готу�
вати іграшки є ліплення іграшок із сиру –
цей засіб є характерним для Карпатської
місцевості. Сир мусить застоятися, прокис�
нути, розваритися. Потім його кидають у
розтоплене масло, і він стає гладкий та
жовтий, придатний до роботи. Виготовлен�
ням сирних виробів займаються виключно
жінки. Фігурки стилізовані і розфарбовані
аніліновими фарбниками. Але, оскільки
процес виготовлення іграшок з сиру –
копітка робота, рекомендуємо проводити її
під наглядом кухаря. Заключним етапом
цього навчального блоку є візит учнів у ди�
тячий садочок. Учні демонструють свої
іграшки, розповідаючи про них спрощеною
англійською мовою, роблять малюкам по�
дарунки.

Експериментальна робота засвідчила
ефективність застосованої нами методики
збагачення лексики з іноземної мови у про�
цесі виконання творчих і репродуктивних
завдань з використанням елементів
національної культури (українська народ�
на іграшка). Аналіз результатів дитячої
творчості дозволив зробити висновок про
доцільність використання цієї методики на
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Сучасні процеси гуманізації та гуманітаризації вітчизняної шко�
ли, впровадження особистіснорієнтованих підходів до виховання
учнів детермінують необхідність створення ефективних педа�
гогічних умов для самореалізації особистості в різних видах діяль�
ності, зокрема художньо�естетичній. З огляду на тенденції євро�
пейської та світової інтеграції освітніх систем зростає інтерес до за�
рубіжного педагогічного досвіду, активно досліджуються різні те�
орії та концепції, що отримали визнання в різних регіонах світу
(М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнер та ін.). З�поміж освітньо�ви�
ховних систем, що набули поширення у багатьох країнах, чи не най�
вищий рейтинг має вальдорфська педагогіка. Сьогодні практично
на всіх континентах – Європейському, Азіатському, Американсько�
му, Африканському – функціонує більше тисячі таких шкіл; у скан�
динавських країнах вони підтримуються на державному рівні. В Ук�
раїні протягом останнього десятиліття також почали виникати
вальдорфські центри, школи, дошкільні заклади (Одеса, Харків,
Дніпропетровськ, Донецьк, Кривий Ріг, Львів, Івано�Франківськ,
Кам'янець�Подільський тощо). Загалом суспільно педагогічний
інтерес до них невпинно зростає, вони мають стійку тенденцію до
розширення сфери впливу на педагогічну громадськість [1]. 

Ідеологія вальдорфської педагогіки грунтується на ідеях антро�
пософії; у центрі уваги вчителів – так зване вільне виховання дити�
ни, розвиток її фізично�духовно�душевної сутності, в якому важли�
ве місце відведено естетичному фактору, що пронизує всю систему
діяльності цих навчальних закладів. 

Наукове осмислення принципів вальдорфької школи як педа�
гогічного феномена ХХ століття здійснювалося багатьма вченими
(Н.Абашкіна, А.Агафонов, О.Бабченко, В.Блінов, Т.Васильєва,
Т.Євдокієва, О.Іонова, О.Папач, В.Пікельна, А.Пінський, Ф.Хорток
та ін.). Незважаючи на високу загальну оцінку результатів цих на�
укових досліджень, їх аналіз водночас із тривалим цілеспрямова�
ним спостереженням за практичною діяльністю вальдорфських
шкіл (участь у семінарах для вчителів, відвідування уроків, мето�
дичних кабінетів, вивчення шкільної документації, перегляд віде�
офільмів із архіву вальдорфських шкіл, проведення бесід із вчите�
лями, учнями, батьками) переконливо довів, що естетико�виховні
складові вальдорфської педагогіки висвітлювалися побіжно, лише
в загальному контексті, хоча домінантність цієї компоненти форму�
вання світогляду і культури учнів має принципову значущість і є
наскрізною складовою вальдорфської виховної системи.

В Україні, де протягом майже ста років вальдорфских шкіл не
було, наприкінці 80�х рр. ХХ ст. розпочалося "масове освоєння"
Штайнер�педагогіки без достатнього критичного аналізу психоло�
го�педагогічних проблем її функціонування, без урахування
соціально�економічних умов розвитку вітчизняної освіти, її філо�
софського фундаменту, ментальності народу, педагогічних, куль�
турних, релігійних традицій. 

Справді значний естетичний потенціал вальдорфської педа�
гогіки приваблює своєю безперечною оригінальністю та глибиною.
Суть однієї з основних педагогічних ідей Р.Штайнера полягає в ор�
ганізації всебічного естетичного виховання, наскрізній естетизації
навчального процесу й дозвілля учнів [4]. 
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близкість основоположних позицій
Р.Штайнера і видатного українського педа�
гога�гуманіста. Важливими засобами
всебічного розвитку учнів обидва педагоги
вважали заняття мистецтвом і суспільно�
корисною працею. В освітню практику
В.Сухомлинський увів такі педагогічні но�
вації, як навчання грамоти за допомогою
малювання, створення дітьми казок, рух�
ливі ігри, зокрема серед природи, спів і дек�
ламацію на уроках, дитячий театр у поза�
урочній роботі, розвиток тонкої моторики
дитини та естетичного досвіду на уроках
художньої праці. 

На думку сучасних учених (С.Гончарен�
ко, Ю.Мальований та ін.), гуманізація та
гуманітаризація освіти передбачає підви�
щення значущості предметів художньо�ес�
тетичного циклу в загальноосвітній школі,
адже саме вони сприяють оптимальному
розвитку емоційної сфери, образного мис�
лення, творчих здібностей, духовної куль�
тури учнів. 

Освітньо�виховні завдання предмета
"живопис" (головна мета – пізнання мови
кольорів, коли діти немов непомітно при�
вчаються відкривати й визначати "харак�
тер", "настрій", "взаємовідношення" кон�
кретних кольорів та їх відтінків), специфіч�
ного предмета, уведеного Р.Штайнером
"гілки від древа живопису", який отримав
назву "малювання форм" (мета – розвиток
мислення учнів, сприйняття форми, кольо�
ру, образу загалом не тільки за зовнішніми
ознаками, але і як глибинної філософсько�
естетичної сутності) тісно пов'язані із
предметами художньо�трудового циклу:
квітникарством, садівництвом, гончарст�
вом, обробкою деревини й металу, ру�
коділлям, виготовленням іграшок тощо.

Навчальний предмет "рукоділля" – ба�
гатогранний і поліфункціональний. З одно�
го боку, він має на меті розвиток приклад�
них навичок вишивання, плетіння гачком і
спицями, опанування технікою "макраме"
тощо, з іншого, спрямований на естетичне
виховання: поглиблення почуттів, вихован�
ня смаку, розвиток фантазії, формування
естетичної культури. Протягом наполегли�
вого навчання ремесло поступово перетво�
рюється на художню творчість учнів. 

Виготовлення ляльок власними руками
під час занять з рукоділля – ще одне з но�
вовведень Р.Штайнера. У вальдорфських
школах діти опановують усі операції з по�
шиття ляльок, одягу для них тощо. Ця
діяльність розглядається не вузько прагма�
тично як процес формування трудових, су�
то технічних навичок, а також з огляду на
його людинознавчий потенціал, виховні

У декількох останніх публікаціях ми
висвітлювали загальні принципи функціо�
нування навчально�виховної системи у
вальдорфських школах, у них визначено
зміст, форми і методи естетичного вихован�
ня у процесі вивчення предметів ака�
демічного (іноземна мова), художнього
(музика, евритмія, малювання форм, живо�
пис) циклів, а також під час дозвілля (те�
атр, календарні свята), у формах соціально�
педагогічної взаємодії вчителя та учнів,
визначено провідну роль естетичних фак�
торів у гуманізації процесу навчання і ви�
ховання [2, 3].

Метою цієї статті є розкриття художньо�
естетичного значення такої діяльності
учнів, як виготовлення іграшок власноруч
під час вивчення предмета "рукоділля".

Вальдорфська школа, на думку її ідео�
логів, мусить базуватися на глибокому
пізнанні законів розвитку дитини. Важли�
вими засобами формування внутрішнього
світу, почуттєвої сфери учнів вважалися
таємнича краса природи, твори мистецтва.
На думку вальдорфських педагогів, саме ці
засоби сприяють пробудженню естетично�
го світосприймання. Під час занять мис�
тецтвом виховується відчуття ритму (щоб
надалі вихованець був здатний відчувати
внутрішні ритми у всіх речах і явищах),
відчуття форми (що виявляється у став�
ленні до архітектурних, графічних, плас�
тичних та інших образів), гармонії кольо�
рів. Основне положення вальдорфської пе�
дагогічної системи всебічне гармонійне ви�
ховання дитини в єдності трьох душевних
сил: мислення, почуття і волі.

З метою отримання конкретної інфор�
мації про сучасне функціонування валь�
дорфських шкіл та розвиток педагогіки
Р.Штайнера нами проведено педагогічне
спостереження за роботою семінару "Валь�
дорфський учитель" у м. Кир'ят�Гат у квіт�
ні 2000 р. У розклад семінару включалися
окремі дво�трьотижневі курси з мистецтва
художньої праці, музики, евритмії, живо�
пису, малювання форм; учителям�по�
чатківцям пропонувалися збірки розробок
театральних сценаріїв за різною темати�
кою. Усі молоді вальдорфські вчителі твор�
чо ставляться до створення всіляких до�
поміжних засобів навчання і виховання
(ляльки, книжки�саморобки, гербарії, ку�
бики та інші речі з пластиліну, дерева, па�
перу, зроблені власними руками), які ста�
нуть їм у нагоді під час роботи з дітьми.

Аналіз виховної ролі мистецтва у валь�
дорфській школі та порівняння з ана�
логічними підходами до естетичного вихо�
вання учнів В.Сухомлинського виявляють
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можливості, поглиблення уявлень про лю�
дину. На думку педагогів вальдорфських
шкіл, одухотворення ляльки за допомогою
фантазії і рук дитини є прямим шляхом до
гуманізації виховного процесу.

Під час організації діяльності учнів з ху�
дожньої праці у вальдорфських школах
широко застосовується "метод міжвікових
проектів", або так званий "спільний урок". 

Проведене автором педагогічне спосте�
реження за спільною діяльністю учнів пер�
шого, четвертого і шостого класів на уроці з
художньої праці у вальдорфській школі
м. Кир'ят�Гат виявило цінність міжособис�
тісної взаємодії та взаємодопомоги дітей
різного віку. Наймолодші школярі брали
участь у виготовленні ляльок, вони напов�
нювали їх вовною, добирали кольори одягу
та взуття; учні 4�го класу робили викрійку,
розраховуючи обсяг тканини; хлопчики�
підлітки випилювали й майстрували
справжніми інструментами лялькові меблі
(ліжка, шафи). Колективна робота захоп�
лювала й об'єднувала всіх, старші відчува�
ли особистісну значущість, адже вони вис�
тупали в ролі вчителів помічників і порад�
ників, старанно і терпляче роз'яснювали
малечі, як виконувати ту чи іншу операцію,
відчуваючи власну відповідальність за них
та за успіх загальної справи.

Отже, індивідуальне і колективне за�
своєння учнями різновидів декоративно�
ужиткового мистецтва, одухотворення ре�
зультатів практичної роботи й переростан�
ня її у справжню художню творчість,
емоційно забарвлену, цікаву й значущу,
безперечно, збагачує методичний інстру�
ментарій морально�естетичного виховання
учнів.

Кульмінацією позаурочної художньої
діяльності у вальдорфській школі є теат�
ральна вистава, підготовлена учнями класу
в межах традиційних календарних свят. Те�
атр вид мистецтва, здатний наповнити
життя учнів високим духовним смислом,
тому що тоді, коли дитина переживає на
сцені безліч різноманітних ситуацій, перев�
тілюється в різні персонажі, різні за харак�
тером, віком тощо, її душа стає гнучкішою,
здатною співчувати, відгукуватися на горе
й радість людей. Таким чином, розви�
вається здатність краще розуміти інших
людей. 

Загалом календарне свято – це своєрід�
ний художньо�творчий підсумок роботи
вчителів з художньо�естетичного вихован�
ня учнів, разом з тим це і оцінка підготовле�
ності учнів із різних мистецьких предметів.
Під час календарних свят, театральних вис�
тав використовуються іграшки та інші

предмети, які діти виготовили самостійно
(наприклад, театральна атрибутика).

Гармонійне поєднання академічного ес�
тетичного і практичного напрямів освіти
базується на тривалих експериментальних
дослідженнях, спостереженнях, неперерв�
них пошуках шляхів удосконалення педа�
гогічної системи, спрямованої на розвиток
вільної особистості. У навчально�виховно�
му процесі вальдорфських шкіл використо�
вуються різноманітні засоби активізації
пізнавальної діяльності учнів, формування
навичок самостійної роботи. Цілісність
змісту і методичного забезпечення естетич�
ного виховання з опорою на емоційно�об�
разний потенціал навчальних предметів та
позаурочних виховних заходів дає підстави
для високої оцінки їх педагогічної ефектив�
ності. 
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За границей закупалась даже дистиллиро�
ванная вода, причем учителя утверждали,
что она отличается от воды, которую можно
приобрести на ближайшей заправочной
станции! Естественно, что такие ценные и
дорогостоящие приборы редко использова�
лись. Некоторые учителя обращались с ни�
ми как с музейными экспонатами и показы�
вали их ученикам только в качестве нагляд�
ного пособия к иллюстрациям, помещен�
ным в учебниках. Дело дошло до того, что
один предприниматель наладил выпуск спе�
ктроскопов, которые состояли из одного
лишь корпуса и не имели внутри никаких
призм, т.к. понимал, что эти приборы все
равно не будут использоваться на практике.
Иногда, в виде исключения, преподаватели
действительно проводили перед учениками
тот или иной опыт для подтверждения пра�
вильности какого�либо научного закона или
положения. Но даже если опыт не удавался
и, следовательно, ничего не подтверждал,
школьникам предлагалось верить на слово
тому, что сказано в учебнике, а не результа�
там эксперимента.

Приобщение к науке
Столкнувшись с такой удручающей си�

туацией в области преподавания естествен�
ных наук в школе, мы поняли, что необхо�
димо предпринять какие�то шаги для изме�
нения положения. Инициативным учащим�
ся нужны были материалы и оборудование
для проведения опытов, которые помогли
бы им узнать, что такое наука. Мы, разуме�
ется, понимали, что снабдить учащихся ла�
бораторными принадлежностями через сис�
тему школьного образования невозможно.
Нужно было найти какой�то более прямой

Введение
Тридцать лет назад, когда Бразилия вста�

ла на путь быстрого развития национальной
экономики, возникла острая необходимость
в широкой подготовке научных и инженер�
ных кадров, способных создать технический
потенциал нашей страны. Оценка тогдаш�
ней системы образования, на которой лежа�
ла основная ответственность за подготовку
будущих специалистов, показала, что ее са�
мым слабым звеном является средняя шко�
ла, где учащиеся впервые получают фор�
мальное научное образование.

Что же было обнаружено при исследова�
нии этого начального этапа обучения? Ут�
вержденная правительством учебная про�
грамма совершенно ничего не давала, а на
классных занятиях излагались старые, дав�
но известные факты, масса определений и
множество сложных и непонятных терми�
нов. Все это никоим образом не помогало
ребенку понять, как ведется научная работа
вообще и какую практическую пользу она
может дать, т.е. какова, по словам Конанта,
"тактика и стратегия науки". Более того, все
попытки правительства как�то улучшить
учебную программу оказывались безрезуль�
татными: в ней лишь менялся порядок ста�
рых тем или, самое большее, добавлялись
новые, что лишь увеличивало ее перегрузку.
И хотя эти попытки в какой�то степени и
обновляли содержание программы, в целом
она отставала от современных требований
примерно на полстолетия. При обследова�
нии школьных лабораторий выяснилось,
что они представляют собой не что иное,
как хранилища дорогостоящего импортного
оборудования, приобретенного на валюту,
которая доставалась стране с таким трудом.
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Отсутствие у школьников практических навыков обращения с научным оборудованием
побудило автора заняться разработкой и выпуском специальных детских наборов,
укомплектованных различными научными приборами и аппаратурой. Основанное им
предприятие за тридцать лет своего существования приобрело общенациональную
известность благодаря своему эффективному вкладу в дело перестройки школьного
образования.
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путь. Зная, что родители большинства уча�
щихся средних школ принадлежат к сред�
ним слоям населения и могут позволить
приобрести для своих детей школьные при�
надлежности, в том числе и научное обору�
дование, если бы оно продавалось по уме�
ренной цене, мы приступили к изучению
возможностей непосредственного обеспече�
ния учащихся материалами и оборудовани�
ем для проведения научных экспериментов.
Мы понимали, что эти пособия необходимо
снабдить соответствующими инструкция�
ми, но при этом не следует заранее сооб�
щать результаты и выводы, т.к. эксперимент
должен оставаться экспериментом.

Нам оказывают помощь

Существенную помощь в реализации на�
ших планов мы получили от расположенно�
го в Сан�Паулу регионального отделения
Национальной комиссии Бразилии по де�
лам ЮНЕСКО, известного под названием
Бразильский институт по вопросам образо�
вания, науки и культуры. Медицинский фа�
культет Университета Сан�Паулу также
оказал нам помощь, предоставив в наше
распоряжение гараж на территории универ�
ситета, где мы устроили небольшую мастер�
скую с целью разработки и изготовления
научного оборудования для школьников.
Мы решили выпускать полные наборы или
комплекты оборудования для каждой из ос�
новных естественных наук – химии, физики
и биологии. Такие наборы получили назва�
ние "лабораторий". Каждая "лаборатория"
была сконструирована в виде плоского де�
ревянного чемоданчика, который служил
рабочим столом, штативом и стеллажом и
содержал все приборы и принадлежности,
необходимые для проведения эксперимен�
тов. "Лаборатории" продавались непосред�
ственно семьям учащихся по себестоимос�
ти. Каждому покупателю предоставлялась
бесплатная подписка на научный журнал,
который мы начали выпускать. Учитывая
возросший спрос на материалы и принад�
лежности, мы создали торговую фирму под
названием "Дом будущего ученого".

Родители приобретают 
лабораторные наборы

Прямой выход на учащихся оказался не�
обычайно успешным. Многие семьи приоб�
ретали лабораторные наборы для своих де�
тей, крайне заинтересовавшихся ими. По�
скольку наши инструкции не содержали ни
ответов, ни выводов, то, как и предполага�
лось, школьники со свойственной их возра�
сту непосредственностью начали буквально

атаковать своих учителей. Они рассказыва�
ли о проведенных дома экспериментах, об�
суждали полученные результаты и даже
просили разрешить им провести эти опыты
в школе. Такой интерес наглядно показал
преподавателям, что научные эксперименты
можно проводить и в стенах школ, причем
без всяких затрат на покупку импортного
оборудования, которое все равно не попадет
в руки учащихся.

Опыт, накопленный при разработке "ла�
бораторий", позволил нам перейти к осуще�
ствлению другой программы – конструиро�
ванию и производству научного оборудова�
ния для школ. Таким образом, благодаря
этим двум программам – продаже "лабора�
торий" и производству школьного оборудо�
вания – мы стали инициаторами перемен в
системе школьного обучения, одним из про�
явлений которых стало использование про�
стого и недорогостоящего оборудования
для непосредственного и творческого экспе�
риментирования.

Стоимость "лабораторий", даже при том,
что они выпускались на некоммерческой ос�
нове, была весьма высокой, хотя учащиеся
могли работать с ними в течение многих ме�
сяцев. Более практичным оказался выпуск
меньших по размеру и более дешевых набо�
ров, рассчитанных на использование в тече�
ние 1�2 недель. Мы, в частности, обнаружи�
ли, что одним из эффективных способов
снижения их себестоимости является отказ
от лишних упаковочных материалов. В кон�
це концов мы добились того, что эти наборы
по размеру и форме не отличались от тол�
стой книжки небольшого формата. Их цена
снизилась настолько, что они стали доступ�
ны буквально всем. Кроме того, это позво�
лило нам продавать наборы через книжные
магазины.

Начало совместного производства на�
боров 
Итак, после того, как в 60�е гг. был нала�

жен сбыт небольших наборов через сеть
книжных магазинов, мы обратились к бра�
зильському книжному издательству "Аб�
рил" с предложением организовать совмест�
ное производство нескольких видов набо�
ров, которое и было начато в 1969 г. В целом
мы придерживались своих первоначальных
концепций и добавили лишь одно направле�
ние – знакомить учащихся с биографиями и
работами известных ученых. Эта новая се�
рия охватывала период от Лавуазье до Эйн�
штейна, а сложность оборудования варьи�
ровала от деталей для изготовления гальва�
нического элемента до генератора Ван де
Граафа. Тематика биологической серии

56

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



свой интерес к науке, активно дополняя по�
лученные в школе знания самостоятельны�
ми занятиями. Кроме того, с помощью тих
наборов мы сумели оказать постоянное дав�
ление на учителей и фактически заставить
их открыть двери школьных лабораторий.

Использование компьютера
Практический опыт коммерческой дея�

тельности показал нам, что и здесь мы мо�
жем сохранять нашу способность к новатор�
ству. Так, недавно мы начали выпускать се�
рию наборов, предусматривающих исполь�
зование компьютера "Габриэла", который
способен "обучаться" и реализует значи�
тельно более сложную стратегию по сравне�
нию с обычной игрой, где нужно лишь бро�
сать кости и передвигать фишки. С "Габриэ�
лой" можно играть в "крестики�нолики". В
набор входит несколько коробочек с разно�
цветными фишками, каждой из которых со�
ответствует определенный ход. В начале иг�
ры каждой фишке соответствует один воз�
можный ход. Поскольку ходы машины оп�
ределяются по принципу случайного выбо�
ра, первую партию она, скорее всего, проиг�
рывает, но когда это происходит, игрок уда�
ляет из набора фишек те, которые соответ�
ствуют "плохим" ходам "Габриэлы". В сле�
дующей партии машина имеет больше шан�
сов на выигрыш, и если она побеждает, то
игрок добавляет к набору фишек те, что со�
ответствуют "хорошим" ходам "Габриэлы"
(или даже возвращает вдвое больше таких
фишек в качестве награды). С каждой новой
партией игра "Габриэлы" улучшается до та�
кой степени, что она по силе сравнивается с
игроком. Машина накапливает и использу�
ет информацию подобно настоящему, боль�
шому компьютеру и обучается с помощью
играющего. Такой набор очень прост, и его
можно изготовить из местных материалов,
т.к. он не требует ни микросхем, ни каких�
либо импортных деталей.

Влияние предрассудков на наши по�
вседневные дела
Я давно начал задумываться о том ненор�

мальном положении, которое часто наблю�
дается в человеческом обществе: с одной
стороны, мы изучаем, накапливаем и актив�
но используем ценную научную информа�
цию, а с другой – придерживаемся самых
отсталых, диких взглядов и понятий. При�
чем первый, прогрессивный подход характе�
рен для нашей "официальной" деятельности
– работы, учебы, служебных отношений и
т.д., в то время как косность и отсталость
бытуют преимущественно в повседневных,

включала, например, создание клеточной
теории Шлейденом и Шванном; биохими�
ческий характер врожденных дефектов че�
ловека, обнаруженный Полингом; опыты
Пастера, опровергающие теорию самоза�
рождения жизни; теорию эволюции Дарви�
на. Каждый набор был изготовлен в форме
книги, причем снаружи была напечатана би�
ография ученого, а внутри находились при�
надлежности для проведения эксперимен�
тов, связанных с его работами. В набор так�
же входила маленькая брошюра с инструк�
циями для юного экспериментатора. Разме�
ры набора составляли 11 х 18 х 2,5 см, а стои�
мость не превышала двух долларов. Эта се�
рия, которую мы назвали "Ученые", состоя�
ла из 50 различных наборов, что требовало
наладить их массовое производство. В це�
лях обеспечения качества и сохранения до�
ступных цен мы разработали план, согласно
которому было решено производить и про�
давать каждый набор в течение двух недель,
а не делать одновременно больших запасов
всех наборов. Кроме того, для снижения
расходов мы обратились к правительству с
просьбой приравнять эти наборы к выпуску
книжных изданий, которые подлежали
меньшему налогообложению. Положитель�
ное решение этого вопроса также позволило
сбывать нашу продукцию через многочис�
ленные газетные киоски, а не только через
магазины с их более высокими накладными
расходами и стремлением получить более
высокую прибыль. Нам удалось свести до
минимума капитальные затраты путем про�
стой операции: в течение одной недели мы
продавали наборы только на севере страны,
а на следующей неделе распродали остатки
на юге. Серия была успешно распродана по
всей стране в течение двух с небольшим лет.
С помощью этих наборов почти 300 тыс.
юношей к девушек начали свое знакомство
с наукой, а 50 тыс. фактически ознакоми�
лись со всей серией. Несомненно, это была
одна из крупнейших операций, когда�либо
проводившихся вне школы. Ее воздействие
на систему школьного образования было
настолько велико, что наборы были приня�
ты в качестве школьного научного оборудо�
вания. 

После того как эта серия перестала быть
новинкой, мы вернулись к постоянному вы�
пуску наборов и продаже их через магазины
игрушек и универмаги. При этом мы приоб�
рели практический опыт, изволивший нам
выпускать улучшенное и менее дорогостоя�
щее научное оборудование для все возраста�
ющего в стране числа школ. В то же время
мы продолжали считать наши наборы удач�
ным методом работы с инициативными уча�
щимися, желающими сохранять и развивать
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житейских делах, что, однако, не мешает им
порой вторгаться даже в такие области, как
состояние здоровья и материальное благо�
получие. И это наблюдается не только в раз�
вивающихся странах, население которых
еще в значительной степени не имеет досту�
па к образованию, но и среди образованных
жителей развитых стран. Человек достиг
Сатурна и высадился на Луне, однако до
сих пор он пользуется услугами астрологов
и гадалок, причем последние определяют
его поведение в значительно большей степе�
ни, чем наука.

Чтобы оценить доводы в пользу того или
иного научно обоснованного лекарства, дие�
ты или, скажем, критики какого�нибудь суе�
верия, недостаточно лишь располагать го�
лой информацией: необходимо понять эти
аргументы. Но именно в этом и обнаружи�
вается несостоятельность формального
школьного обучения: оно даже не требует
овладения самыми элементарными поняти�
ями статистики. Пытаясь как�то исправить
сложившееся положение, мы предложили
очень простой набор из трех игральных кос�
тей и "счастливого" амулета. Ребенок дол�
жен сам проверить, приносит ли амулет сча�
стье при игре в орлянку, а также эффектив�
ность других распространенных примет и
суеверий. Как только при игре в орлянку
ребенок постигает смысл понятия "вероят�
ность", мы предлагаем ему другие, более
сложные игры с игральными костями. Мы
обнаружили, что этот набор стал не только
домашним увлечением детей, но и пробудил
их активность в классе. Ученики и учителя
провели множество содержательных диспу�
тов и обсуждений, и это лишний раз дока�
зывает, что учеба состоит не в том, чтобы
ученики тихо и пассивно внимали расска�
зам учителя.

Вопросы распространения
Тридцать лет назад мы поставили перед

собой задачу помочь стране в подготовке
ядра научных и технических кадров, необ�
ходимых для промышленного развития, од�
нако наши наборы вышли за рамки реше�
ния этой задачи и получили широкое рас�
пространение среди учащихся всей страны.
Более того, мы принимаем участие в обще�
национальной работе по повышению гра�
мотности взрослых. Для этого мы разрабо�
тали набор, содержащий модель дома со
множеством различных помещений. Чело�
веку предлагается электрифицировать дом,
т.е. протянуть электропроводку по всем его
комнатам, используя провода, батарейки,
миниатюрные лампочки и розетки. Выпол�
нение этого задания поможет ему быстро

научиться основным принципам примене�
ния электричества в быту, а сам набор поль�
зуется большой популярностью среди моло�
дежи. Наблюдая, с какой ловкостью моло�
дые люди осваивают основы электротехни�
ки, мы невольно вспомнили об одном экспе�
рименте, проведенном 12 лет назад. В нем
приняло участие более тысячи первокурс�
ников университета: каждому из них давали
в руки коробку, в которой было спрятано
несколько батареек, соединенных по опре�
деленной схеме, и просили определить схе�
му соединений с помощью вольтметра. Мы
были просто поражены, увидев, как много
студентов, которые умели решать сложные
задачи на законы Ома и Кирхгофа, не могли
выполнить элементарнейшего задания –
подключить вольтметр к сети.

Мы продолжаем разрабатывать новые
виды научных наборов и игрушек, способ�
ных дополнить формальное образование ре�
бенка. Одна из наших последних идей со�
стоит в том, чтобы предоставить детям по�
мещения в университетах и музеях, где,
приобретая входные билеты, они смогут
участвовать в практических занятиях с ис�
пользованием наших наборов. Им также бу�
дут предоставлены и другие приборы, на�
пример микроскоп или осциллоскоп, а ру�
ководить их работой будет инструктор, на�
пример студент высшего учебного заведе�
ния. После занятий ребенок сможет забрать
набор домой.

Заключение
Годы работы по созданию и производству

научных приборов привели к самому неожи�
данному результату: теперь, когда мы научи�
лись делать детские наборы и даже перешли
к снабжению школ научным оборудованием,
оказалось, что мы также можем выпускать
учебное оборудование для университетов и
даже для медицинских учреждений. Из ма�
ленькой программы, начатой при поддержке
Бразильского института по вопросам обра�
зования, науки и культуры, мы выросли в
крупную некоммерческую корпорацию, из�
вестную под названием Бразильского фонда
преподавания естественных наук, где рабо�
тает около 50 инженеров и 400 других со�
трудников. Наша корпорация содействует
занятости населения, разрабатывает новую
технологию, и мы надеемся, что наше начи�
нание может быть подхвачено другими раз�
вивающимися странами.
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Эксперимент по изучению связей
Двадцатого ноября 1981 г. на сцене театра

"Шерман" были показаны четыре пьесы, по�
лучившие призовые места на конкурсе "Наука
и театр в школе", организованном Юниверси�
ти�Колледж (Кардифф). В основе этого нео�
бычного эксперимента лежала попытка пре�
одолеть барьер между наукой и искусством, и
в частности изменить представление об уче�
ном, который в фильмах и телепрограммах ча�
сто изображается как преступный маньяк или
безумец, одержимый одной�единственной
идеей. Мы убеждены, что наука должна стать
составной частью общего процесса обучения,
с тем чтобы ее изучение стало для детей столь
же естественным, как изучение родной речи.
Общеизвестно, что в школе, особенно началь�
ной, не следует проводить четкой границы
между работой и игрой, и поскольку дети
склонны считать участие в театральных пред�
ставлениях скорее игрой, чем работой, то со�
единение науки и театрального искусства мо�
жет оказаться плодотворным путем для до�
стижения нашей цели.

Научная тематика редко находит отраже�
ние в драматургии, а если это все�таки проис�
ходит, то чаще всего получается пародия на
науку или ученых. Примечательным исключе�
нием является клуб "Молекула" – профессио�
нальная театральная труппа, созданная на ба�
зе лондонского театра "Мермейд" и организу�
ющая театрализованные представления для
детей, посвященные науке. Во многих странах
драматическое искусство занимает заслужен�
ное место в школьных программах, однако
оно весьма редко используется для популяри�
зации науки и формирования любви к ней. В
равной степени и наука редко бывает тем яд�
ром, вокруг которого разворачивается теат�
ральное действие. Поэтому любой педагогиче�
ский эксперимент, направленный на изучение
связей между наукой и драматическим искус�
ством в школе, заслуживает самого присталь�
ного внимания. В данной статье описывается
один из таких экспериментов и условия, в ко�
торых он проводился.

Наука и театр
Театр "Шерман", принадлежащий Юни�

версити�Колледж (Кардифф), был открыт в

1973 г. Его организаторы с самого начала ре�
шили воспользоваться предложением дирек�
тора театра Дж. Эксуорти проводить раз в два
года Недели науки. Под наукой понимался
широкий спектр самых различных видов на�
учной деятельности, включая теоретические и
прикладные исследования, а также техничес�
кие, инженерные и математические дисципли�
ны. Первоначально программа имела скром�
ные масштабы, но со временем она обрела раз�
мах, и уже в 1981 г. при проведении Недели
науки в большом и малом залах (480 и 150
мест) было показано 40 представлений, кото�
рые посетили около 10 тыс. зрителей, из них
свыше 8500 – школьники. С самого начала ор�
ганизаторы стремились использовать все име�
ющиеся в их распоряжении возможности, что�
бы придать представлениям живой, зрелищ�
ный характер и показать зрителям, что они
действительно находятся в театре, а не в ог�
ромном лекционном зале или учебной аудито�
рии.

За прошедшее время Недели науки прово�
дились пять раз, а организованные мероприя�
тия можно подразделить на две основные ка�
тегории: 

1. Выступления с участием лекторов или
группы актеров, которые в свою очередь де�
лятся на три типа: а) демонстрация (в доход�
чивой для школьников и широкой публики
форме) результатов и разъяснение сущности
современных научных исследований или из�
ложение фундаментальных и сложных науч�
ных понятий с учетом возраста и подготов�
ленности аудитории; б) попытки связать на�
уку с другими сферами человеческой деятель�
ности, главным образом различными видами
искусства; в) представления, рассказывающие
о фактическом и возможном воздействии на�
уки и техники на нашу планету, общество и
жизнь отдельных людей.

2. Мероприятия, в которых участвуют сами
учащиеся: например, конкурсы на научные
или технические темы. Мы проводили кон�
курсы на создание лучшей модели планера,
которые запускались с задних рядов театра и
должны были приземлиться в определенное
место на сцене; организовывали викторины по
той или иной научной дисциплине; проводи�
ли соревнования по строительству мостов: ко�
манды школьников проектировали и изготав�
ливали детали мостов, которые затем собира�
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ли на сцене и испытывали на прочность, по�
степенно увеличивая нагрузку.

Несколько лет назад один из организато�
ров этих мероприятий предложил организо�
вать конкурс "Наука и театр" и взялся за его
подготовку в рамках Недели науки�81, прово�
димой Юниверсити�Колледж (Кардифф).

Участники и условия конкурса
Приглашения принять участие в конкурсе

и условия его проведения были направлены
во все начальные и средние школы (возраст
учащихся – от 8 до 18 лет) трех графств Юж�
ного Уэльса. В соответствии с правилами на
конкурс выдвигаются театрализованные пред�
ставления на любую тему из истории науки и
техники либо пьесы на какую�либо острую со�
временную тему, связанную с социальными
последствиями развития науки и техники.
Представление должно быть поставлено и сы�
грано группой детей из начальных школ пер�
вой или второй ступени или учащимися сред�
них школ.

Участники конкурсов разделяются на две
группы: в первую входят школьники 8�14 лет,
во вторую – 15�18 лет (т.е. учащиеся 4�6 клас�
сов средней школы). Хотя возрастные ограни�
чения не были очень строгими, предполага�
лось, что в первую группу войдут ученики из
начальных школ, а также 1, 2 и 3�х классов
средних школ (или ученики других типов
школ соответствующего возраста).

В правилах также оговаривалось, что по
два финалиста от каждой группы покажут
свои работы на главной сцене театра "Шер�
ман" во время дневного представления. К фи�
налистам предъявлялись следующие требова�
ния: а) продолжительность представления –
15�20 мин; б) пьеса должна разыгрываться на
фоне черного задника или на белом фоне с за�
ранее оговоренным освещением; в) декорации
должны быть установлены и разобраны сами�
ми участниками не более чем за 5 мин (весь
реквизит должен быть заранее подготовлен,
доставлен в театр "Шерман" группой и увезен
оттуда в день представления); г) требования к
освещению должны быть простыми (для про�
ведения технической репетиции с работника�
ми театра "Шерман" финалистам дается 30
мин в день представления); д) представление
может иметь любую форму (драма, пантоми�
ма, танец и т.д.) и включать в себя показ диа�
позитивов, фильмов или видеозаписей, хотя
участники были предупреждены, что диапози�
тивы и фильмы не всегда сочетаются с теат�
ральным представлением. В распоряжение
участников предоставлялись средства для де�
монстрации 35�мм слайдов, 16�мм фильмов и
широкоэкранный видеопроектор (150х120 см).

Специальное жюри отбирало финалистов
после посещения школ и просмотра всех пред�
ставлений. Работы оценивались по степени
выразительности. Сотрудники факультетов
теоретических и прикладных наук Юниверси�

ти�Колледж (Кардифф) могли по просьбе
участников давать консультации по выбору
темы работ. Кроме того, участники должны
были заполнить специальную анкету, в кото�
рой указывалась форма представляемой рабо�
ты (например, драма, пантомима, танец, ревю
и т.д.), технические требования и давалось
описание выступления в 50�100 словах.

Рост числа участников конкурса
Ответ на это приглашение прислали три�

надцать групп, причем шесть из них принад�
лежали к младшей возрастной категории.
Принимая во внимание такую живую реак�
цию, высокий уровень большинства представ�
ленных работ, энтузиазм консультантов по во�
просам науки и театра в системе местных ор�
ганов просвещения и интерес, проявленный
сотрудниками государственной школьной ин�
спекции в Уэльсе, мы решили проводить этот
конкурс ежегодно. Кроме того, учитывая от�
зывы о конкурсе 1981 г. и высказанные поже�
лания, мы внесли некоторые изменения в пра�
вила: конкурс был открыт для всех школ Юж�
ного Уэльса и получил новое название:
Школьный конкурс "Наука, техника и театр".
В соответствии с изменениями в правилах на
конкурс выдвигаются театральные представ�
ления, написанные и исполненные группой
детей из начальных школ первой и второй
ступени и средних школ. Темой может быть
любой эпизод из истории науки, техники или
инженерного дела, современный злободнев�
ный сюжет, связанный с социальными по�
следствиями развития науки и техники, или
же изложение какой�либо научной теории
способом, облегчающим ее понимание.

Работы представляются двумя группами:
учащимися начальных школ второй ступени и
средних школ и учащимися начальных школ
первой ступени. Наконец, представленные ра�
боты должны оцениваться по их научной до�
стоверности и выразительности исполнения.

Финалисты конкурса 1981 г.
Члены жюри посетили все школы и, озна�

комившись с каждой работой, отобрали на
конкурс 1981 г. четырех финалистов (по два в
каждой возрастной категории). Жюри состоя�
ло из трех человек: организатора, судьи по на�
учной части (в его компетенцию входила тема
работы) и судьи по театральной части (он дол�
жен был оценивать художественную сторону
и артистичность). Выбор финалистов произ�
водился на основе оценки судей. В каждой
школе после спектакля судьи беседовали по
15�20 мин с учителями и школьниками, участ�
вовавшими в представлении. Три из первона�
чально заявленных тринадцати работ были
позднее сняты. Финалисты подготовили по�
дробные описания своих спектаклей, вклю�
ченных в программу финала конкурса в театре
"Шерман", которые приводятся ниже. 
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ны�нейтроны" заперли доктора Борона в его
кабинете и возвратились, чтобы посеять еще
большую смуту. Похоже, что ситуация полно�
стью вышла из�под контроля. В ответ на отча�
янный призыв учительницы на сцене появля�
ется "Суперборон", и снова воцаряется мир.

Мы вновь присоединяемся к официальной
делегации, которая находится под впечатле�
нием происшедших у нее на глазах событий.
Какой�то бойкий мальчишка, приставший к
группе, дает точное объяснение происходяще�
му, и мэр и леди Тайара начинают понимать
сущность ядерной реакции. Наконец после
настойчивых расспросов мальчик вынужден
открыть секрет своих обширных знаний.

Эта работа заняла второе место в младшей
группе. Она была подготовлена учениками
средней школы самой старшей группы в дан�
ной возрастной категории. Эта рок�опера бы�
ла написана и отрепетирована в свободное
время и не входила в расписание классных за�
нятий. Слова, музыку и звуковые эффекты
придумали сами ученики под руководством
учителя химии и руководителя театрального
кружка. В результате получилась замечатель�
ная театральная пьеса.

"Атомное диско"

Это представление посвящено Роберту
Броуну, шотландскому ботанику XVIII в.,
чьим именем названо движение частиц. Ро�
берт Броун изучал движение зерен пыльцы, и
этот аспект его работы проиллюстрирован с
помощью музыки и танцев. Сам Роберт Броун
не сумел найти объяснения движению частиц
пыльцы. Броуновское движение было объяс�
нено Вейнером, Перреном и Эйнштейном в
начале нашего века.

В спектакле появляется Альберт Эйн�
штейн, который простым языком объясняет
нам поведение вещества в твердом, жидком и
газообразном состояниях. Финал пьесы – вы�
ражение всеобщего восторга.

Нас вдохновляло высказывание, приписы�
ваемое Луи Пастеру: "Открытия приходят
лишь к тем, кто подготовлен к их понима�
нию".

Это представление завоевало первое место
в старшей группе. В нем блестяще сочетается
традиционный театр с танцем. Это, по�види�
мому, объясняется тем, что руководивший по�
становкой учитель химии одновременно был
преподавателем танцев. Во время разговора с
участниками спектакля один из членов жюри
спросил у учеников, помогла ли им постанов�
ка лучше понять броуновское движение. Пер�
вым ответил руководитель драматического
кружка: "Да, конечно!"

"Тирания времени"

На протяжении веков проблема времени
приковывала к себе внимание человека, он
пытался разгадать его тайну и мечтал о власти
над ним. Писатели�фантасты всячески обыг�
рывали идею путешествия во времени. Людям
было необходимо научиться точно измерять
время для нужд религии, астрономии, море�
плавания и научных опытов. Как они сумели

"Ил"
Декорацией для пьесы служит пруд на ок�

раине небольшого промышленного городка. В
спектакле участвуют насекомые, рыбы и раз�
личные животные, населяющие пруд или жи�
вущие на его берегах.

Среди его обитателей происходит большое
замешательство из�за внезапного роста чис�
ленности лягушек, который угрожает эколо�
гическому равновесию пруда. Причина этого
роста раскрывается в первой сцене из диалога
вновь прибывшей лягушки со "старожилом",
который подслушала маленькая прудовая
улитка. По мере развития действия становит�
ся ясно, что обстоятельства, вынудившие ля�
гушек�"пришельцев" покинуть свой родной
пруд, представляют собой гораздо более серь�
езную и зловещую угрозу для жителей пруда,
чем нашествие самих лягушек.

Темой "Ила" является загрязнение окру�
жающей среды, его действие и последствия.
Пьеса отражает озабоченность детей явления�
ми, которые слишком часто приводят к без�
думному разрушению окружающей среды. В
пьесе проводятся недвусмысленные паралле�
ли с современным технически развитым об�
ществом, в котором мы живем.

Спектакль был поставлен силами учеников
начальной школы маленькой деревни. В нем
участвовали все дети школы в возрасте от 8
лет (около 30 человек). Непосредственность и
живость вообще присущи детским спектак�
лям, но в данном случае умелое использова�
ние этой особенности способствовало дости�
жению поставленной цели – соединению на�
уки и искусства. Костюмы были простыми, но
эффектными: например, превращение детей в
головастиков происходило с помощью черных
пластиковых мешков, а в лягушек – с помо�
щью зеленых матерчатых шапок с выпучен�
ными глазами и красными ртами. Эта работа
оказалась победительницей в младшей группе
и в качестве абсолютной победительницы
конкурса завоевала кубок. После объявления
результатов один из судей сказал, что "чело�
век, посмотревший "Ил", всегда будет по�
мнить, что любой пруд – то чей�то дом".

"Ядерное расщепление"
Действие происходит на атомной электро�

станции фирмы "Магнокс". Приезжает офи�
циальная делегация, и Гид, для того чтобы
объяснить принцип работы реактора местно�
му мэру и его супруге леди Тайаре, вынужден
прибегнуть к аналогии. "Реактор, –объясняет
Гид, – можно сравнить с классной комнатой, в
которой сидят атомы урана". Мы "внедряем�
ся" в реактор, и аналогия оживает. Мы видим
учительницу, которая пытается справиться с
очень непоседливой группой атомов урана�
235. Однако ей помешал приход компании
"хулиганов�нейтронов", затеявших ссору.
Учительница вызвала Замедлителя и его дру�
зей, для того чтобы утихомирить ("замед�
лить") "хулиганов�нейтронов". Но это только
обостряет обстановку, и бедная учительница в
отчаянии обращается к доктору Борону, кото�
рый на время наводит порядок. Но "хулига�
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этого добиться? Как это отразилось на нас?
Научился ли человек лучше понимать время?

Мы разыгрываем "сцены о тех временах,
когда человек пытался разгадать тайну време�
ни. Галилей, Христиан Гюйгенс, Роберт Гук и
Эйнштейн – все внесли свой вклад в эти поис�
ки. Улучшили ли их открытия жизнь людей?
Помогают вам в повседневной жизни ваши
электронные часы или они лишь напоминают
о том, что остановить бег времени невозмож�
но? Мы пытаемся ответить на некоторые из
следующих вопросов. Что подсказало Гали�
лею принцип, управляющий движением маят�
ника? Почему Гюйгенс интересовался созда�
нием часов, которые бы точно показывали
время на кораблях? Как помогли этому рабо�
ты Гука? 

Мы также надеемся, что наш спектакль за�
ставит зрителей задуматься над множеством
других вопросов. Эта пьеса была написана и
поставлена учениками шестого класса (16�18
лет) школы, где точные науки не были основ�
ным предметом. В ней затрагивались фило�
софские и религиозные аспекты времени.
Идея интересная, но, по�видимому, она была
недостаточно хорошо развита и не произвела
столь глубокого впечатления на зрителей, как
работы других финалистов.

Описание других работ
Вот названия некоторых других работ:

"Научно проверено" (кролики производят
опыты над группой человеческих существ для
испытаний новых косметических средств);
"Научный урок" (класс, в котором сидят за
партами такие ученые, как Ньютон, Эйн�
штейн, Архимед, Ватт и Дарвин; они играют с
чайниками, яблоками и маятниками, а препо�
даватель учит их основам алхимии и внушает,
что надо аккуратно вести записи); хореогра�
фическое представление под названием
"Энергия на благо и во вред: Земля без лю�
дей", темой которого является создание атом�
ной бомбы и потенциальные последствия ее
применения; хореографическое представле�
ние под названием "Изменения состояния
–неутомимые атомы", разъясняющее средст�
вами танца "изменения движения частиц под
влиянием тепла".

Поставленные задачи
Когда планировался этот конкурс, его пе�

дагогические задачи не были четко сформули�
рованы. Дал ли он какие�нибудь результаты
хотя бы самого общего характера? В ходе раз�
работки правил, просмотров спектаклей и бе�
сед с учащимися и учителями некоторые цели
и задачи обретали более четкие очертания.

Учебная программа многих средних школ
Великобритании состоит из нескольких тра�
диционных предметов, которые никак не свя�
заны друг с другом. Существующие между ни�
ми условные барьеры нарушаются крайне
редко. Тем не менее многие в Великобрита�
нии, включая авторов данной статьи, считают,
что если бы эти границы почаще нарушались
или были бы полностью ликвидированы в ре�
зультате широкого сотрудничества между

учителями�предметниками, то это принесло
бы огромную пользу. Здесь не место обсуж�
дать причины возникновения этих границ, но
мы вскоре заметили, что в некоторых школах�
участницах конкурс "Наука и театр" привел в
действие определенный механизм, с помощью
которого учителя и составители различных
разделов школьных программ смогли наме�
тить направления будущего сотрудничества.

Интерес к вопросам науки

Несмотря на значительные изменения,
происшедшие за последние годы, традиция
преподавания естественных наук в средних
школах Великобритании сходна с той, что ле�
жала в основе преподавания в прежней клас�
сической школе, где программа определялась
в основном наклонностями, способностями и
нуждами наиболее способных учеников. Во
многих школах естественные науки для боль�
шинства учеников все еще остаются слишком
"математизированным" и объемным предме�
том и поэтому доступны не всем. Часто про�
грамма экзаменов на аттестат зрелости делает
уроки скучными, которые в основном заклю�
чаются в заучивании фактов. Отклики на наш
конкурс свидетельствуют, что он послужил
стимулом для изучения естественных наук,
сделал их более интересными и понятными с
точки зрения здравого смысла для широкого
круга учеников.

В противоположность программам сред�
них школ программы начальных школ Вели�
кобритании часто не делятся формально на
традиционные предметы, но тем не менее ес�
тественные науки не входят в программу
большей части школ. Однако ширится движе�
ние за введение преподавания науки и техни�
ки в начальных школах. По многим причинам
это нелегкая задача, и преподавание естест�
венных наук должно хорошо сочетаться с ос�
новным стилем обучения в начальной школе.
Работы, представленные этими школами на
конкурс, подсказывают, что использование те�
атральной формы для включения естествен�
ных наук в программу начальной школы от�
крывает замечательные перспективы, заслу�
живающие дальнейшего изучения.

Заключительные замечания
В нашей статье мы не затрагивали других

попыток связать науку с театром, которые,
возможно, где�нибудь и предпринимались.
Ведь идея о проведении конкурсов уже выска�
зывалась в одном или двух учебных центрах
Великобритании. Мы уверены, что конкурсы
такого рода не только принесут пользу их уча�
стникам и обогатят наш собственный опыт, но
и смогут обогатить само театральное искусст�
во.   
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ленні і становили ядро поселень усього пле�
мені, а пізніше стали на чолі боротьби за
племінну самостійність. На захід від жмуді
жило плем'я прусів, яке було більш розвине�
не, ніж литовські племена. Будучи розрізне�
ними, вони не могли протистояти сусідам,
коли на кордонах їхніх земель з кінця ХІІ ст.
стали з'являтися німці, які скоро розширили
свої володіння і остаточно підкорили собі ла�
тишів, прусів та жемгалу.

Литва і жмудь, які залишалися са�
мостійними, поступово стали набувати ново�
го значення. А з посиленням міжусобиць у
Київській Русі литовці вже самі влаштову�
ють набіги на Русь. Відомо, що 1239 року у
Смоленську князем був якийсь литвин, але
під час наступу монголо�татарських орд, із
якими йшов і владимиро�суздальський
князь Ярослав Всеволодович, останній виг�
нав литовського князя. Коли білорусько�ук�
раїнські землі у зв'язку з руїною, завданою їм
монголо�татарами, стали занепадати, ли�
товські князі взялися приєднувати прикор�
донні князівства під свою владу [83].

Мендовг (Миндовг, Міндовг) об'єднав
розрізнені, роздроблені племена у єдину дер�
жаву, приєднав Чорну Русь, кілька інших
південних земель, планував похід на
Чернігівщину, але не встиг цього здійснити.
1263 року Мендовг був убитий, і з його смер�
тю почалася в Литві колотнеча. Незважаючи

У XІІІ ст. у басейні Німану у боротьбі з
Німецьким – Тевтонським орденом зор�
ганізувалася Литовська держава. Раніше ли�
товські племена всуміш з фіннами займали
значно більшу територію – по Прип'яті, Бе�
резині, Західній Двіні, у верхів'ях Дніпра.
Ряд учених вважає, що в глибоку давнину
прибалтійські племена були сусідами і без�
посередньо спілкувалися з іранськими (іра�
номовними) племенами, які жили на значній
території сучасної України. У Х�ХІ ст. ли�
товці розпалися на кілька племен�народів: на
північній околиці литовських племен жили
летгали (латиші), займаючи правий бік
Західної Двіни, між нижньою течією річки та
межами чудських племен – естів і лівів. Уз�
довж лівого берега Двіни, від середньої її
течії і до моря, жив інший литовський народ
– жемгала. Півострів, що тягнувся на північ
між Балтійським морем та Ризькою затокою,
був занятий третім племенем – корсі
(корсь). Посередині поселень литовського
племені, по басейну Німану, жило плем'я
жмудь, займаючи землі по нижній течії цієї
річки, по її притоках Дубисі та Нев'язі і на
Помор'ї, біля її гирла. По середній течії
Німану і на його притоці Вілії жило плем'я
литва. Жмудь та литва були найбільш чис�

У двох заключних розділах дослідження "Із глибини віків" мова йде про перебування сучасних
земель Полтавщини у складі Великого князівства Литовського, про їх становище після битви
1399 року на Ворсклі великого князя Вітовта, його союзників і васально залежних південно� і
північно�західних руських князів із золотоординським ханом Тимур�Кутлуєм та його васалами
– східноруськими князями. Говориться тут і про фактичне звільнення наших земель від іга
Золотої Орди завдяки приєднанню їх на правах васала і сюзерена до Великого Литовсько�
Руського князівства, про відродження краю, його міст�фортець Вітовтом і князями київськими
після страшного монголо�татарського розорення в 1239 р., а потім після не менш жахливої
руїни, завданої золотоординцями та їх вассалами після поразки Вітовта на Ворсклі. Йдеться
про жахливе розорення, винищення міст і сіл нашого краю ордами кримського хана Менглі�
Гирея, який за намовою свого союзника – московського князя Івана ІІІ, виконуючи його вказівки,
починаючи з 1482 р. й аж до середини другого десятиліття ХVI ст., здійснював напади на
українські землі, грабував, палив наші міста й інші населені пункти, убивав людей, захоплював
великий полон. 
Після розорення Менглі�Гиреєм значна частина українських земель, у тому числі й нашого краю
на тривалий час знову перетворилася на „дике поле".
Незважаючи на всі трагедії й труднощі того складного історичного періоду, перебування
наших земель у складі Великого Литовського�Руського князівства мало позитивне значення.
Міста й інші населені пункти, що відроджувалися після чергового розорення, мали український
характер,  у них вживалася рідна мова, зберігалися давні законодавчі й народні традиції та
звичаї, православна церква об'єднувала навколо себе все більше мас і опікувалася школами... Це
давало можливість мешканцям українських земель, особливо вищим прошаркам, відчувати, що
вони живуть у своїй державі і своїм життям.

У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО*

В.Н.Жук

*Продовження. Початок у № 1(47), 2(48), 3(49),
4(50) 2003



на усобиці, поволі українські та білоруські
землі опинялися під владою Литви.

Особливо активно цей процес пішов за
Гедиміна (1316�1341 рр.). Він знову об'єднує
Велике князівство Литовське, захоплює Бе�
рестейсько�Дрогочинську землю, поширює
свою владу на північну частину Київщини. У
своїй політиці об'єднання білоруських та ук�
раїнських земель Гедимін увесь час наголо�
шував, шо він є спадкоємцем давньоруських
– київських князів, і називав себе "королем
Литовським та Руським". Із семи його синів і
п'яти дочок частина були християнами. На�
римунт�Гліб був Турово�Пінським князем,
Корият�Михаїл – Новгородсько�Литовсь�
ким, Любарт�Дмитро – Волинським. Донь�
ки, вірогідно, теж усі були християнками, бо
були одружені: Марія – з князем Тверським,
Єлизавета – з Мазовецьким, Альдона�Анна
– з Казимиром, королем Польщі, Юфка – з
Юрієм�Болеславом Галицько�Волинським,
Августа�Анастасія – з великим князем Мос�
ковським. Син Ольгерд був одружений із
Вітебською княжною, а Любарт – з Волинсь�
кою. Після смерті тестя Ольгерд унаслідував
його землю, а Любарт отримав уділ на Во�
лині [84].

П.Бодянський, М.Лінд, О.Рігельман,
О.Шафонський та ряд інших вчених�
дослідників стверджують, що Київ і наші
землі у Подніпров'ї були приєднані до Вели�
кого князівства Литовського Гедиміном ще у
1320�1321 роках [85].

О.І.Рігельман (1721�1789 рр.) у свій час
писав, що литовський князь Гедимін Вітена�
сович, бачачи руських князів міжусобиці і
татарську владу над ними, отримав найбільш
зручну нагоду. 1319 року здійснив напад на
Південно�Західну Русь, завоював усю Во�
линь, Сіверію і "наступил, 1320, на Киевское
княжение, победил князя киевского Стани�
слава, с русскими и татарскими силами, в 30�
ти верстах от Киева, над рекою Ирпенью, на
котором бою убиты князья: Лев Данилович
Луцкий и Олег Переяславский, а князь Стани�
слав убежал ко князю рязанскому, где и был
после князем же. Перешед к Киеву, завладел
Киевом и всею Украйною, лежащею по обеим
сторонам Днепра реки, и присовокупил кня�
жение оное к своєму владению, учредил во�
оном наместника первого, племянника своего,
князя Миндовга Гольшанского и от оного вре�
мени под управлением разных князей же на�
местников состояло Киевское княжение под
властью литовскою, даже до последнего на�
местника ж, князя Симеона Олельковича
(Александровича)" (Рігельман О.І. Літописна
оповідь про Малу Росію та її народ і козаків
узагалі. – К.: Либідь, 1994. – С.46). Названі
князі, вірогідно, були ставлениками татар і
владимиро�суздальських великих князів, ча�
стина й належала до цього роду. Польський
історик Ігнатій Стебельський Станіслава на�
зиває сином Данила Олександровича, тож
він був онуком Олександра Невського.

М.Лінд стверджує, що Гедимін вирушив
до Києва 1321 року. На допомогу Києву
спішили Олег, князь Переяславський, Свя�
тослав і Василь Брянські та деякі інші. Взяв�
ши по шляху Овруч і Житомир, Гедимін
швидко рухався до Дніпра. За 25 верст від
Києва, на р. Ірпіні, відбулася битва литовців
з руськими князями. Тут загинув і князь
Олег Переяславський. Довго тривала облога
Києва, врешті через два місяці Гедимін захо�
пив його, інші міста послідували за Києвом.
Гедимін повсюди залишив старі порядки
[86].

Ф.Шебульдо дотримується думки, що
Київ Гедимін приєднав до свого князівства
1324 року і призначив намісником Київсько�
го князівства свого брата, який після хре�
щення отримав ім'я Федір [87].

Дослідник історії Литовсько�Руської дер�
жави М.Дашкевич, посилаючись на 2�й Ли�
товський літопис, пише, що Гедимін, узявши
Київ, посадив там своїм намісником "Мин�
догова сына Ольгимонта, великого князя
Гольшанского".

А литовський історик Т.Нарбут вважав
"Ольгимунта сыном Гольши, брата Тройде�
на" (Тройден був великим князем литовсь�
ким у 1270�1280 рр.). Прізвище Гольшансь�
ких пішло від населеного пункту, оскільки в
літописах є згадка, що трактат із хрестонос�
цями у Новгороді підписував 1379 року
"Иван, сын Ольгемута из Гольшан". Отже,
поставлений намісником у Києві син Мен�
довга, Ольгемут, як видно, прийняв христи�
янство й отримав християнське ім'я Федір.
За даними Новгородського літопису, 1331
року київський князь був залежним від Ге�
диміна. Межигірський і 2�й Литовський
літописи говорять про завоювання Києва Ге�
диміном, а Густинський про зміщення Федо�
ра Ольгердом. М.Дашкевич погоджується з
тим, що Київ був завойований Гедиміном,
але вважає, що це було не 1320 року, а на по�
чатку 30�х років ХIV ст., і тоді ще не було
знищено верховне володарювання татар над
Києвом, бо, за твердженнями папської бул�
ли, 1320 року Київ ще був залежним від та�
тар. Враховуючи підтвердження згаданих
історичних джерел, можна вважати, що ще у
20�х роках ХІV ст. за Гедиміна, Київська зем�
ля була приєднана до Великого князівства
Литовського, можливо, за якоюсь домо�
вленістю із Сараєм, на взаєминах васала і
сюзерена: Литва зобов'язана була платити
данину татарам за завойовані нею землі, які
числилися власністю Орди.

Але оповіді про те, що Гедимін розгромив
військо київського князя Станіслава непо�
далік від Києва, під Білгородом, і потім
підкорив собі Київщину, а також Переяслав,
Путивль, інші задніпрянські міста, як і відо�
мості про те, що у 30�х роках ХІІІ ст. київські
князі залежали від Литви, залишаючися ва�
салами Золотої Орди, М.С.Грушевський вва�
жав легендою, переписаною потім іншими
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іноземних авторів називає розбитих на
Поділлі татарських князьків Кутлубея, Кач�
бея і Дмитра. Литовський історик ХVІ ст.
М.Стрийковський називає третього із розби�
тих татарських "царків" Димитр Солтан, а
другого – Качибей. Історик XIX ст. М.Коя�
лович, посилаючись на литовські джерела,
пише їхні імена дещо по�іншому: Катлубах
Солтан, Качибей Гирей і Димитр Солтан. А в
ярлику 1362 року перший названий Котлу�
буга (Кутлубуга) – начальник Кримської об�
ласті. Кілька історичних джерел стверджу�
ють, що він помер (загинув) перед 1359 ро�
ком, можливо, і того року. Тому дехто з уче�
них припускає, що розгром названих та�
тарських князьків на Поділлі відбувся
раніше 1362 року, напевне, там у битві й за�
гинув Кутлубуга. І, як вважає В.Б.Антоно�
вич, Київ після цього був узятий Ольгердом
без бою, бо основні татарські сили були розг�
ромлені раніше.

Цілком вірогідно, що користуючися бо�
ротьбою за владу в Золотій Орді, кримські й
подільські намісники хана, як і колись у
другій половині ХІІІ ст. могутній Ногай,
прагнули відокремитися й підпорядкувати
собі колишні його володіння. Тому Ольгерд
саме за домовленістю з черговим правителем
Сарая (або скориставшися смертю Бердибе�
ка) міг нанести удар цим кримсько�причор�
номорським князькам і приєднав завойовані
землі до своєї держави. Напевне, саме тоді,
не без допомоги Ольгерда, зміцнює свої по�
зиції в Криму представник роду Гиреїв. Яр�
лик 1362 року підтвердив володіння Ольгер�
да Київщиною та іншими завойованими зем�
лями на правах васальної його залежності.
На приєднаних землях Ольгерд посадив
своїх синів: так Володимир Ольгердович
став князем Київським, Корибут�Дмитро –
Новгород�Сіверським, а потім і Чернігівсь�
ким [90]. Сини прийняли православ'я, шану�
вали місцеві звичаї і культуру. Литовські
князі здобули величезні території майже без
боротьби, населення прихильно зустрічало
нову владу. Литва своїми силами давала Ук�
раїні забезпечення від Золотої Орди, а для
українського народу найважливішим було –
вийти з�під монголо�татарського ярма.

На відміну від Давньоруської держави у
Великому князівстві Литовському (ще Ве�
лике Литовсько�Руське князівство) вся вла�
да була зосереджена у руках великого князя,
він мав майже необмежену владу, а молодші
князі були тільки дорадниками, виконавця�
ми його волі. Землю міг тримати тільки той,
хто виконував військові обов'язки. Окремі
землі мали своє самоуправління, але воно
обмежувалося тільки господарськими та су�
довими справами, опікою над церквою і
дрібними місцевими питаннями, а це не
підривало компетенції центральної влади.
Литовські князі заявляли: "Ми старини не
рушаємо, а новини не вводим". У країні

компіляторами. Цієї ж думки дотримувалися
й дотримуються багато інших вчених. Вони
вважають, що Чернігівщина, Новгород�
Сіверщина й частина Лівобережного
Подніпров'я були приєднані до Литви у 50�х
роках ХIV ст., а у 60�х роках того ж століття
великий князь литовський Ольгерд опану�
вав Київщину та Переяславщину і посадив
там свого сина Володимира удільним кня�
зем. Дехто, слідом за М.Грушевським, вва�
жає, що остаточно Чернігівщина була вклю�
чена до складу Великого князівства Ли�
товського у 1368�1372 роках [88]. 

Великі князі литовські дивилися на себе
як на спадкоємців Давньоруської держави,
вважали себе її політичними і культурними
наступниками. Ольгерд у середині ХIV ст.
заявляв, що вся Русь мусить належати до
Литви. 

Політику прилучення до себе давньорусь�
ких земель Литовське князівство посилило
саме у той час, бо Золота Орда стала хилити�
ся до занепаду і з загибеллю хана Бирдибека
(Бердибека, Бірдібека, 1359 р.) в Орді розпо�
чалися феодальні усобиці. Протягом 1359�
1361 років у Сараї – столиці Орди – поміня�
лося сім ханів. 1362 року Орда внаслідок дій
темника – беклярибека Мамая розкололася
на дві ворогуючі частини, кордоном між яки�
ми стала Волга. Наступні майже два деся�
тиліття тривала жорстока боротьба між са�
райськими правителями і маріонетковими
ханами Волзького Правобережжя, де фак�
тичним правителем був Мамай, зять Бирди�
бека. Придушивши сепаратистські виступи
феодалів свого улуса, він упродовж 60�70�х
років утримував владу на захід від Волги.
Вірогідно, саме завдяки цьому Литва будує
взаємини з правобережною частиною Золо�
тої Орди не на засадах воєнного протиборст�
ва, а на договірній основі. Про це свідчать до�
кументи, такого висновку доходять М.С.Гру�
шевський, О.В.Русина та інші вчені.
Вірогідно, просування литовців на Південно�
Західну Русь у 1350�х роках, у переддень
міжусобиць у Орді, обумовлено сплатою
"виходу", а з 1360�х років продовжується
приєднання земель до Литви на тих же умо�
вах. Таким чином, інкорпорацію українських
земель до складу Великого князівства Ли�
товського було здійснено на договірних заса�
дах, у формі кондомінімуму, шо передбачав
збереження данницької залежності приєдна�
них до Литви територій Золотої Орди. Про
наявність такої залежності свідчать ханські
ярлики – накази, що відомі уже з кінця ХІV
ст. [89]. 

У Густинському літописі (на підставі ли�
товських джерел, де дата точно не вказана)
під 1362 роком дається коротке повідомлен�
ня про ці події: "В сие лето Ольгерд победи
греков царьков Татарских и з ордами их, си
есть Котлубаха, Казчея, Дмитра; и оттоли
от Подоля изгна власть Татарскую". Дехто з
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зберігалася православна віра, панувала дав�
ня руська (українсько�білоруська) мова,
діяли старі закони, що грунтувалися на
"Руській Правді" [91]. 

У 70�90�их роках ХIV ст. київський князь
Володимир Ольгердович, який до того ор�
ганізував кілька походів проти тих татарсь�
ких орд, котрі виступали проти перебування
давньоруських земель у складі Великого
князівства Литовського, розгорнув
будівництво замків на території Київського
князівства. Прагнучи створити на Україні
надійну опору для свого панування, великі
князі литовські стали підтверджувати права і
привілеї місцевих феодалів, роздавали землі
у тимчасове та довічне користування за
служби [92]. Князі руських земель як "по�
слушні" давали щорічні данини на великого
князя і татар та у випадках необхідності на�
давали військову допомогу "господарю". В
інших відношеннях їхні володіння залиша�
лися практично автономними частинами
Литовсько�Руської держави, вони навіть
карбували свою монету, на якій була і та�
тарська тамга. Це свідчило про їхню васаль�
ну залежність від Орди.

Після смерті Ольгерда (1377 р.) спалах�
нула боротьба за великокняжий стіл між мо�
лодшим сином (від другого шлюбу з тверсь�
кою князівною Уляною) Ягайлом та його
дядьком Кейстутом. Усунувши небожа від
престолу, Кейстут захопив владу. Але йому
відмовив у "послушенстві" новгород�сіверсь�
кий князь Дмитро�Корибут Ольгердович, і
Кейстут 1382 року вирушив на Сіверщину.
Цим скористався Ягайло і повернув собі
трон, потім заарештував дядька (який за на�
казом небожа був таємно задушений) та ки�
нув до в'язниці його сина Вітовта. Останньо�
му вдалося втекти, і при допомозі Німецько�
го – Тевтонського ордена він добивається
собі влади. Ягайло з метою посилення по�
зиції Литви та Польщі у боротьбі з Орденом
прийняв пропозицію польських магнатів і
політиків про укладення династично�
політичної угоди й одруження з польською
королевою Ядвигою. 1385 року між двома
державами була укладена Кревська угода,
яка передбачала інкорпорацію Великого
князівства Литовського до складу Польсько�
го Королівства, перехід володаря Литви та її
населення у католицтво. Після охрещення
1386 року в католицтво та одруження з Яд�
вигою Ягайло�Владислав став королем
Польщі. Бояри�католики отримують окремі
привілеї.

Вітовт, якому 1392 року вдалося добитися
у Ягайла визнання себе пожиттєвим прави�
телем Великого князівства Литовського, вас�
сально залежного від королівської Польщі,
продовжував відносно Орди політику своїх
попередників. Після поразки фактичного її
правителя Мамая на Куликовому полі 1380
року та розгрому останнього невдовзі виход�
цем із Джучидів ханом Тохтамишем Вітовт

підтримує нового
правителя Орди,
визнає свою ва�
сальну залежність
від нього. У свою
чергу, Тохтамиш
зрікся на користь
великого князя ли�
товського історич�
них прав Золотої
Орди на руські
землі, що були ко�
лись їй підвладні, і
підтвердив це яр�
ликом [93]. У
давніх монголів
слово "дзарлик"
(звідси – ярлик) оз�
начало "слово старшого до молодшого", а то�
му взагалі – повеління, наказ хана з питань
законодавства, управління тощо. Про дани�
ни з українських земель, які раніше належа�
ли Золотій (Білій) Орді, говорить Тохтамиш
у своїй грамоті (ярлику�наказі) до Ягайла
1392 року (деякі джерела пишуть 1393 р.): "З
підвласних нам волостей зібравши данини,
передай через послів, що ідуть, до скарбу...".
У другій редакції дещо по�іншому: "З
князівств вашої землі, що давали дань до Білої
Орди, зібравши данини...". Цей ярлик хана
Тохтамиша до польського короля 1392�1393
років належить до періоду кризи, який пере�
живала Золота Орда після перших ударів і
перед самим розгромом Тохтамиша Тамер�
ланом та в умовах загострення відносин із
Москвою. У зв'язку із цим і робляться спро�
би союзу хана з Польшею та Литвою. Про це
говорять як зміст, так і сам стиль ярлика:
"Мы послали послов, из которых главные
Котлубуга и Асан, дать знать о восшествии
на великое место, и ты также послал к нам
посланника. Третьего года несколько угланов,
из которых важнейшие Бекбулат и Ходжа
Медин, и беки, из которых главные Бекгич й
Турдучак Берди Давуд, отправив вперед чело�
века по имени Идикгия, послали [без моего ве�
дома] к Темирю. По тому требованию он вы�
ступил. Когда он, уверуя в лукавое сердце и
такой же язык их, пришёл тайно вперед, мы,
узнав, собрались: во время битвы прожде те
дурные люди ушли с места, отчего и народ
ушёл с мест. Вот что было бывшему до тех
пор тому делу. Бог нас пожаловав, предал нам
враждующих угланов и беков, из коих главные
Бекбулат, Ходжа Медин Бекгич и Турдучак
Берди Дауд. Теперь мы послали послов, из ко�
их Асан и Тулу Оджа, дали знать об этом
случившемся. А далее... С подданных нам во�
лостей собрав выходы, вручи идущим послам
для доставления в казну. Еще по прежнему
правилу [мои] негоцианты и твои купцы
пусть ходят одни к другим: признавая зто
хорошим для великого улуса, мы утвердили
грамоту с золотым знаком. Велено написать
курячьяго года гиджры семьсот девяносто
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ми земляними валами якої можна було б за�
ховатися досить великій армії – до 50 тисяч
кавалерії з усім необхідним для її утримання
під час облоги. В разі потреби вона могла б
вступити у бій з ворогом. Л.В.Падалка писав,
що, крім Керменчика, Вітовтом для захисту
Лівобережжя Дніпра були відбудовані При�
луки на Удаї, Глинськ на Сулі, Сніпорід на
річці Сліпороді, поблизу впадіння в Сулу,
але пізніше вони були знищені під час на�
падів кримського хана Менглі�Гирея [96].

За Вітовта, з кінця ХIV ст., відбувалася
вільна колонізація Лівобережжя по Дніпру
до порогів, а також по річках Орелі, Самарі,
Ворсклі. Люди розселялися хуторами по бе�
регах річок і тулилися у степових балках.
Населення краю, як у всьому Великому
князівстві, поділялося, окрім удільних
князів, на 5 таких станів: 1) Земяни – вели�
кий землевласницький клас, який отримав
землі від князів або приватних власників і
був у беспосередній залежності від князів. 2)
Бояри – клас землевласників, який за неве�
ликими своїми ділянками був перехідним
між міщанами і селянами. 3) Міщани – меш�
канці міст, до розряду яких належали і боя�
ри, і дворяни, і власне міщани, і посполиті. 4)
Селяни, або "люди господарські" (які прожи�
вали і трудилися на княжих землях), та "зе�
мянські": волосні або тяглі, також служилі і
замкові. Виділяються і "данники", які жили
на власних землях. 5) Безправні, або раби –
дуже незначний прошарок населення, який
згодом не згадується. До початку ХVI ст. на�
селення поділялося на 3 чітко окреслені ста�
ни: 1) привілейований землевласницький і
разом із тим служилий, 2) міщани та 3) селя�
ни двох категорій: на князівських землях і на
приватних. Останні в економічному і судово�
адміністративному відношеннях залежали
від класу землевласників. Був ще клас духо�
венства, який поповнювався з інших станів.
Оскільки територія була прикордонною, то
відзначається мілітаризація населення, яке
мусило захищати свої землі від набігів про�
тивників [97].

У 1391, 1394�1395 роках середньоазіатсь�
кий полководець і правитель Тимур (Тімур,
Тамерлан) завдав ударів Тохтамишу, розгро�
мив Золоту Орду, пограбував її столицю Са�
рай�Берке. Цим скористалися противники
Тохтамиша – хан Заволзької Орди Темир�
Кутлуй (Тимур�Кутлуг, Тимур� Кутлук,
Тімур�Кутлуй) та емір Єдигей (Едигей), які
1396 (за іншими даними 1398) року завдали
удару війську правителя Золотої Орди, і він
змушений був тікати до свого союзника у
Велике киязівство Литовське, безпосередньо
до Києва. Навесні 1399 року Тимур�Кутлук
звернувся до Вітовта з вимогою видати йому
Тохтамиша, а коли той відмовив, почав готу�
ватися до походу проти Великого князівства
Литовського. Тохтамиш звернувся за допо�
могою до Польщі та Тевтонського ордена.
Вітовт зібрав під свої знамена литовців,

пятого новолунного месяца реджеба восьмого
дня, когда Орда была на Дону" [94]. 

Датовано за мусульманського ерою місяч�
ної гіджри (хіджри), що вела свій початок від
дати втечі Магомета із Мекки до Медини 15
липня 662 року, за якою 33 місячні роки
дорівнюють приблизно 32 рокам нашого ка�
лендаря. Про ярлики, видані Тохтамишем
Вітовтові, згадує у своїх грамотах син Хаджі�
Гирея – кримський хан Менглі�Гирей і пе�
релічує усі 17 тем (туменів), що передавали�
ся. У тому числі Київська тьма (земля), Чер�
каси, землі на лівому боці Дніпра, починаю�
чи від Києва до гирла, Путивль, Чернігівська
тьма, тьма Сараєвого сина Егалтая та інші з
усіма данями, землями і водами. У ярлику
Менглі�Гирея, складеному для польського
короля Сигизмунда (Сигізмунда) 1506 (за
іншими даними 1507) року, кримський хан
підтверджує більш ранній ярлик свого бать�
ка Хаджі�Гирея, адресований Вітовту близь�
ко 1428 року, яким Хаджі�Гирей дарував ве�
ликому князеві литовському за допомогу всі
17 тем від Поділля і Причорномор'я до
Чернігово�Сіверщини і сучасної Курщини
включно.

Згадка про цю історичну подію дійшла до
нас у словах кримського хана Менглі�Гирея:
"Великий царь Тохтамиш дал великому князю
Витовту Киев и Смоленск, и иншие городы, и
предок наш царь Тохтамыш на все то дал яр�
лык свой". Цей ярлик не зберігся в оригіналі,
а дійшов до нас у складі пізніших підтверд�
жень; у ярликах ханів Хаджі�Гирея (1461 р.),
Менглі�Гирея (1472, 1507,1514 рр.), Махмед�
Гирея (1520 р.), Сагиб�Гирея (1540 р.), Дев�
лет�Гирея (1560 р.) [95].

За Вітовта відбувається інтенсивне спо�
рудження фортець – укріплених міст на пів�
денно�східних кордонах Великого князівства
Литовського. Тоді у Поворсклі на місці
древніх міст, від яких після погрому ордами
Батия залишилися пустуючі городища, спо�
руджуються фортеці: Полтава, у теперішніх
Великих Будищах (Диканський район),
Опішні, також Більське та Куземинське
укріплення. А по Дніпру з'являються Пере�
волочна, Гебердеїв Ріг (нині с.Келеберда
Кременчуцького району), на місці древнього
Керменчика (тепер Кременчук), засновано�
го, вірогідно, ще Кубратом, також Власівки
(тепер селище міського типу Кіровоградсь�
кої обл.), на горі Пиви (Пивиха біля смт.
Градизька Глобинського району) та інші.
Найбільшою у Поворсклі була Більська фор�
теця, споруджена, як стверджують історичні
джерела, князями Більськими. Юрій Біль�
ський (Бельзький, Бєльський) був сином
Ольгердового брата Наримунда�Гліба, князя
Турово�Пінського. Літописці стверджують,
що "Юрій Наримантович був у числі союз�
ників Вітовта". Напевне, син Юрія, Іван
Юрійович Більський, і отримав за службу у
пожиттєве володіння ці землі та споруджу�
вав величезну Більську фортецю, за високи�
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інших прибалтів, воїнів усіх підвладних йо�
му князівств південно�західних і північно�
західних руських земель. Ягайло виділив
кілька військових з'єднань та Орден – 500
добре озброєних німців. У армії Тимур�Кут�
лука (та Єдигея), окрім татарських військ,
були усі його васали – східноруські князі. На
початку серпня 1399 року противники зі
своїми величезними армадами підійшли до
Ворскли [98]. Литовсько�руські (українські,
білоруські та інші) війська закріпилися у
фортецях Поворскля – у Великих Будищах,
Опішні, значні сили у Більській фортеці, по�
близу неї у Куземині, а Тохтамиш зі своїм 2�
хтисячним військом отаборився неподалік
Полтави, поблизу те�перішнього села Тахта�
улове Полтавського району і в районі урочи�
ща Побиванка, назва якого збереглася від
тих часів [99].

Тимур�Кутлук, який підійшов раніше, че�
каючи прибуття решти військ на чолі з Єди�
геєм, вів переговори з Вітовтом, пропонував
видати йому Тохтамиша і визнати себе васа�
лом нового правителя Орди. Вітовт не пого�
джувався. Хан, затягуючи переговори, по�
слав литовському князеві багатий дарунок –
величезні стада худоби, волів, отари овець і
випросив на роздуми три дні. Коли підійшов
Єдигей, останній від імені Тимур�Кутлука
відхилив вимоги Вітовта і, в свою чергу, ви�
магав, щоб ханська тамга (герб) чеканилася
на литовських монетах. Оскільки згоди не
дійшли, то о 7�й годині ранку 12 серпня 1399
року за Ворсклою, у чистому полі, на "та�
тарській стороні", розпочалася генеральна
битва, яка буквально палала кілька годин.
Розпочалася вона стріляниною із самострі�
лів, пищалів, гармат. Але у полі, де військо
Вітовта билося з татарською армією (та
східно�руських васалів Орди), з кавалерією
Єдигея, яка славилася блискавичною стріль�
бою із луків, гармати і пищалі фактично не
використовувалися. Противники стріляли із
луків, рубали, різали, кололи один одного,
використовуючи різні види зброї. Стріли си�
палися, мов дощ, писав літописець.

Військо Вітовта вже було на порозі пере�
моги, Єдигей почав відступати; напевне, це
був маневр противника. Та в цей час вели�
чезні загони Тимур�Кутлука зайшли з тилу і
атакували литовські війська. Справа у тому,
що воїни Тохтамиша, які билися і тримали
оборону на одному з флангів, поблизу Пол�
тави, не витримали атаки своїх одно�
племінників і в паніці відступили. Цим вони
дали можливість Тимур�Кутлуку, який про�
рвався на правий берег Ворскли, зайти з ти�
лу і вдарити по воїнах Вітовта там, де вони
противника зовсім не чекали. Билися вже й
на мурах фортець. Літописець стверджує:
"...и бысть брань люта и сеча зла зело" [100].
Битва закінчилася страшною поразкою
Вітовта, хоча й татари втратили дуже багато
своїх воїнів. Переможці захопили величезні
трофеї, увесь обоз Вітовта, "и телеги кованыя

утвердженныя с чепми железными и пушки и
пищали и самострелы, и богатство многое и
великое, златыя и серебряныя сосуды поима�
ша..." [101]. Тисячі і тисячі воїнів загинули з
обох боків, особливо постраждала армія
Вітовта. У битві на Ворсклі поліг увесь цвіт
литовсько�руського воїнства. Одні літописці
називають більше 20 загиблих князів, на�
щадків великих князів литовських, інші – 50,
а Никонівський літопис – навіть 74, хоча не
згадує таку кількісь їх – учасників битви
[102]. Про цю страшну "січу" нагадує вели�
чезна кількість могил на території те�
перішнього Котелевського району, неподалік
притоки Ворскли – річки з літописною на�
звою Мерл, а тепер Мерла, ще Мерло або
Мерля, в районі теперішніх сіл Деревки,
Дем'янівка, Лихачівка, Велика і Мала
Рублівка, а також у районі смт. Опішні та се�
ла Міські Млини вже Зіньківського району.
На лівому березі Ворскли, на північний захід
від села Лихачівки Котелевського району
знаходиться Вітовтова (дехто називає Віто�
ва) Могила, яка засвідчує, що там сплять
вічним сном хоробрі воїни армії Вітовта. Про
це ще й до останніх століть свідчила величез�
на кількість курганів�поховань, перш за все
могила Скоробір, у районі древнього
Більського городища та інші поблизу
нинішнього села Більська Котелевського
району, де кровопролиття тривало і після ге�
неральної битви, де до глибокої ночі против�
ники убивали один одного [103]. 

Серед загиблих князів Гліб Святославич
смоленський, Михайло і Дмитро Даниловичі
волинські, Андрій Ольгердович, Дмитро
Ольгердович брянський, Іван Борисович
київський, онук Гедиміна (Гедимина) Ми�
хайло Євнутійович, Іван Юрійович
Більський (Бєльський) та інші [104]. Одним
із справжніх героїв битви на Ворсклі назива�
ють польського намісника на Поділлі
краківського воєводу Спитка із Мельштина.
Побувавши в таборі противника, він оцінив
його силу, відмовляв Вітовта від збройного
зіткнення з татарами. Але коли розпочалася
битва, Спитко Краківський виявив дивовиж�
ну мужність і не скористався шансом уряту�
вати собі життя, вдягнувши шапку з особли�
вими відзнаками, подаровану йому свого ча�
су Єдигеєм. Після битви Спитко ще довго
вважався таким, що пропав без вісті [105].
Уславився там і предок князів Глинських
Мансур�Кият із воїнів�козаків хана Тохта�
миша (дехто помилково вважає його за сина
хана Мамая – лютого Тохтамишевого воро�
га).

Вітовт із залишками своєї армії відступав
у напрямку Києва (вважається, через тери�
торію теперішнього Шишацького району), а
переможці, переслідуючи їх, завдавали нових
ударів, проливали кров, мов воду, аж до
Києва і нищили все на своєму шляху, багато
населених пунктів перетворили на пустелю.
Велика битва Вітовта, яка відбулася 1399 ро�
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"Великій війні" і Грюнвальдській битві 1410
року. За підтримки Вітовта 1412 року Дже�
лаль ад�Дин утвердився на ханському троні
в Золотій Орді. Але тріумф великого князя
був передчасний, бо того ж року його ставле�
ник був скинутий, і володарем Орди став йо�
го брат Карим�Берди, за яким стояла постать
Єдигея. На противагу йому Вітовт висунув
третього Тохтамишевого сина – Бетсуб�Ула�
на, оголосивши його ханом у Києві десь між
1413�1414 роками. Це відгукнулося на Русі
нападом Єдигея 1416 року на Київ. Тоді, як
свідчать літописи, його війська, "воеваша
около Киева и монастрь Печерский пограби�
ша и пожгоша". Бетсуб�Улан зник із
політичного обрію вже близько 1415 року.
Та всеодно Вітовт продовжував "коронува�
ти" ординських володарів. Літописи стверд�
жують, що його ставлениками були золото�
ординські хани Давлат�Берди (1420�1422
рр.) і Улу�Мухаммед (1427�1433 рр.) [108].

У першій чверті XV ст. Вітовт здійснює
кілька успішних походів проти Золотої Ор�
ди, у її володіння на Північний Кавказ. Він
запропонував кабардино�черкеській княгині
вивести своїх людей у прикордонні землі Ве�
ликого князівства Литовського, осісти в чер�
каських уходах понад Дніпром, освоювати та
захищати запустілі після розорення краю зо�
лотоординцями землі Лівобережного Подні�
пров'я. Він дозволив поселитися північно�
кавказьким переселенцям із Кешенського і
Маджарівського юртів у пониззях Орелі,
Ворскли, Псла, у Посуллі і, таким чином,
розпочав нову колонізацію нашого краю. Те�
пер на місці зруйнованої золотоординцями
фортеці Гебердеїв Ріг з'являється Келеберда.
Виникають укріплення в районі Кременчука.
Кешенський юрт засновує укріплення, зни�
щене під час навали Менглі�Гирея, де 1552
року існує ухід, а згодом і поселення
Кишінка (Кишенька). Тоді ж з'являються
назви річок Мандзала – Манжелія, Булат�
чик, а від них згодом отримують наймення і
поселення Манжелія (тепер Глобинський
район), Вищий і Нижній Булатець,
П'ятигірці (нині Лубенський район), вини�
кають села під назвою Маджари на території
сучасного Красноградського району
Харківської області. Цю ж назву носить
здавна і один із кутків селища міського типу
Нові Санжари (у минулому Нові Санджа�
ри). Отже, переселенці з Північного Кавказу,
яких називали ще "черкасами п'ятигорськи�
ми", колонізували у Подніпров'ї обширну
прикордонну з татарами полосу земель, які
"лежали пустими" [109].

Олександр Глинський володів пожалува�
ними йому землями до 1446 року. По 1471
рік це була власність його сина Івана, який
завдяки шлюбові поріднився з багатим і
знатним родом князів Острозьких. Потім до
1498 року феод Глинщина був власністю йо�
го онука Федора Глинського. А з того часу у
Посуллі та Поворсклі бачимо вотчини братів

ку на землях сучасної Полтавщини, у якій
загинули тисячі воїнів – литовців, русичів
(українців, білорусів), поляків, німців, татар,
північно�західних і східних слов'ян – росіян,
з яких одні були під владою Литви, а інші –
під Золотою Ордою і тому воювали у складі
військ противника, представників інших на�
родів, хоча і була страшною поразкою Ли�
товсько�Руської держави, але не зломила її.
Золотоординці зруйнували, сплюндрували
значну частину населених пунктів нашого
краю. Та вже скоро після битви він починає
відроджуватися.

КРАЙ ПІСЛЯ БИТВИ ВІТОВТА 
НА ВОРСКЛІ 
Після поразки біля Ворскли Тохтамиш

повернувся з невеликим загоном однодумців
на територію Золотої Орди і розпочав парти�
занську війну, сподіваючись повернути собі
трон. 1406 року він був убитий ставлеником
Єдигея ханом Шадибеком, сином Тимур�
Кутлука [106]. Частині воїнів Тохтамиша,
які на пропозицію Вітовта залишилися на
українських землях, великий князь виділив
земельні уділи у межах свого князівства. Так
розорені золотоординцями землі у По�
ворсклі та Посуллі дісталися після битви од�
ному із її героїв Мансуру�Кияту. А 1430 року
Полтава, Глинськ (нині село Роменського
району Сумської області) та Глиниця (вва�
жають, що це стара назва Опішні) були
віддані великим князем литовським Вітов�
том синові Мансура�Кията – татарському
мурзі Лексаді Мансурксановичу. Він прий�
няв християнство, узяв собі ім'я Олександр,
а від міста Глинська – прізвище і став князем
Олександром Глинським. Лексада – Олек�
сандр Глинський, як свідчать літописні згад�
ки, "сруби Полтаву, Глинск да Глиницу".
Тобто спорудив дерев'яні укріплення на ста�
рих валах, відродив старі фортеці. У числі
його вотчин були Полтава, Опішня, Більськ,
Куземин, Тахтаулів (Тахтаулове), Диканька,
Глинськ у Поворсклі та Посуллі, інші посе�
лення [107].

Незважаючи на величезну поразку на
Ворсклі, вже з початку XV ст. позиції Вітов�
та в Золотій Орді поступово зміцнюються.
Опираючись тискові з боку Орди, він праг�
нув впливати на ситуацію в регіоні шляхом
протегування власним кандидатам на са�
райський стіл. Ними стали сини Тохтамиша,
котрі уже в 1409 року, отаборившись непо�
далік Києва, звернулися по підтримку до
Вітовта. Хоча великий князь литовський і
наражав українські землі на небезпеку черго�
вого татарського нападу, даючи притулок
Тохтамишевичам, але занепад Золотоордин�
ської держави давав йому підстави сподіва�
тися на здійснення своїх планів. 1409 року
Вітовт уклав угоду з найстаршим із синів
Тохтамиша, Джелаль ад�Дином (Джелал ад�
Дин), загони якого згодом узяли участь у
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Богдана і Григорія Федоровичів Глинських.
Сівер�Глинщина і землі у верхів'ях Ворскли
та по Мерлі, до її гирла й у верхів'ях Удаю
дісталися наміснику овруцькому Григорію
Глинському, а Полтава і решта земель були
власністю воєводи путивльського Богдана
Глинського. Так фактично з 30�х років XV
ст. і майже до кінця XVI ст. на значній тери�
торії Лівобережжя існував великий феод
Глинщина князів Глинських (потім їх на�
щадків Байбуз), у руках яких у той час зна�
ходилося мало не все пізніше так зване
Київське Лівобережжя з опорними пункта�
ми на Ворсклі, Сулі і на самому Дніпрі. Су�
часна Золотоноша теж називалася Глинщи�
на. На північному сході межею цього феоду,
напевне, була річка Глинський Колодязь у
верхів'ях Ворскли. Глинські займали високі
державні посади у Великому князівстві Ли�
товському: були черкаськими і канівськими
старостами, київськими каштелянами, пу�
тивльськими воєводами і відігравали не ос�
танню роль в державі [110].

Про татарські часи та поселення татарсь�
ких елементів на наших землях нагадують не
лише риси обличчя і "коренасті", невисокі
постаті багатьох наших мешканців, які вва�
жають себе корінними українцями, але й ба�
гато географічних назв і прізвищ людей:
Башкат, Татарко, Татаринець, Татарчук, Ор�
да, Ординський, Байбуза, Касименко тощо.
В українській мові багато слів татарсько�
тюркського походження. Наприклад: казна,
базар, бакалія, балаган, бариш, кумач, баш�
лик, буланий, табун та інші, частина яких за�
лишилася ще від попередніх тюркомовних
етносів, які жили на наших землях.

У середині XV cт. (1449 р.) Хаджі�Гирей,
не без допомоги Великого князівства Ли�
товського, остаточно відірвав Кримську орду
від Золотої Орди. Спершу кримські (пере�
копські) татари перебували у васальній за�
лежності від Литовсько�Руської держави, за�
хищали її українські землі від східних татар.
Але коли 1475 року в Криму з'являється ту�
рецький флот, політика кримських татар
змінилася: хан Менглі�Гирей скоро став ва�
салом турків, що мало фатальні наслідки для
українських земель. У боротьбі Менглі�Ги�
рея за владу в Кримському ханстві Литва не
стала на його бік, як і Польща. Казимир
підтримував дружні стосунки з ворогом
Менглі�Гирея ханом Золотої Орди Ахметом,
який воював із Московським князівством.
Та коли Ахмет, сподіваючись на допомогу
Казимира, 1480 року вирушив на Москву,
король не підтримав його. Простоявши над
річкою Угрою, Ахмет пішов без бою. Цей мо�
мент трактується в історії як "повалення та�
тарського іга" Іваном III. Ахмет помирився з
Москвою, і Менглі�Гирей, ставши васалом
турецького султана, вступив у союз з Іваном
III. На грунті спільних інтересів – повалення
Золотої Орди – кримський хан став на боці
московського князя. Так через свою недале�

коглядність у політичній ситуації Велике
князівство Литовське і Польща втратили
свого союзника Менглі�Гирея, а Москва
знайшла у ньому вірного їй союзника.
Зміцніла Москва тепер уже рішуче виступає
претендентом на колишні землі Київської
Русі, вважаючи себе її наступницею, а мос�
ковські князі називають себе спадкоємцями
київської династії.

За намовою Івана III Менглі�Гирей, вико�
нуючи його вказівки, 1482 року нападає на
Велике князівство Литовське, безпосередньо
на Київське воєводство (з 1471 року Київсь�
ке князівство було ліквідовано і перетворено
на воєводство, до складу якого ввійшли зем�
лі Київщини, Черкащини, Житомирщини і
Лівобережної України). Він здійснив напад
на Київ, зруйнував місто, спалив замок, бага�
то людей забрав у полон, пограбував церкви,
а золоті дискос і потир із святої Софії
Київської надіслав у подарунок Іванові III.
Сплюндрувавши багато міст і сіл Правобе�
режжя, Менглі�Гирей вирушив на Лівобе�
режжя. Страшної руїни такого масштабу
наші землі не зазнавали навіть під час навали
монголо�татарської орди хана Батия та орд
Тимур�Кутлука і Єдигея після поразки
Вітовта на Ворсклі. Напади Менглі�Гирея на
наші міста і села тривали періодично фак�
тично до його смерті у 1515 році. Фортеці�
укріплення, споруджені за часів Вітовта
(1392�1430 рр.), маса сіл і хуторів були по�
грабовані, знищені, спалені або зруйновані, а
тисячі людей нападники погнали у неволю,
продавали на невільничих ринках у Криму
та Туреччині. Багато жителів наших населе�
них пунктів тікало на територію Чернігово�
Сіверщини. Справа в тому, що за домо�
вленістю з Іваном III татари її не громили, бо
московський князь планував її захопити са�
мостійно і приєнати до своїх володінь [111].
У числі багатьох інших міст і Полтава пере�
творюється на пустуюче городище. М.Лю�
бавський у своїй праці "Областное деление и
местное управление Литовско�Русского го�
сударства" вміщує політичну карту Литовсь�
ко�Руської держави кінця XV – початку XVI
ст. На ній Полтава не показана, хоча позна�
чені Кременчук (тоді Керменчук) і Перея�
слав, який теж зазнав руїни. Але О.Грановсь�
кий пише, що Кременчук 1490 року записа�
ний як урочище [112].

1503 року у битві з татарами на території
Чернігівщини загинув овруцький староста
князь Григорій Глинський, якому в той час
належала зруйнована Полтава і значна час�
тина феоду Глинщини. З того часу Полтаву
до 1508 року згадують як володіння Михай�
ла Львовича Глинського [113]. Цей далекий
нащадок Лексади�Олександра Глинського
був найвидатнішим представником цього ук�
раїнсько�татарського роду. Прадід його Іван
був сином Лексади – Олександра Глинсько�
го, а прабабуся – донька князя Данила Ост�
розького. Михайло отримав європейську
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Гольшанського і Олельковича страчено, а
Більському вдалося втекти до Москви.
Кілька прикордонних князів тоді перейшли
до Московського князівства, внаслідок чого
після безуспішних воєн Велике князівство
Литовське втратило Чернігів, Новгород
(Новгород�Сіверський), Стародуб, Путивль
та інші міста [115]. На початку XVI ст. на бо�
ротьбу за свої права піднялися Глинські.

У Михайла Глинського знайшлося чима�
ло прихильників між українськими панами.
Він розраховував на активну підтримку ук�
раїнців Волині, на Кримське ханство та Мос�
ковське князівство. Але ні від кого солідної
підтримки він не отримав. А московський ве�
ликий князь Василь III став завойовувати
міста для себе. Повстання зазнало поразки.
Скоро Московське князівство підписало з
Польщею "вічний мир", за яким зреклося
низки завойованих міст, а братам Глинським
та кільком іншим княжим родам довелося
тікати до Москви. Доля Михайла Глинсько�
го була дуже трагічна. Якийсь час він мав ва�
гомий вплив при московському дворі, що й
там викликало заздрість. Великий князь Ва�
силь III обіцяв передати йому після завою�
вання Смоленськ, але не виконав обіцянки.
Побоюючись впливу М.Л.Глинського при
великокнязівському дворі, московські
заздрісники чинять йому підлості, звинува�
чують у різних інтригах, у прагненні зрадити
великого князя московського. Це змушує
Глинського шукати зв'язків із Сигізмундом,
зробити спробу повернення до Литви. Князя
Михайла було ув'язнено і звільнено через
багато років лише завдяки шлюбові (1527 р.)
доньки його брата Василя Львовича, Олени
Глинської, з великим князем Василем ІІІ.
Від того шлюбу народився майбутній пер�
ший російський цар Іван Грозний (Лютий).
Після смерті Василя III (1530 р.), під час ре�
гентства Олени, М.Глинський був її першим
радником. Впливове становище Михайла
Львовича викликало інтригу з боку фавори�
та Олени – князя Овчини�Телепня�Обо�
ленського. Якась лиха доля тяжіла над кня�
зем Михайлом Глинським. Тепер його зви�
нуватили в отруєнні великого князя Василя
ІІІ. У серпні 1534 року його заарештували й
кинули до тієї ж в'язниці, де він сидів
раніше. 15 вересня 1534 року він там і помер.
Та недовго прожила після цього й Олена.
Скоро її було отруєно (вона померла раптово
і того ж дня, без будь�яких почестей спішно
була похована), а її фаворит невдовзі
закінчив життя у в'язниці [116].

Після поразки повстання 1508 року та
втечі Михайла, Василя й Івана Глинських до
Москви король відібрав їхні маєтності, у то�
му числі й Полтаву, що була власністю Ми�
хайла. Але після угоди Сигізмунда (Жиг�
монта) з Василем III того ж року король по�
вернув частину маєтностей нащадкам Васи�
ля Львовича, який опинився з братами та де�
якими іншими членами родини Глинських у

освіту, приймав ка�
толицизм, довгий
час служив на
цісарській службі в
Німеччині при
дворі імператора
М а к с и м і л і а н а ,
потім курфюрста
Альбрехта Сак�
сонського, перебу�
вав у Італії, Іспанії.
Був добре знайо�
мий із Західною
Європою в епоху
гуманізму і рене�
сансу, володів

кількома іноземними мовами. Повернув�
шись наприкінці XV ст. із Західної Європи,
будучи талановитим і освіченим, він уже
1500 року дослужився при дворі великого
князя литовського Олександра до чину
двірського маршалка (міністра двору і ко�
мандувача двірської гвардії). Високі посади
займали і його брати. Василь Львович за
вірну службу отримав від великого князя
староство Берестейське з урядом ключа Бе�
рестейського "до живота". Старший із братів
– Іван Львович – з 1505 року був київським
воєводою. Успіхи М.Л.Глинського при вели�
кокнязівському дворі та те, що він протегу�
вав українським і білоруським панам, викли�
кало злобу і заздрість пропольських і прока�
толицьких елементів. Коли помер Олек�
сандр, противники звинуватили Михайла
Глинського, ніби він отруїв великого князя,
аби посісти престол (хоча смерть того
Глинському була невигідна) і підбурили
проти нього нового великого князя литовсь�
кого та короля польського Жигмонта (Си�
гизмунда) Казимировича. Останній перестав
довіряти Михайлові, позбавив його та його
братів владних доходних місць. 

Разом із братами Іваном і Василем Ми�
хайло Глинський підняв 1508 року повстан�
ня під гаслом захисту православної релігії та
політичних прав. Це було останьою спробою
українських панів здобути свої давні права у
межах Литовсько�Руської держави [114]. 

Як відомо, скасування Київського
князівства 1471 року означало кінець ук�
раїнської автономії, відсунення на другий
план у Великому князівстві православних
панів. Це викликало невдоволення проти ка�
толиків і Польщі. Почали наростати симпатії
до Московського князівства, його князів, які
вже з XIV ст. стали додавати до свого титулу
"і всієї Русі", а з кінця XV ст. настійно вис�
тавляли себе спадкоємцями київської ди�
настії. 1481 року українські князі з литовсь�
кої династії – Іван Гольшанський, Федір
Більський та Михайло Олелькович, які дав�
но зукраїнщилися, очолили повстання з ме�
тою скинути з трону Казимира Ягайловича й
за допомогою Москви захопити велико�
князівський стіл. Змову тоді було розкрито,
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Москві. Короткий час Полтава була во�
лодінням Марії Юріївни, дочки Юрія Васи�
льовича й онуки Василя Львовича Глинсь�
ких, одруженої із чорнобильським старостою
Яковом Єльцем. Потім володіння перейшло
до дочки Василя Львовича та сестри Юрія
Васильовича, Михайла Васильовича і Олени
Василівни Глинських – Огрофени Васи�
лівни, котра вийшла заміж за Байбузу. 1537
року Огрофена Василівна заповітним лис�
том передала спадкові маєтності своєму зя�
теві Михайлові Івановичу Грибунову або
Грибуновичу, якому перейшло у спадок і
друге прізвище – Байбуза, що потім дістало�
ся його нащадкам. У своїх володіннях, що
так і не відродилися, не заселялися належ�
ним чином після жахливих погромів Менглі�
Гирея, Михайло Грибунович�Байбуза брав із
селища й городища "за Днепром у Сивере на
реце Ворскле, на имя Глинско, дани оттуль 4
кади меду присного" [117]. Отже, й Полтава
після набігів Менглі�Гирея числилася пусту�
ючим городищем Глинських.

За Вітовта Полтава та інші міста�фортеці,
як і чимало інших поселень, відроджувалися
двічі. Перший раз, коли він, отримавши
князівство, почав укріплювати його кордони,
відбудовувати міста�фортеці на пустих горо�
дищах (де нерідко виникали невеликі сели�
ща), що їх залишили орди Батия. А вдруге –
на початку XV ст., уже після того, як вони
були зруйновані золотоординцями після
битви на Ворсклі 1399 року. Із початку XV
ст. відбувався інтенсивний процес ко�
лонізації краю аж до Поорілля як за рахунок
того населення, яке поверталося із Черніго�
во�Сіверщини (куди воно тікало від золото�
ординців, а потім від татар) так, головним
чином, за рахунок татар і потатарених еле�
ментів. Часто це могли бути зукраїнщені на�
щадки давніх булгар, торків, берендеїв, пе�
ченігів, половців, з якими асимілювалися та�
тари. Певну частину становили переселенці з
Північного Кавказу, котрих Вітовт запрошу�
вав селитися у прикордонних землях Лівобе�
режжя Дніпра [118].

Після розорення краю наприкінці XV�на
початку XVI ст. Менглі�Гиреєм значна час�
тина наших земель на тривалий час знову пе�
ретворюється на пустелю. Тому і в середині
XVI ст. ми не знаходимо на карті сучасної
Полтавщини багатьох згадуваних раніше
міст�укріплень, а лише пустуючі городища й
уходи – замкові, церковні та монастирські,
земянські, бояр і міщан, "отчичів" (власники
яких були у відсутності). Перші й останні
уходи надавалися в оренду на рік місцевим
чи прибулим промисловикам за гроші або за
натуральну оплату (медом, рибою, хутром
дикого звіра тощо). Край був дуже багатий
на звіра, дичину; у Ворсклі, Пслі, Орелі,
інших річках та озерах водилася величезна
кількість риби, раків. У цих угіддях із лісами,
річками, озерами, де не було великих населе�
них пунктів, а існували лише пасіки – хуто�

ри "ухожаїв" (уходників), останні у теплу по�
ру року займалися своїм промислом. Уходи
на землях Подніпров'я належали до
Канівського та Черкаського замків, у яких
під час нападу ворога люди знаходили за�
хист, частина уходників і жила там у зимо�
вий період. Уходами користувалися прибулі
промисловики із Києва, Канева, Черкас,
Чорнобиля, Мозиря, Бихова, Могилева, Пет�
рикова та інших західно�руських міст. 

Канівські уходи тягнулися по Сулі від
гирла до кордонів з Московською державою
вище Ромен (Ромна), по її притоках – Ор�
жиці, Сніпороду (Сліпороду), Удаю, Мнозі,
Сулиці, а на сході – до впадіння Хоролу у
Псьол біля Голтова (Говтви). Тут були ухо�
ди: "добра" монастиря Пустинського
Київського, потім його філії у районі Горо�
дища, на Пивисі, Канівський замковий,
Ромнівщина, Мехведівщина, знамя Ко�
лив'ятинське (Климятинське, на місці
с.Жовнине, тепер Черкаської обл.), по Ор�
жиці кілька "Канівських уходів"; по Сулі, ви�
ще річки Оржиці, – земля Кашина, зайнята
козаками, уход Гостилівський, міщанська
земля від Володиної Гори до Лубен, Земля
Лубно замкова, земля Жолудева міщанська,
Хорошківщина міщанська; по Удаю –
Дідиківщина, земля Пирятинська, уходи
канівських церков св. Василя та Спаської
(останній – дар Євстафія Дашкевича); по
Пслу кілька уходів, що знаходилися в оренді
Драба; при впадінні річки Хорол у Псьол –
уход, де древнє поселення Голтав (Говтва),
та інші. Хоча землі у Посуллі з часу Лексади
– Олександра Глинського входили до складу
Глинщини, а за заповітом 1537 року перейш�
ли до спадкоємців Глинських по жіночій
лінії – Грибуновичів�Байбуз, але фактично
ні Глинські, ні Байбузи їх не заселяли через
загрозу з боку кримських татар. Земля Луб�
ни в середині XVI ст. складала власність
Канівського замку. Назва "земля" не свідчи�
ла, що уход був пустуючим, тут могли бути й
постійні невеликі поселення.

До Черкаських уходів на Полтавському
Лівобережжі належали: 7 замкових – Ве�
ловський (ще Воловський, вірогідно, Власів�
ський), Керменчуцький, Лісок, Песельський
(Псільський), за Ревучим, Кешенський (Ки�
шенський), Вовчий острів та 2 монастирські
– Миколи�Пустинського монастиря біля
гирла Сули і уход Пивів (де Пиво�Гора).
"Вход Керменчуцький" показаний вище гир�
ла Псла, а Керменчук (Кременчук) – лише
урочище. Про нього в одному з документів
сказано: "Был когда�то городок, ныне пустое
поле"; доход отримували лише з озер. Три
черкаські уходи були на Орлі (Орелі) та низ�
ка уходів на Ворсклі. Уход Кешенський (Ки�
шенський), при Переволочній та Вовчий
острів тримали черкащани. До складу Чер�
каського староства Київського воєводства
наприкінці XV�у середині XVI ст. входили
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Чернігово�Сіверщини та все більші претензії
на інші колишні давньоруські землі, наступ
Москви на Прибалтику, постійна загроза з
боку Кримського ханства примусили Литву і
Польщу піти на більш тісний союз і укласти
Люблінську унію 1569 року. Тепер до
Польської корони відходили всі українські
землі, що раніше належали литовцям.

Два століття, прожиті у Великому Ли�
товсько�Руському князівстві, мали позитив�
не значення в розвитку українського народу,
у тому числі й Полтавського краю. Хоча
національне життя не могло розвинутися у
повних формах і зустрічало різні перешкоди,
але для розвитку культури і національної
свідомості народу це був щасливий час. На�
щадки давніх князів і бояр мали рівне стано�
вище з литовцями, у своїх землях вони зай�
мали посади намісників, воєвод, каштелянів,
старост. Фактично влада була в руках ук�
раїнських панів. Міста, що відроджувалися,
або будувалися нові, мали український ха�
рактер, використовувалася рідна мова, збе�
реглися давні законодавчі традиції, провідне
значення в українських землях мала право�
славна церква, яка об'єднувала навколо себе
все більше мас. Під опікою церкви перебува�
ли школи. Усе це давало українським грома�
дянам, особливо вищим прошаркам, відчут�
тя, що вони живуть у своїй державі, своїм
життям. Багатства краю давали змогу
безбідно жити і народним масам, основним
обов'язком яких на цих прикордонних зем�
лях було споруджувати фортеці та захищати
кордони від нападників. На жаль, близьке
розташування до войовничих сусідів стало в
цей період, особливо наприкінці XV�на по�
чатку XVI ст., основною трагедією території
сучасної Полтавщини, яка була пограбована,
розорена і з багатолюдної перетворена на
напівпустелю, на місця господарювання про�
мисловиків�уходників.
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землі й вище по Ворсклі, у тому числі були
володіння Глинських�Байбуз – "уход Глин�
ско у Севере на р. Ворскле". (У 1498 році
"Сивера на реке Удае и городище Полствинъ
(можливо, Пирятин. – Прим. авт.) и речка
Куренка, подобно тому, как все соседнее По�
сулье, принадлежали черкаским князьям
Глинским", хоча тут існували уходи канів�
ських і черкаських міщан. "Землю Пиря�
тинську" в середині XVI cт. тримав черкась�
кий боярин Чайка. Черкаські землі були
більш небезпечні, оскільки знаходилися
близько від кримських татар, які нерідко ро�
били набіги. Тому ці уходи, як правило,
віддавалися в користування "чужегородців",
які давали за користування ними більші су�
ми, ніж свої люди [119]. 

Так завдяки нападам і розоренню з боку
"неспокійних" сусідів колись густо заселе�
ний Полтавський край з його численними
містами�фортецями наприкінці XV�у XVI ст.
став фактично малолюдним, перетворився
на сировинну базу промисловиків�уход�
ників. Поступово окремі з уходників стають
власниками хуторів�пасік, де були значні
ділянки орних земель, ставки, всіляка звіри�
на, свійські тварини, розкішні садки та горо�
ди [120]. І ще довго татари були близькими
сусідами наших лівобережних уходників. 

За давньою традицією, не лише у XV ст., а
навіть і на початку XVI ст.на південно�
східних окраїнах сучасних полтавських зе�
мель кочувала в теплу пору року Ногайська
орда, яка виникла в кінці XIV ст. внаслідок
розпаду Золотої Орди. Спочатку територія її
включала Поволжя і західну частину Дешт�і�
Кипчака, що становили феодальне во�
лодіння золотоординського темника (воєна�
чальника) Ногая, якому підпорядкувалися й
українські землі і який загинув 1300 року.
Орда зберегла його ім'я у своїй назві. Вона
входила до складу Кримського ханства. На
наших землях ногайці довгий час господарю�
вали, як на власних. Як відомо, під час золо�
тоординського іга, частина торків, берендеїв,
половців асимілювалася з кримськими тата�
рами, і вони продовжували кочувати та гос�
подарювати на землях, де жили раніше. Так,
1401 року, як свідчать історичні джерела, та�
тари "пришли на пашню на Орель и на Сама�
ру и на Овечью Воду, туто пашню пашут";
1501 року теж вони живуть на Орелі; 1502 –
"орда кочуеть насей сторонъ Днепра, а коче�
вать деи ей по Ореле и по Самаре". 

Хоча уже 1552 року згадуються "Уходь
Орельский. Еще два уходы вверху того
Орельського", 1559 року – "на поляхъ Чер�
каскихъ, на поле, на Ореле" [121]. Тож уход�
ники одночасно змушені були й охороняти
свої уходи, у яких вони займалися промис�
лом.

Зміцнення на сході Московського царства
і відібрання ним у Великого князівства Ли�
товського Чернігова, низки інших територій
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Олгердович, брат его Дмитреи Дебряньскыи,
князь Иван Дмитреевич Кыдырь, князь
Андреи пасынокь Дмитреевъ, князь Иванъ
Борисович Кыевскыи, князь Глебъ
Святославич Смоленьскыи, князь Лев
Корьядович, князь Михайло Васильевич,
брат его князь Семенъ, князь Михайло
Подберезьскыи, брат его князь Александръ,
князь Михайло Данилович, брат его князь
Дмитреи, князь Федор Патрекеевич
Волыньскыи, князь Ямонтъ Полунтович,
князь Иван Юрьевич Бельскы, князь
Вуспытко Краковъскы..."

Полное собрание русских летописей. 
Московский летописный свод конца 
XV века. – М.�Л.: Изд�во АН СССР,
1949. – Т. 25. – С. 229. 

Стаття надійшла в редакцію 1.02.2002      n

ДОВІДКА ПРО АВТОРА
ВІРА НИКАНОРІВНА ЖУК

народилася 12 квітня 1928 р. у приміському
селі Кривуші Кременчуцького району
Полтавської області в сім'ї службовця. 1935
р. поступила у перший клас Кривушанської
неповної середньої (семирічної) школи, де і
закінчила до війни 6 класів. У роки Великої
Вітчизняної війни з батьками проживала на
окупованій території, пережила всі жахи
війни і фашистської окупації (тим більше,
що територія поблизу кутка села, де жила

сім'я, була місцем форсування Дніпра
німецько�фашистськими військами та їх
переправи на лівий берег на початку вересня
1941 р.).

119. Падалка Л.В. Прошлое Полтавской территории
и ее заселение. – Полтава, 1914. – С. 48�49;
Полтавские епархиальные ведомости. Часть
неофициальная. –1898. – № 26. – С. 932, 934�935; №
28. – С. 1017, 1019.
120. Там само... – № 26. – С. 924.
121. Стрижак О.С. Назви річок Полтавщини. – К.:
Вид�во АН УРСР, 1963. – С. 52�53.

ДОДАТКИ 
№ 12
Випис із Московського літописного
зводу кінця XV ст. про битву великого
князя литовського Вітовта із
золотоординським ханом Темир+
Кутлуєм на Ворсклі. 12 серпня 1399
року.

Князь велики Витовтъ Кестутьевич
Литовскии собрав вся многи, с ним же бе и
царь Тахтамышь со своим двором, а с
Витовтом Литва, Немци, Ляхи, Жемот,
Татарове, Волохи, Подоляне. Единых князей
с ним бе числом 50, и бысть сила ратных
велика зело. И со всеми сими полкы и со
многочисленными ратьми ополчився, поиде
на царя Темирь Кутлуя и на всю его силу
татарьскую, похвалився глаголаше бо
Витовтъ: "Поидемъ и победим царя Темирь
Кутлуя, взем царство его, посадим на нем
царя Тахтамыша, а сам сяду на Москве на
великом княженьи на всеи рускои земле".
Прежде бо того свещася Витовть с
Тахтамышом, глаголя: "аз тя посажу въ Орде
на царстве, а ты мене посади на Москве на
великом княженье на всеи Русской земли".
И на том поидоша на царя Темирь Кутлуя. А
царь Темирь Кутлуи в то время приспе со
многими своими полкы ратными и съ
князьми своими Ордыньскыми и со всею
силою Татарьскою, и сретошася с Витовтом
обои в поле на реце Воръскле, и бысть имъ
бои великъ месяцы августа въ 12 день.

На долзе же бьющимся, поможе богъ
Татаром, и одоле царь Темирь Кутлуи,
победи Витовта и всю силу Литовъскую, и
убеже Витовтъ в мале дружине, а татарове
погнаша по них секуще. А Тахтамыш царь
бежачы с бою того много же пакости учини
земле Литовъскои. Побиша же Татарове на
том великом побоище много князей
Литовъскых и воевод и бояр великых и
христианъ много и Литвы и Немець и
Лаховъ и иных иудеи, многое множество
безъчисленное паде тогда, а мало осталося
их. И поиде царь Темирь Кутлуи къ городу
къ Киеву и взя с него окупъ 3000 рублевъ
Литовсъскым серебром, а силу свою всю
распусти воевати земли Литовъсые, и
ходиша рати Татаръскые, воюючи даиже до
Великого Лучска, и много городовъ
поплениша и много странъ повоеваша и
много зла створивъ царъ Темирь Кутлуи
земли Литовъскои и отъиде в землю свою.
Се же имена князей Литовъскых избитых
тогда на бою том: князь Андреи Полотьски
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Після звільнення села від фашистських
військ деякий час працювала у місцевому
колгоспі ім. Г.І.Петровського на збиранні
залишків урожаю. 1947 р. закінчила Кремен�
чуцьку середню загальноосвітню школу № 2.
1950 р. вступила на історичний факультет
Київського державного університету
ім. Т.Г.Шевченка, який і закінчила (іс�
торико�архівний відділ) у 1955 р. з відзна�
кою. Після закінчення університету була
направлена на роботу в Державний архів
Полтавської області. В.Жук працювала тут
до червня 1978 р., спочатку на посадах
наукового і старшого наукового співробіт�
ника, згодом – начальника відділу
використання та публікації документів. Із
червня 1978 до вересня 1986 р., до виходу на
пенсію, працювала у Полтавському педаго�
гічному інституті ім. В.Г.Короленка спершу
на посаді асистента, потім викладача,
старшого викладача, доцента кафедри історії
СРСР та УРСР. Після виходу на пенсію
протягом кількох років ще продовжувала
працювати в педінституті на посаді доцента.

Працюючи в архіві, В.Н.Жук займалася
дослідженням історії архівної справи та
архіву, брала участь у підготовці 2�х видань
путівника по архіву, збірників документів,
публікацій у наукових журналах про пошу�
кову, видавничу роботу, виступала зі
статтями в часописах на різноманітну тема�
тику. У 60�их роках брала активну участь у
підготовці тому "Історія міст і сіл Укра�
їнської РСР. Полтавська область" (К., 1967)
на громадських засадах, за що Указом
Президії Верховної Ради УРСР від 25
лютого 1975 р. їй було присвоєно почесне
звання Заслуженого працівника культури
Української РСР.

У травні 1977 р. при відділі історії і між�
народних відносин соціалістичних країн
Інституту історії Академії наук Української
РСР В.Н.Жук захистила кандидатську ди�
сертацію на тему "Громадськість України в
російсько�болгарських взаєминах 60�70�х
років XIX століття" (науковий керівник –
доктор історичних наук П.С.Сохань).
Учений ступінь кандидата історичних наук
був їй присуджений рішенням Ради при
Інституті історії АН УРСР від 31 травня
1977 р. Звання доцента офіційно присвоєно
рішенням ВАК при РМ СРСР 27 листопада
1985 р. Протягом усього часу своєї наукової
діяльності невтомна дослідниця брала участь
у написанні понад 20 колективних наукових
історичних видань – книг, збірок документів,
двох частин довідника з історії адміні�
стративно�територіального поділу Полтав�
щини, 13 випусків серії брошур "Наш рідний
край", є автором майже 200 статей у книгах,
брошурах (чи окремих брошур), наукових

журналах, понад 460 статей та довідок в
енциклопедичних виданнях (в "УРЕ" та в
енциклопедичному довіднику "Пол�
тавщина", лише в останньому більше 400
статей та довідок), кількох брошур –
методичних рекомендацій для вчителів,
студентів, учнів, лекторів, а також кілька
сотень статей у часописах, написаних
самостійно або у співавторстві.

В.Н.Жук брала безпосередню участь
майже у 30 міжнародних, республіканських,
обласних тематичних та краєзнавчих науко�
вих конференціях, у тому числі 2�х у Бол�
гарії. Займалася пошуковою науковою робо�
тою у багатьох центральних державних архі�
вах колишнього СРСР, у центральних та об�
ласних архівах України і в 4�х архівах Бол�
гарії.

Працюючи у Полтавському педінституті,
вона також розробила курси лекцій з допо�
міжних історичних дисциплін, історичного
краєзнавства, історії Полтавщини, навчаль�
но�методичні комплекси дисциплін.

Основні напрями її наукової діяльності –
історичне краєзнавство, конкретно історія
Полтавщини (різні періоди), пам'ятки історії
та культури. В галузі славістики – вивчення
економічних, культурних та інших зв'язків
України і Болгарії, Полтавщини та Болгарії
у XIX�XX ст. В останнє десятиліття багато
уваги приділяла дослідженню процесу
формування української народності, історії
сивої давнини українських земель, особливо
періоду до Київської Русі (українські землі в
складі Великої Скіфії, Сарматії, під владою
готів, гуннів, Аварського каганату, у складі
Великої Булгарії та Чорної Булгарії тощо;
монографія “Із глибини віків. Сторінки з
історії сучасних земель Полтавщини від
Скіфії до Великого князівства Литовського
(VIIст. до н. е. – XVI ст. н. е.").

Довідка: Жук В.Н. //Историки�слависты
СССР. – М.: Наука,1981. – С.76�77; Тронько
П.Т. Летопись дружбы и братства //Из опыта
создания Истории городов и сел Украинской
ССР. – В 26�ти томах. – К.: Наукова думка.
1981. – С.76; Станев Христо. Братская дружба
ни свързва (Очерк за Полтавска область). –
София: Отечествен фронт, 1981. – С.6; Архівний
збірник. До 80�річчя Державного архіву
Полтавської області. Матеріали наукової
конференції. – Полтава: Вид�во "Полтава", 1998.
– С. 315�333.
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До 90�річчя
Полтавського
державного

педагогічного
університету

ім.В.Г.Короленка

“ПМ” запрошує авторів
і читачів висловити

свої міркування з таких
питань: 1. Коли

завершилася “криза
сучасної педагогіки
1917 року”? 2. Чи

приречена  педагогіка
завжди бути  у кризі?

Уявімо, що
А.С.Макаренко справді

був автором роботи
“Криза сучасної

педагогіки”.
Про що він міг  у ній

написати? “ПМ” очікує
досліджень і з цього

питання.
Автор кращої відповіді

буде нагороджений
річною передплатою

“ПМ”.
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В 1914�1917 гг. А.С.Макаренко, как известно, был студентом Пол�
тавского учительского института, который он закончил с золотой ме�
далью. По его собственным словам, он получил эту высокую награду
за свою выпускную работу по педагогике. Данный факт общеизвестен
и долгое время не вызывал никаких сомнений. Он нашел отражение
во всех биографиях педагога, написанных отечественными и зарубеж�
ными авторами.

Макаренко упоминает об этом в своем заявлении в Центральный
институт организаторов народного просвещения им. Е.А.Литкенса, да�
тированном 24 августа 1922 г. В нем написано дословно следующее: "В
Учительском институте золотую медаль получил за большое сочине�
ние "Кризис современной педагогики", над которым работал 6 меся�
цев"1. Международное макаренковедение неоднократно указывало с
сожалением на то, что до сих пор не удалось обнаружить эту работу. В
ней предполагается найти точную информацию о том, какими знания�
ми о современных ему (российских и зарубежных) течениях в педаго�
гике обладал Макаренко, а также ссылки на возможные влияния на
формирование его собственных представлений.

Архивные фонды Полтавского учительского института, основан�
ного в 1914 году, к сожалению, не сохранились. Достойно упомина�
ния то, что с 1989/90 учебного года впервые для педвузов СССР все
выпускники стационара Полтавского педагогического института (се�
годня – педагогического университета) пишут и защищают диплом�
ные работы, как это якобы уже было с начала существования учебно�
го заведения, в первом выпуске которого был и выдающийся педагог
А.С.Макаренко.

На основании государственных указов о награждении медалями
учеников и студентов в Российской империи и законодательства Вре�
менного правительства, а также переписки между Полтавским учи�
тельским институтом и начальством в Киеве я пришел к заключению,
что Макаренко такой работы вообще не писал.

По этой теме я уже выступал в 1991�92 годах в печатных органах в
Киеве2 и в Полтаве3, а также в Москве4, но мои выводы были встрече�
ны с сомнением. Так, в авторитетном журнале "Педагогика" (быв.
"Советская педагогика") в связи с данной публикацией можно прочи�
тать следующее: "... поскольку аргументы Г.Хиллига показались ре�
дакции спорными и не очень убедительными, мы обратились к
Г.А.Созиновой, на протяжении многих лет изучавшей рассматривае�
мый период в жизни А.С.Макаренко, с просьбой прокомментировать
статью немецкого макаренковеда"5. В обширной статье этого оппо�
нента6, который ни до, ни после того не выступал с результатами сво�
ей исследовательской деятельности, не содержится ни одного нового
факта, и это самое, к сожалению, нужно сказать также и по поводу
возражения моего уважаемого "местного" партнера в дискуссии по
данной теме В.Ф.Моргуна. Поэтому мне бы хотелось познакомить
читателей "Постметодики" с центральными тезисами моей аргумен�
тации.

Сначала немного слов о ситуации заведующего колонией
им. М.Горького в момент принятия решения написать заявление для
учебы в только что открытом институте организаторов народного
просвещения и воплотить для его будущих слепо верующих поклон�
ников на родине и за рубежом легенду о выпускной работе педагога�
новатора в жизнь.

Это другая тема, до сих пор не освещенная макаренковедением. Об
этом нужно написать специально, но вкратце можно сообщить следу�

О МИФЕ "ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ"
ВЫПУСКНИКА ПОЛТАВСКОГО
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
А.С.МАКАРЕНКО

Гетц Хиллиг
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ющее. Для Макаренко летом/осенью 1922 г. глава "колонии им.
М.Горького" была закрыта – он стремился "бросить" Украину и стать
большим человеком в системе Наркомпроса РСФСР. Учеба в столич�
ном институте ему открывала такую возможность. В Москве "студент
основного отделения Антон Макаренко" был вынужден дать подпис�
ку о том, что он по окончанию института обязуется работать органи�
затором в области народного образования "братской республики"7. В
конце ноября 1922 г., т.е. после 6 недель, из�за хаотичной ситуации в
полтавской колонии, Губнаробраз вынудил его вернуться в ненавист�
ную провинцию8. Институту присвоили имя второго заместителя
наркома просвещения Луначарского Е.А.Литкенса, погибшего весной
1922 г. Литкенс был близким другом Троцкого, обширный некролог
которого "Правда" опубликовала 27 апреля т.г. Таким образом, не
удивляет, что его фамилию скрывали в историографии советской пе�
дагогики. Еще один интересный момент: заведующей учебной частью
института им. Литкенса являлась... Людмила Троцкая, дочь наркома
по военным и морским делам РСФСР. Она решала вопрос о приня�
тии полтавского завкола в институт – в его личном деле я нашел три
документа с подписью Л.Троцкой9. И хотя это не относится к предме�
ту данной статьи, но проливает некоторый дополнительный свет на
обстоятельства, почему Макаренко "придумал" такую тему для своего
ненаписанного сочинения.

То, что Макаренко по окончанию своей учебы в Полтавском учи�
тельском институте был награжден золотой медалью, не подлежит со�
мнению, – это указано в его аттестате, известном по многочисленным
изданиям трудов педагога�писателя. Но я сомневаюсь в том, что он
получил данную награду "за большое сочинение "Кризис современ�
ной педагогики", над которым работал 6 месяцев". В связи с этим хочу
выдвинуть следующие аргументы:

1. Макаренко сам не заговаривает на названную тему ни до этого,
т.е. между 1917 и 1922 гг., ни после; также его учителя в Полтавском
институте, и особенно директор А.К. Волнин, преподававший педаго�
гику, в их обширных и информативных воспоминаниях о Макаренко
не упоминают ни единым словом о подобной работе своего "образцо�
вого ученика".

2. Предмет "педагогика" преподавался в трехгодичном учитель�
ском институте только со второго "класса". Поэтому возникает есте�
ственный вопрос: каким образом Макаренко, которого осенью (или,
самое позднее, в начале декабря) 1916 г. призвали на военную службу,
мог написать столь большую работу, требующую так много времени?
Уж никак не в 1916 г., после только одного года обучения педагогике!
Но, может быть, он успел это сделать за те четыре месяца, которые у
него остались после возвращения со службы?

3. На основании циркуляра Министерства народного просвещения
Временного правительства от 19 марта 1917 г. во всех учительских
институтах в том году были отменены выпускные экзамены. Все "вос�
питанники", которые успешно заканчивали третий класс, получали в
конце учебного года разрешение преподавать в высших начальных
училищах10.

4. В соответствии с положением об учительских институтах от
31 мая 1872 г., которое упоминалось и в аттестате Макаренко, награж�
дение лучших воспитанников этих заведений золотыми и серебряны�
ми медалями проводилось на тех же основаниях, что и в мужских
гимназиях Министерства народного просвещения (ст. 2.290). О том,
что написание выпускной работы является необходимым условием
для получения медали, речи не было.

5. Из сохранившейся в Центральном государственном историчес�
ком архиве Украины переписки попечителя Киевского учебного ок�
руга с Полтавским учительским институтом следует, что весной 1917
г. Макаренко подавал прошение директору института о продлении
срока сдачи зачетов по учебным предметам (официально день окон�
чания учебных занятий в институте – 1 мая). При этом он ясно дает
понять, что из�за его военной службы для него невозможно в срок вы�
полнить все требования, обязательные для успешного окончания уче�
бы, т.е. "сдать все необходимые зачеты, сочинения по педагогике (!) и
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практические работы". Свою цель (успешно закончить курс институ�
та) Макаренко пытался достичь всеми правдами и неправдами: он
указывает на то, что якобы "не исключена возможность нового при�
зыва (его) на военную службу в текущем году осенью". Как следует из
архивных материалов, 24 апреля 1917 г. педагогический совет инсти�
тута рассматривал прошение "воспитанника III класса Антона Мака�
ренко" и принял решение "в виду выдающихся способностей и успе�
хов" дать ему возможность "окончить курс института в настоящем
учебном году". Для этого он должен "подвергнуться в течение мая ме�
сяца проверочным испытаниям"11. Заслушивание их результатов
произошло на заседании педагогического совета 15 июня – в тот день,
как известно, был выдан аттестат12.

Об этом Волнин сообщает 17 июля попечителю, и в том же доку�
менте отмечено, что Макаренко было также присуждено "звание учи�
теля высшего начального училища с награждением за отличные успе�
хи золотой медалью"13. Таким образом мы узнаем из самого достовер�
ного источника – делового письма основателя и первого директора
Полтавского учительского института: золотую медаль выпускник по�
лучил "за отличные успехи", а не "за большое сочинение", как речь
идет в заявлении в Центральный институт организаторов народного
просвещения им. Е.А.Литкенса. Из этого можно заключить, что пред�
полагаемый факт и тему "дипломной работы" Макаренко сформули�
ровал на злобу дня в 1922 году. 

Правда, о якобы угрожающей опасности снова попасть в солдат�
ские казармы в письме Волнина речи нет. Вместо этого упоминается о
намерении Макаренко поступить в высшее учебное заведение, поэто�
му после письменного заявления ему сразу же выдали документы14, в
том числе аттестат и характеристику, где, между прочим, говорится о
том, что "особый интерес проявил к педагогике и гуманитарным на�
укам, по которым очень много читал и представил прекрасные сочи�
нения"15.

Планы Макаренко изучать в Москве историю, о которых в своих
воспоминаниях16 свидетельствует В.Н.Тарасов, преподававший этот
предмет в Полтавском институте, потерпели неудачу, так как и после
Февральской революции сохранилось прежнее условие для такой
учебы в университете: знание древних и современных иностранных
языков. Как вытекает из циркуляра Министерства просвещения Вре�
менного правительства от 13 июня 1917 г., выпускникам учительских
институтов предоставлялось право поступления в университет толь�
ко после сдачи дополнительных экзаменов по латинскому и одному
из новых языков17, которыми Макаренко не владел, несмотря на то,
что он иногда утверждал обратное. Так, в Послужном списке для до�
ступа в НКВД УССР в ноябре 1935 г. Макаренко написал, что он кро�
ме родного русского языка также владеет "немецким, украинским"18.

Макаренковскими документами и высказываниями биографичес�
кого характера вообще надо пользоваться с величайшей осторожнос�
тью – в них встречается много "фантазии". Это нужно также сказать и
по поводу вышеупомянутого заявления "завкола Горького" в Цент�
ральный институт организаторов народного просвещения в Москве.
Данный документ начинается короткой автобиографией из шести
предложений. Даже в этом небольшом абзаце можно обнаружить ряд
неточностей и преувеличений в пользу автора. Так, например, педаго�
гические курсы, законченные Макаренко в 1905 году, были не двух�
(как это написано в заявлении), а одногодичные. Упоминаемая им
"большая железнодорожная школа при Крюковских вагонных мас�
терских (до 1000 учащихся)", которой он в 1917�1919 гг. руководил, в
действительности представляла собой маленькое училище на 200�300
учеников. 

Автобиографические высказывания А.С.Макаренко требуют кри�
тической оценки исследователей. Это относится также и к легенде о
его "дипломной работе".

Статья поступила в редакцию 08.01.2004
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Від Буття до Становлення – така, згідно
з Іллею Пригожиним, орієнтація нової на�
укової парадигми, у контексті якої акцент
переноситься з вивчення інваріантів систе�
ми, положень рівноваги на вивчення станів
нестійкості, механізмів виникнення нового,
народження і перебудови структур, самоор�
ганізації [1]. 

Цілісність, темпоральність і складність –
так характеризує Ілля Пригожин основні
ознаки нового (нелінійного, синергетично�
го, постнекласичного) погляду на світ [2].
Синергетика (від грец. "син" – "спільно" і
"ергос" – "дія") як міждисциплінарний на�
прям, створений професором Штутгартсь�
кого університету Германом Хакеном, зай�
мається вивченням систем, що складаються
із багатьох підсистем різної природи (елек�
тронів, атомів, молекул, клітин, нейронів,
механічних елементів, органів тварин, лю�
дей тощо) і виявляє, яким чином взаємодія
таких підсистем приводить до виникнення
просторових, часових чи просторово�часо�
вих структур у макроскопічному масштабі.
Поява цього нового напряму була неодно�
значно сприйнята науковою спільнотою.

На відміну від наук, що виникали на
межі двох дисциплін, одна з яких представ�
ляла предмет, а інша – метод дослідження,
синергетика спирається на методи, однако�
во застосовні до різних предметних галузей
і вивчає складні ("багатокомпонентні") сис�
теми безвідносно до їх природи. Синергети�
ка звертає увагу на те, що при традиційному
розгляді залишається поза його межами,
вивчає самоорганізацію систем при
довільній зміні керівних (управляючих) па�
раметрів. Принципи синергетики покладені
в основу досліджень різних наук.

12�13 грудня 2003 р. у Києві на базі
Національного педагогічного університе�
ту ім. М.П.Драгоманова та Київського на�
ціонального педагогічного університету
ім. Т.Г.Шевченка з ініціативи Українського
Синергетичного Товариства – національної
організації науковців та викладачів вищої
школи, політиків та громадських діячів та
інших людей, зацікавлених у вирішенні
проблем розвитку людства й модернізації
українського суспільства на засадах синер�
гетичної парадигми самоорганізації – за
участю Академії педагогічних наук України,
Київського національного університету
ім. Т.Г.Шевченка, Національного педа�
гогічного університету ім. М.П.Драгомано�
ва, інституту філософії ім. Г.С.Сковороди
НАН України і товариства "Знання" Ук�
раїни проведено читання пам'яті І.Р.Приго�

жина, одного із творців теорії самоор�
ганізації систем і нової нелінійної наукової
картини світу. 

У процесі дводенної роботи було розгля�
нуто світоглядні, методологічні і культурні
аспекти постнекласичної науки, філо�
софські засади і гуманітарні застосування
синергетики як загальнонаукової
дослідницької програми, здійснюваної на�
уковцями України. У читаннях взяли
участь близько 140 вчених з України та
Росії. З пленарними доповідями виступили
32 доктори наук, із яких 6 представляли
РАН. В роботі "круглого столу" брало
участь 88 осіб, із них 12 докторів наук і 47
кандидатів наук. Три чверті науковців скла�
дали філософи і лише 5 осіб кваліфіковані в
галузі фізико�математичних наук. Пред�
ставлення наукового потенціалу регіонів та�
ке: близько 50% – учені м.Києва, зовсім не
представлено науковців м.Донецька і
м.Дніпропетровська.

Для створення загального уявлення про
напрями досліджень і позицію авторів вико�
ристаємо спрощені логічні форми. Позначи�
мо:

U – модифікації універсуму;
К – класична наука;
S – понятійний і функціональний апарат
синергетики;
Тс – темпоральні структури;
Шi – системи штучного інтелекту;
Оп – освітянська політика;
Н – самосвідомість науковця;
П – понятійне представлення конкретної
проблеми.
Символічний запис А В будемо інтер�

претувати як опис ситуації, що В розпізнає
систему А, тобто творить понятійну систему
опису А через систему відношень, які відомі
(усталені) в системі В. За його допомогою
можна вказати типові схеми анотаційного
вираження виступів учасників.

Більшість з них має структуру U S H,
причому результати мають тільки статус
можливого.

Друга структура – U S П H. У цих
доповідях зроблено посилання на відомі
спроби синергетичного зв'язку у явищах
(Пригожин, Хакен, Стенгерс, Ебелінг, Ден�
нет, Дегез, Гегель, Вігнер, Менделєєв,
Куліш, Вернадський, Моісєєв, Майнцер).

Доповіді канд. філософ. наук О.Я.Моро�
за (Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди
НАН України) "Синергетичні аспекти
штучного інтелекту" чітко відповідає форма
структури U S П Шi H і в посилан�
нях згадуються Пригожин, Хакен, Тьюрінг,
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тодів діяльності. Формується нова плане�
тарна спільнота в складних суперечливих і
часом конфліктних процесах глобалізації. У
цих умовах існує реальна можливість форму�
вати майбутню культуру як культуру миру,
злагоди, взаєморозуміння. Цей контекст на�
дає нових сенсів освіті і вихованню, у яких
важливого значення набувають інтелекту�
альний потенціал, творче начало людини, її
комунікативна компетентність та стійка
етична спрямованість на досягнення взаємо�
розуміння, єдності, миру. Тому освіта як
соціальний інститут і засіб соціалізації люди�
ни потребує орієнтації на нові стратегії, нові
методології мислення і пізнання, зумовлені
фактом існування відкритого нелінійного
світу, що швидко змінюється, і необхідністю
відповідного навчання та виховання.

Однією з таких нових стратегій є синер�
гетичне мислення, що відкриває нові пер�
спективи для обгрунтування сучасної пара�
дигми освіти. Як міждисциплінарний на�
прям наукового пошуку синергетика має
глибокі світоглядні наслідки. Вона не про�
сто змінює понятійний устрій мислення, а й
почасти перебудовує наше світовідчуття,
сприйняття простору і часу, розуміння роз�
витку еволюційних процесів, а також наше
ставлення до життя, нашу життєву позицію,
що відповідає найгуманнішим інтенціям
людства. Тому українська освіта, зокрема
освітня наука, звертається до синергетики
як до постнекласичної науки "філософії не�
стабільності", нової раціональності, як такої,
що дає людству в екзистенційній ситуації
кризи на зламі епох нову стратегію мислен�
ня і діяльності як стратегію "помірної надії"
(Пригожин).

Бех Володимир Павлович, доктор філософсь�
ких наук, професор, директор Інституту

соціальної роботи і управління при НПУ
ім. М.П.Драгоманова

"Синергетичний вимір освіти"
Освіта як явище частіше за все розгля�

дається як система навчання та виховання
особистості, що зумовлена рівнем розвитку
науково�технічного прогресу і відбувається
у організованих суспільством формах. У той
же час синергетика вимальовує дещо інший
портрет освіти, на якому вона є лише повер�
ховим шаром. Корені цього явища сягають
глибин Семантичного Всесвіту, який утри�
мує в собі всі модифікації універсуму, що
мають інформаційну природу. Наша робоча
гіпотеза полягає в тому, що свідомість лю�
дини, завдяки механізму збудження, всту�
пає у резонанс з коливаннями інфор�
маційного поля Всесвіту, а смислогенез ви�
носить на планетарний рівень смисли, яки�
ми й оволодіває особистість під час осві�
тянської діяльності.

Нейман, Вінер, Глушков, Жаботинський,
Ейген, Ебелінг.

Аналогічна форма – U S П K H
– доповіді доктора філософ. наук І.С.Добро�
нравової (Київський національний універ�
ситет ім. Т.Г.Шевченка) "Уроки Пригожи�
на: "Философские основания и культурний
контекст нового понимания мира в постне�
класичесской науке". Тут посилання такі:
Аристотель, Гастон, Башляр, Анрі, Бергсон. 

Схема доктора філософ. наук М.Д.Кул�
таєвої (Харківський державний педагогіч�
ний університет ім. Г.С.Сковороди) у допо�
віді "Нелінійне педагогічне мислення і тем�
поральні структури навчально�виховних
процесів" – U S П Tc H, деталізацію
якої запропоновано канд. філософ. наук
С.Ф.Клепком у доповіді: "Чому для освіти
мало синергетики".

Доктор педагогічних наук Г.В.Онкович
(Інститут вищої освіти АПН України) свою
доповідь "Синергодидактика у плеканні
національної еліти" будує за схемою U
К Н S П.

Основна теза доповіді – необхідність для
суспільства елітних педагогів, котрі здатні
творити особистість, спираючись на влас�
ний досвід, знання, майстерність, розуміння
громадського обов'язку.

Значимість методів синергетики для роз�
витку медичної та біологічної фізики викла�
дена в доповіді доктора фізико�математич�
них наук О.В.Чалого (Київський національ�
ний університет ім. Т.Г.Шевченка) "Синер�
гетична модель міжклітинної взаємодії та
синоптичної передачі інформації". Тут схе�
ма така: U К П S H.

У наш час спостерігаються кризові стани
педагогіки: недостатня розробленість її тео�
ретико�філософських засад, відрив від су�
часної філософської думки, повільна інтег�
рація з досягненнями інших наук [3]. Су�
часний етап розвитку педагогічної науки
вимагає радикального перегляду наукових
теорій, реорганізації концептуальних уяв�
лень. 

Що ж синергетика може запропонувати
освітній галузі?

Подаємо анотації доповідей учасників
читань пам'яті І.Р.Пригожина, які якимось
чином “просвітлюють” вирішення питань
системи освіти [4].

Андрущенко Віктор Петрович, доктор філо�
софських наук, професор, академік АПН України,
ректор Національного педагогічного університе�

ту ім. М.П.Драгоманова
"Українська освіта: пошук нових 

стратегій мислення"
Сучасний світ усе більшою мірою харак�

теризується нестабільністю, неоднознач�
ністю, різноманітністю, розпадом звичних
стереотипів, стрімкою зміною видів і ме�

�  �  �  �  

�  �  �  
�  

�  �  �  �  

�  �  �  �  
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Криза сучасного соціального світу ста�
вить багато питань, а саме: які сегменти Се�
мантичного Всесвіту збуджуються і чому
саме вони, які смисли стають атракторами,
які метаморфози проходить універсум від
інформаційної до знаннєвої форми, як ор�
ганізується саморегуляція під час смислоге�
незу, у чому полягає мультиплікаційний
ефект від параметрів управління – все це
може бути висвітленим, на нашу думку, са�
ме завдяки використанню апарату синерге�
тики.

Клепко Сергій Федорович, кандидат філо�
софських наук, доцент, проректор Полтавського

обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М.В.Остроградського

"Чому для освіти мало синергетики"
Старі теорії відкидаються через неспро�

можність їх рекомендацій, нові приваблю�
ють їх конструктивною новизною. Пояснен�
ня синергетикою суспільних процесів, у тім
числі освіти, виправдовує збурення хаосу в
них, проте численні тексти щодо освіти у
синергетичній мовній грі дублюють вислов�
лені ідеї впровадження системно�синерге�
тичної парадигми освіти, корінної зміни
змісту навчального процесу, не додаючи
конструктивних пропозицій. Зигзаг�метод
навчання, розроблений Г.Шефером на ос�
нові синергетичних уявлень, є одним із не�
багатьох продуктивних для освіти винятків.
Освітня політика формулюється і здійсню�
ється без використання синергетичних мо�
делей. Потрібно не лише прагнути навчити�
ся "жити в хаосі" індивідуально, а і викорис�
тати в організації освіти синергетичне ба�
чення цілого і частини, автономії та інтег�
рації. Пізнання освіти "від синергетики" має
бути доповненим рухом освіти “до синерге�
тики”, що передбачає як переклад синерге�
тичних уявлень мовою освітньої політики,
так і конструювання понять останньої з точ�
ки зору синергетики.

Ковальчук Володимир Юліанович, кандидат
філософських наук, доцент, зав. кафедрою Дро�

гобицького державного педагогічного універси�
тету ім. Івана Франка

"Підготовка вчителя в динамічному 
сьогоденні: самоорганізація 

як критичний ресурс”
Дослідження особливостей формування

світоглядно�методологічної підготовки су�
часного вчителя вкотре демонструє акту�
альність здатності його до самоорганізації.
Ступінь розвитку цієї здатності залежить
від рівня відповідальності. Відтак, самоор�
ганізація – це природний критичний ресурс,
яким потенційно володіє кожний вчитель,
який за певних обставин стає нормою його
буття. Бо штучне може бути детермінова�
ним зворотним, зауважив Пригожин, а при�

родне неодмінно включає у себе незво�
ротність.

Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософсь�
ких наук, професор, зав.кафедри філософії

Харківського державного 
педагогічного університету 

ім. Г.С.Сковороди
"Нелінійне педагогічне мислення 

і темпоральні структури 
навчально�виховних процесів"

Методологічні можливості синергетики
криють у собі значний потенціал для онов�
лення педагогічної думки. Це стосується на�
самперед такої проблеми, як темпоральні
структури навчально�виховних процесів.
Вони мають принципове значення у роз�
робці стратегій сучасної освіти і виховання.
Проблема нелінійного педагогічного часу
має принципове значення для трансфор�
мації системи освіти, реструктурування по�
ля сучасної культури, а також осягнення
конструктивного та деструктивного по�
тенціалу традиції, в тому числі і наукової.
Педагогічні рефлексії часу є важливою
складовою сучасної дидактичної культури.
Вони також виступають визначальним чин�
ником у структуруванні виховних процесів.

Онкович Ганна Володимирівна, доктор педа�
гогічних наук, професор, завідувач відділу Інсти�

туту вищої освіти АПН України
"Синергодидактика у плеканні 

національної еліти"
Синергетика для освіти, синергетика в

освіті, синергетика освіти – такі напрями
впровадження синергетики в освітянський
процес вбачає Володимир Буданов, заува�
жуючи при цьому, що високі приклади пе�
дагогічної майстерності – найкращі зразки
застосування цілісних синергетичних
підходів. Дослідник наголошує не на ство�
ренні єдиної методики, а на умінні педагога
"свідомо утворювати свою, тільки йому
притаманну методику та стиль, залишаю�
чись на позиції науки про людину". Отже,
йдеться про наявність елітних педагогів,
котрі здатні творити особистість, спираю�
чись на власні досвід, знання, майстерність,
розуміння громадянського обов'язку. По�
треба в таких майстрах була впродовж всієї
еволюції людства.

Власне, й еволюція відбувалася завдяки
наявності навчителів, котрі служили людст�
ву і були дороговказами для еліт різних
суспільств. Синергетика як міждис�
циплінарний напрям наукового пошуку має
глибокі світоглядні наслідки, оскільки не
просто змінює понятійний стрій мислення,
а й почасти "перебудовує наше світовідчут�
тя, сприйняття простору і часу, розуміння
перебігу еволюційних процесів, а також на�
ше ставлення до життя, нашу життєву по�
зицію" (В.Андрущенко).
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сходження рубежами усвідомлення
цілісності світу. 

II –СИНЕРГЕТИКА В ОСВІТІ (SYN�
ERGETICS IN): упровадження в окремих
дисциплінах матеріалів, що ілюструють
принципи синергетики. У природничій чи
гуманітарній дисципліні можна знайти
розділи, що вивчають процеси становлення,
виникнення нового, і тут доречно поряд із
традиційною використовувати мову синер�
гетики, що дає змогу надалі створити гори�
зонтальне поле міждисциплінарного діало�
гу, поле цілісності науки і культури. 

III – СИНЕРГЕТИКА ОСВІТИ (SYN�
ERGETICS OF): синергетичність процесів
освіти, становлення особистості і розвитку
знання. Тут найбільшою мірою познача�
ється постнекласичний характер синергети�
ки, у процесах діалогу і розвитку саморефе�
рентних систем. Високі приклади педа�
гогічної майстерності й авторських методик
і є кращими зразками застосування цілісних
синергетичних підходів, але сьогодні про�
блема не в тому, щоб створити єдину мето�
дику, а в тому, щоб навчити педагога усвідо�
млено створювати свою, тільки йому влас�
тиву методику і стиль, залишаючись на по�
зиціях науки про людину. Сьогодні ідеї си�
нергетики усе ширше підтримуються науко�
вою і педагогічною спільнотою.
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На часі вести мову про "синергетичну
дидактику", зорієнтовану на особливості ос�
вітянського процесу відповідно до нових
цивілізаційних вимог. Такий погляд нині є
актуальним через гостроту питання про на�
ціональну еліту. Дискусії щодо цього засвід�
чують: національну еліту творить еліта.
Нові підходи до плекання майбутньої еліти
і мають бути метою синергодидактики.

Отже, сьогодні для протистояння хаосу,
вироблення стратегій поведінки потрібні
нові превентивні стратегії освіти, нова
трансдисциплінарна мова горизонтальних
зв'язків. Саме цілісність знань як домінанта
нової парадигми освіти повинна розв'язати
проблему двох культур, відновити гармонію
відносин людини і природи. Реформа по�
винна спиратися на ідеї цілісності і фунда�
ментальності освіти, але не в руслі тра�
диційного дисциплінарного розуміння фун�
даментальних наук, що заклав освітню пара�
дигму з часів першої фази наукової рево�
люції, а з урахуванням парадигмальних змін
науки рубежу ХХІ століття, переходу її в
міждисциплінарну стадію постнекласичної
науки. Таким чином, реформа школи, як ви�
щої, так і загальноосвітньої, не може зводи�
тися до косметичних заходів, а пов'язана з
кардинальним розширенням поняття фун�
даментальності освіти, що дає цілісне бачен�
ня природи, людини і суспільства в кон�
тексті міждисциплінарного діалогу.

На сучасному етапі, як ніколи, потрібний
цілісний трансдисдиплінарний погляд на
світ, причому на рівні свідомості більшості
громадян, інакше в суспільстві не виникне
когерентного розуміння глобальних про�
блем і способів їхнього розв'язання.
Соціальний досвід передається завдяки сис�
темі освітніх інститутів, що орієнтовані на
стереотипи лінійного стабільного розвитку
в минулому, а сьогодні необхідно ввести
превентивне навчання принципів життя в
нелінійному світі, де людина повинна навчи�
тися жити в динамічному хаосі, осягаючи йо�
го закони, закони самоорганізації. Для зміни
освітньої стратегії В.Г.Буданов пропонує
впровадження синергетики у навчальний
процес відразу за трьома напрямами [5]:

I – СИНЕРГЕТИКА ДЛЯ ОСВІТИ
(SYNERGETICS FOR ): інтегративні курси
синергетики в середній і вищій школі по за�
вершенні чергового циклу навчання –
підготовча, початкова, середня школа, цикл
фундаментальних дисциплін у вищій школі,
цикл спеціальних дисциплін, аспірантура,
факультети перепідготовки і підвищення
кваліфікації вчителів і викладачів, адап�
тивні курси й одержання другої освіти
людьми в зрілому віці. Це шлях спірального

83

Постметодика, №5�6 (51�52), 2003

ХХРРООННІІККАА



Перші кроки: створене 26 квітня 2002 р. На
сьогодні відділення товариства нараховує 23
члени. Серед них науковці, викладачі ВНЗ,
учителі. Головою Полтавського відділення УСТ
обрано С.Ф.Клепка, проректора з наукової
роботи ПОІППО.  Мета товариства – розви�
ток наукових засад синергетики з метою їх
практичного застосування у різноманітних
сферах суспільного життя, культури, освіти й
виховання, а також у суспільно�політичному
житті

Для вирішення цих  завдань Товариство зас�
тосовує методи збору, вивчення й аналізу
інформації про стан справ у суспільстві і по�
ширення у ньому принципів самоорганізації;
організовує науково�дослідницьку і просвіт�
ницьку діяльність: проводить  семінари, кон�
ференції і круглі столи, видає наукову і науко�
во�популярну літературу з цих питань.

За час роботи ПВ УСТ його учасники брали
участь у роботі:

– установчого з'їзду Українського синерге�
тичного товариства (Київ, 28�29 травня
2002 р.); 
– науково�практичної конференції "Вища
освіта України: можливості синергетичного
наближення" (Київ, 29 листопада 2002 ро�
ку);  
– Міжнародної науково�практичної конфе�
ренції "Реалії ноосферного розвитку" (Іва�
ново, 21�23 травня 2003 р.);
– урочистого засідання, присвяченого 140�
річчю з дня народження академіка В.І.Вер�
надського (Москва, 12 березня 2003 р.);
– третьої Всеукраїнської науково�прак�
тичної конференції "Ідеї В.І.Вернадського і
сучасна гуманітарно�економічна освіта в
контексті розвитку людства" (Кременчук,
24�26 квітня 2003 р.);    
– Міжнародних синергетичних читань
пам'яті Іллі Пригожина (Київ, 12�13 грудня
2003 р.)  

Полтавське відділення Українського синер�
гетичного товариства постійно проводить ре�
гулярні зустрічі і засідання, орієнтовані на
відкритий творчий діалог між учасниками.
Зокрема, на шістьох засіданнях ПВ УСТ заслу�
хано доповіді: 

– канд. філософ. С.Ф.Клепка "Про створен�
ня Полтавського відділення Українського
синергетичного товариства", "Інформація
про випуск журналу "Практична філо�
софія", присвяченого синергетиці", "Про
участь Полтавського відділення УСТ як
регіональної громадської організації, що зай�
мається аналітичною діяльністю,  у кон�
курсах, економічних, соціально�політичних
та інших дослідженнях"; 
– старшого наукового співробітника крає�
знавчого музею м. Кременчука  О.О.Ігна�
тенка "Синергетичні ідеї в творчій спад�
щині В.І.Вернадського"; 

– кандидата педагогічних наук, професора,
ректора сучасного гуманітарно�еко�
номічного інституту (м.Кременчук)
А.П.Самодрина  "Філософія освіти = педа�
гогіка  + синергетика  +…"; 
– професора кафедри математики ПДПУ
Е.Б.Яворського "Результати установчого
з'їзду Українського синергетичного товари�
ства", "Системи та їх порівняльна
складність";  
– президента Благодійного Фонду Володи�
мира Івановича   Вернадського  В.І.П'ятачен�
ка "Прояв системи аналогій через числову
інтерпретацію 13 розділу одкровення Іоан�
на Богослова", "Інформація про наукові кон�
ференції, присвячені В.І.Вернадському у
2003 р."; 
– кандидата педагогічних наук, директора
школи №7 м. Полтави А.В.Лещенка  "Про
книгу А.В.Лещенка, М.П.Лещенко "Володи�
мир Вернадський і його просвітницько�пе�
дагогічна діяльність".  – К.: Друкарня "Тех�
сервіс". – 2003. – 292 с.". 

Окрім цього Полтавське відділення УСТ
виступило співорганізатором таких заходів:

– 25 вересня 2002 року – зустрічі з пред�
ставником IREX Андрієм Тареліним, кот�
рий  повідомив про нові проекти IREX та
умови участі у них українських викладачів і
дослідників.
– 30 жовтня 2002 року – презентації  Ар�
тура Харкінса, проф. Коледжу освіти й
розвитку людини Університету Міннесота
(США), футуролога, дослідника перспек�
тив розвитку освіти в майбутніх
суспільних системах "Освіта в безперервно�
інноваційних суспільствах". 
– 14 березня 2003 року – презентації книги
В.А.Стрижко "Краткое слово о филосо�
фии для лідера" (Харьков: "Экограф",
2002. – 188 с.).
– 20 вересня 2003 року – регіонального
семінару "Інноваційні дослідження в осві�
ті" за участю професора Байрона Шнайде�
ра з Університету Міннесота.

У найближчій перспективі Полтавське
відділення товариства планує видати збірку
праць з питань синергетики та її застосуван�
ня у розв'язанні питань освіти.

Запрошуємо усіх зацікавлених 
до співпраці.

Адреса: 
36029, м.Полтава, 
вул. Жовтнева, 46, ПОІППО, к.4.4.
т.: (05322) 2�49�56, 
e�mail: synerget@pei.poltava.ua
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Постметодика, №5�6 (51�52), 2003

Розвиток сучасної освіти, згідно із Законами України "Про
освіту", "Про загальну середню освіту", Національною доктриною
розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепцією 12#річного та
профільного навчання та іншими правовими і нормативними доку#
ментами, ставить нові вимоги до особистості й професійної діяль#
ності керівника, його культури та культури керівництва школою. 

Тому потребує вирішення питання поліпшення управлінської
культури керівника школи як основи розвитку професійної компе#
тентності та загальної культури спеціаліста. Аналіз наукової літера#
тури з проблеми дає змогу стверджувати, що на сучасному етапі
існують три підходи до визначення поняття "культура":

1) ціннісний підхід: на думку багатьох філософів і культуро#
логів (С.Ф.Анісімов, А.І.Арнольдов, О.Г.Дробницький,
А.Г.Здравомислов, Н.З.Чавчавадзе та ін.) сутність культури по#
лягає у сукупності матеріальних та духовних цінностей. Крім то#
го, науковцями розглядаються проблеми: культурної компетент#
ності особистості (А.Я.Флієр); основні типи культури (Г.Чик);
2) діяльнісний: культура розглядається як специфічний спосіб
людської діяльності (В.Є.Давидович, Ю.О.Жданов, Є.С.Марка#
рян); як творча діяльність, у процесі якої відбувається не тільки
духовне збагачення суспільства, а й самоствердження суб'єкта
культурно#історичного процесу (М.С.Каган, Н.С.Злобін,
Е.О.Баллер, Е.В.Соколов);
3) особистісний: культура як процес розвитку сутнісних сил
людини (В.М.Межуєв, Л.К.Круглова); як спосіб становлення
людини як особистості (Л.В.Сохань, М.Мамардашвілі, М.М.За#
ренок, В.М.Гриньова).
Проблемам професійної культури присвячено праці Н.Б.Круг#

лової, В.А.Правоторова, Т.І.Саламатової, І.А.Зязюна, Г.М.Сагач,
В.Д.Базидевича, М.І.Поночовного, В.М.Гриньової, зокрема педа#
гогічної (О.В.Барабанщиков, С.С.Муцинов, С.Б.Єлканов, В.О.Су#
хомлинський, І.Ф.Ісаєв, Е.Ю.Захарченко, Г.Ф.Білоусова, О.З.Крас#
нова, О.Б.Гармаш, Г.В.Іванова, М.І.Скрипник, В.М.Гриньова,
Е.В.Бондаревська, В.В.Радул, М.М.Букач).

Управлінську культуру розглядають як сукупність вимог до уп#
равління (В.І.Новоселов); показник рівня інтеграції духовної куль#
тури і управління (М.М.Заренок); віру, цінності та стиль керівника
(Б.Гаєвський, Ю.І.Палеха); сукупність положень, принципів, норм
та знань керівника (Ю.І.Палеха, В.О.Кудін, М.І.Кабушкін); рівень
розвитку творчих сил і здібностей керівника (Є.С.Березняк); куль#
туру праці (В.О.Співак); творчу самореалізацію етично#моральних
переконань та ідеалів (О.М.Ярковой); сукупність елементів уп#
равління (О.І.Мармаза); систему знань, вмінь та навичок (Л.Е.Ор#
бан#Лембрик).

У той же час, у дослідженнях останніх років переважно розгля#
дається управлінська культура керівників підприємств, установ та
недостатньо висвітлюються проблеми управлінської культури
керівника школи. Крім того, не в повному обсязі розглядаються усі
складові культури. У зв'язку з цим актуальним виявляється аналіз
понять "культура", "професійна культура", "управлінська культура"
та їх вплив на зростання ефективності роботи керівника та закладу
загалом. Тому маємо за мету проаналізувати стан досліджуваної
проблеми у теорії та практиці і виокремити складові змісту уп#
равлінської культури керівника школи.

Здійснено
теоретичний аналіз
понять "культура",
"професійна
культура",
"педагогічна
культура" та
"управлінська
культура"; визначені
основні складові
поняття
"управлінська
культура керівника
школи"; розмежовано
поняття
"управлінська
культура",
"культура
управління" та
"управлінська
культура керівника
школи".

ÓÏÐÀÂË²ÍÑÜÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÊÅÐ²ÂÍÈÊÀ ØÊÎËÈ

Ñ.Â.Êîðîëþê 



У результаті теоретичного аналізу літе#
ратури було виявлено, що культура – ціліс#
ний феномен, тому неможливо відокрем#
лювати загальну та професійну культуру.
Відомо, що без високої загальної культури
особистості неможливе успішне виконання
професійної діяльності. Крім того, загальна
культура обумовлюється та реалізується
через професійну діяльність особистості.

Поняття "культура" з самого початку оз#
начало обробку грунту, культивацію. З ча#
сом в романських та інших мовах слово
"культура" починає застосовуватися у зна#
ченнях "виховання", "освіта", "вміння",
"розвиток". Поняття "культура" набуло
більш узагальненого значення, і культурою
почали називати все створене людиною.

Аналіз наукової літератури дає змогу
стверджувати, що на сьогодні існує велика
кількість визначень поняття “культура”. В
аксіології культуру розглядають як су#
купність матеріальних та духовних ціннос#
тей, створених людством, згідно з діяль#
нісним підходом – як специфічний спосіб
організації і розвитку людської жит#
тєдіяльності. Науковці виділяють і осо#
бистісний напрям, розглядаючи культуру
як процес розвитку сутнісних сил людини,
творчої самореалізації особистості .

Часто поняття "культура" використо#
вується у вузькому значенні, тобто для ха#
рактеристики суто духовної культури, на#
бору етичних норм і правил, звичаїв і тра#
дицій. Нас буде цікавити поняття “культу#
ри” у широкому та вузькому значеннях.
Духовна культура особистості – це цілісна
структура, тому людина має володіти пев#
ним рівнем культури у будь#якій із сфер.
Це стосується і керівників школи, адже ав#
торитет, імідж школи, стосунки у колективі
насамперед залежать від культури керівни#
ка та педагогічних працівників, їхнього
рівня освіченості та професіоналізму. 

Слід мати на увазі, що культура визна#
чається продуктами матеріальної та духов#
ної праці, соціальними нормами і духовни#
ми цінностями у ставленні людини до при#
роди і відносинах між людьми. Там, де є
людина, її діяльність, відносини між людь#
ми, там і є культура. Причому, людина діє у
межах культури, тобто в межах матеріаль#
них та духовних цінностей, засвоює, пере#
творює та творить нові загальнолюдські
цінності [1, с. 437].

Таким чином, матеріальна та духовна
культура, як і культура загалом, передбача#
ють перетворювальну людську діяльність,
у результаті якої створюються цінності
культури. З іншого боку, культура сприяє

засвоєнню цінностей, розвитку та форму#
ванню особистості. 

У межах діяльнісного підходу багато ав#
торів наголошують, що культура – це спе#
цифічний спосіб людської діяльності
(В.Є.Давидович, Ю.О.Жданов, Є.С.Марка#
рян); культура є способом діяльності лю#
дини, причому творчої, що виражає
сутність людини.

Отже, таке органічне поєднання культу#
ри та діяльності дає змогу розглядати
взаємозв'язок управлінської культури та
управлінської діяльності, оскільки будь#які
досягнення в управлінській діяльності
впливатимуть на розвиток управлінської
культури керівника. Кажучи інакше,
керівник в процесі управлінської діяль#
ності засвоює певні цінності, тим самим
вдосконалює свою культуру та створює
нові цінності як результат оволодіння ним
культурою вищого рівня. При цьому слід
підкреслити, що під час засвоєня різних
культурних цінностей формується людська
особистість, її власне "Я". 

Узагальнені характеристики культури
згідно з сучасними уявленнями визначає
Л.Е.Орбан#Лембрик: матеріальне вироб#
ництво, об'єднане поняттям "технологія";
ступінь довершеності в оволодінні певною
галуззю знань або діяльності; мова та засо#
би комунікації; сукупність моральних ви#
мог; система настанов, забобонів, звичаїв,
традицій, які регламентують міжосо#
бистісні відносини; комплекс цінностей,
установок людей, культурні контексти;
специфічні способи організації й розвитку
людської життєдіяльності [3, с. 323#324].

Зі сказаного випливає висновок, надзви#
чайно значущий для нашого розуміння
предмета дослідження: культуру можна
представити як поєднання системи знань,
умінь та навичок, особистісних якостей та
системи цінностей. 

Отже, загальна культура реалізується
через професійну діяльність особистості, а
без високої загальної культури особистості
неможливе якісне здійснення професійної
діяльності. Сказане зумовлює необхідність
глибше з'ясувати проблему професійної
культури та основних тенденцій її
дослідження у сучасній педагогічній науці.

Так, деякі автори (Н.Б.Крилова,
В.А.Правоторов, Т.І.Саламатова) вважа#
ють, що професійна культура – це система
соціальних якостей, яка безпосередньо за#
безпечує рівень трудової, професійної
діяльності. Саме у професійній діяльності
кожен працівник прагне виявити себе, до#
сягти високих результатів, розвинути свій
творчий потенціал.
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Видатний педагог В.О.Сухомлинський
багато уваги приділяв педагогічній куль#
турі вчителя, яку розглядав як уміння вчи#
теля орієнтуватися в складних питаннях
педагогічної науки і практики [6, с. 483].

У сучасних вітчизняних дослідженнях
педагогічна культура розглядається як сис#
тема і, в той же час, як елемент педагогічної
системи, особистісне утворення. Так,
В.М.Гриньова наголошує, що педагогічна
культура становить собою діалектичну
інтегровану єдність педагогічних ціннос#
тей, між якими існують певні зв'язки і
відношення, що формуються, реалізуються
і вдосконалюються у різноманітних видах
професійно#педагогічної діяльності й
спілкування, визначаючи характер і рівень
останніх [5, с. 123].

Отже, педагогічна культура педагога –
це система знань, умінь та навичок, осо#
бистісних якостей та мотивів, які реалізу#
ються у різноманітних видах професійної
діяльності та спілкування педагога. 

Розглядаючи управлінську культуру ке#
рівника, науковці називають такі поняття,
як "культура управління" (М.М.Заренок,
В.І.Новоселов), "культура управління і під#
приємництва (Ю.І.Палеха, В.О.Кудін),
"культура управлінської праці" (Є.С.Берез#
няк, В.О.Співак), "управлінська культура"
(М.І.Кабушкін, Л.Е.Орбан#Лембрик), "уп#
равлінська культура державного службов#
ця" (О.М.Ярковой), "культура управління
освітнім процесом" (О.І.Мармаза).

М.М.Заренок виокремлює такі групи
елементів культури управління, як соціаль#
на спрямованість; особиста культура керів#
ника та стиль його керівництва; морально#
психологічний клімат; умови організації
управлінської праці; порядок проведення
масових і організаційно#управлінських за#
ходів; організація роботи з листами, звер#
неннями, пропозиціями і заявами працюю#
чих; участь підлеглих в управлінні [7, с. 89]. 

Отже, можна зазначити, що управлін#
ська культура є системним явищем, яке
поєднує особистісні якості керівника та йо#
го мотиви, що мають прояв у політичній,
правовій, організаційній, адміністративній,
менеджерській культурі.

У результаті теоретичних досліджень
Ю.І.Палеха та В.О.Кудін дають таке визна#
чення поняття культури управління: "...си#
стема знань, що обслуговує управлінську
практику як культурний феномен, су#
купність науки і мистецтва управління,
різного роду рекомендацій, узагальнень
об'єкта управління, які мають науково#
практичну цінність і органічно, системно
взаємопов'язані" [8, с. 35].

І.А.Зязюн та Г.М.Сагач стверджують,
що професійна культура включає в себе
індивідуально вироблені стратегії, засоби
орієнтації в діяльності, технології переводу
ідей у матеріальні цінності [4, с. 42].

Слід мати на увазі, що специфікою про#
фесійної культури є своєрідність здійсню#
ваної діяльності. Ми розглядаємо про#
фесійну культуру керівника як результат
сформованості його особистої культури та
професійної (в нашому випадку – управ#
лінської) діяльності. У зв'язку з цим заслу#
говує на увагу дослідження В.М.Гриньової,
у якому автор зазначає, що "високий рівень
професіоналізму, якість ділової кваліфі#
кації визначаються, перш за все, культурою
діяльності як інтегрованою, стрижневою ха#
рактеристикою особистості" [5, с. 85#86].
Культуру професійної діяльності дослідник
визначає як певний рівень виконання лю#
диною своїх обов'язків [5, с. 85#86]. 

Звідси можемо зробити висновок про те,
що професійна культура є інтегральною
якістю особистості, яка складається із сис#
теми знань, вмінь та навичок виконання
працівником своїх обов'язків; особистісних
якостей та мотивації: цінностей, інтересів,
потреб, поглядів. Професійна культура ха#
рактеризується специфікою сфери, в якій
діє людина. Тому залежно від виду діяль#
ності людини виокремлюють педагогічну,
юридичну, психологічну, управлінську
культуру тощо. Директор школи виконує
функції адміністратора та педагога, отже,
його професійну культуру складають педа#
гогічна та управлінська культури. Розгля#
немо кожну із них.

Педагогічна культура розглядається як
частина загальнолюдської культури, як та#
ка, що має своїм змістом світовий педа#
гогічний досвід, як зміна культурних епох і
відповідних їм педагогічних цивілізацій, як
історія педагогічної науки і освіти (О.В.Ба#
рабанщиков та С.С.Муцинов, С.Б.Єлка#
нов). У соціально#педагогічному плані во#
на постає в ролі соціального явища, харак#
теристики особливостей міжпоколінної та
педагогічної взаємодії, засобу педагогізації
оточуючого середовища, носіями і творця#
ми якої є педагоги, батьки, суспільні вихо#
вателі, педагогічні спілки (І.Ф.Ісаєв). З
точки зору освітніх установ педагогічна
культура розглядається як сутнісна харак#
теристика середовища, складу життя, особ#
ливостей педагогічної системи, як процес її
руху до нового якісного стану (Е.Ю.Захар#
ченко). В індивідуально#особистісному
плані її трактують як прояв сутнісних якос#
тей особистості, професійної діяльності та
спілкування вчителя (Г.Ф.Бєлоусова).
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Інші автори, як ми зазначили вище,
аналізують поняття "культура управлін#
ської праці". Так, на думку Є.С.Березняка,
"культура управлінської праці" – це, по#
перше, рівень розвитку творчих сил і
здібностей керівника, виражений у формах
і методах організації діяльності колективу
людей; по#друге, це різні форми та методи
управлінської етики [9, с. 6].

До поняття "культура управлінської
праці" науковці відносять такі компоненти,
як загальнолюдська культура, правова, ес#
тетична, а в педагогічній галузі обов'язкова
ще й педагогічна культура, культура спіл#
кування.

У роботах О.І.Мармази розглядається
культура управління освітнім процесом,
яка поєднує в собі сукупність певних стан#
дартів внутрішньошкільного управління,
організації управлінської діяльності, вико#
ристання технічних засобів, а також додер#
жання вимог щодо підлеглих з урахуван#
ням норм та принципів етики, моралі, есте#
тики та права. Причому автор виокремлює
такі складові особистої культури управ#
лінців, як рівень загальної культури, наяв#
ність моральних, ділових та особистісних
якостей, знання передової практики управ#
ління, вміння застосовувати управлінську
техніку та технологію [10, с. 20]. 

Таким чином, управлінську культуру
можна розглядати як систему професійної
компетентності та особистої культури, що
реалізуються під час управлінської діяль#
ності. 

Отже, проведений нами аналіз змісту
поняття "управлінська культура" дає змогу
певним чином охарактеризувати та розме#
жувати управлінську культуру та культуру
управління керівника школи.

Управлінська культура – це вид профе#
сійної культури, який складається з педа#
гогічної, правової, адміністративної, менед#
жерської та організаційної культур і є інте#
гральним утворенням особистості щодо си#
стеми цінностей, норм, якостей, поведінки,
що реалізується під час управління.

Культура управління – це здійснення
керівником управлінської діяльності через
систему взаємозв'язків з колективом, вико#
нання своїх обов'язків, що виявлється у
стилі спілкування, стилі керівництва та по#
ведінки, виконання управлінських
функцій.

Таким чином, управлінська культура
керівника школи – це система знань, умінь
та навичок, особистісних якостей, мотивів
та цінностей, які забезпечують якісне вико#
нання керівником управлінської діяль#
ності, успішну взаємодію з учасниками уп#

равлінського процесу та ефективність уп#
равління загалом.

Поставлені у статті питання і визначені
завдання потребують додаткових дослід#
жень експериментального характеру, що
дало б змогу уточнити стан управлінської
культури керівника школи на практиці:
визначити показники та рівні уп#
равлінської культури сучасних керівників
шкіл. 
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ДДООВВІІДДККИИ

Інтеграція нашої держави в сучасний світовий простір пов'язана з її відповідальністю
перед громадянами за створення якнайдоцільнішої та щонайкориснішої системи законів –
з одного боку – та відповідальністю самих людей перед державою за їх дотримання – з
іншого. Виховання громадянина є одним із головних завдань сучасної школи, а вміння ви#
ховувати своїм предметом – чи не головним здобутком та критерієм майстерності вчителя.
Пропонований перелік документів створено з метою допомогти педагогові зорієнтуватися
у невичерпній царині українських законів. Рекомендації щодо використання усіх зазначе#
них документів цього переліку в навчально#виховному процесі, сподіваємось, зроблять
легшим для вчителя пошук співвідношень між тематикою уроків, позакласних чи по#
зашкільних заходів та відповідними нормативними документами. 

Законодавчі та нормативні документи з питань формування здорового 
способу життя

1. Закон України "Про загальну середню освіту".
Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців).
2. Закон України "Про освіту".
Стаття 24. Організація медичного обслуговування в системі освіти.
Стаття 25. Організація харчування в закладах освіти.
Стаття 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання.
3. Типове Положення про управління освіти обласної, Київської та Севастопольської

міської державної адміністрації.
4. Типове Положення про відділ освіти районної, районної у м. Києві та Севастополі

державної адміністрації.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964 "Про затвердження

Положення про загальноосвітній навчальний заклад".
6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284 "Про затверджен#

ня Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу", р. ІІ, ІІІ.
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 р. "Про затвердження Поло#

ження про державну підсумкову атестацію", п. 7.
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.01 р. № 44 "Про затвердження

інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної серед#
ньої освіти усіх типів та форм власності", п.п. 1.10; 1.11.

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2001 р. № 584 "Про затверджен#
ня Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За
досягнення у навчанні".

Розділ 3. Особливі умови нагородження.
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 р. № 732 "Про затверджен#

ня Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закла#
дах", п.п. 2.1, 2.2, 2.5.

11. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх на#
вчальних закладів та організації навчально#виховного процесу 5.5.2.008#01.

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 8.09.2003 р. № 598 "Про дотримання
Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчаль#
них закладів та організації навчально#виховного процесу".

Нормативні документи з виконання комплексної програми 
"ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ НА 2002 – 2011 рр." 

Рекомендуємо використати 

1. При викладанні таких тем з біології:

ÇÄÎÐÎÂÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÆÈÒÒß ØÊÎËßÐ²Â. 
ÙÎ ÍÀÌ ÐÀÄßÒÜ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ²
ÄÎÊÓÌÅÍÒÈ  

².Î.Êîçàê, Í.Â.Íàñòåíêî
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6 клас
Значення покритонасінних рослин у природі і житті людини. Живі організми і

довкілля.
7 клас
Тваринний світ – складова частина природи. 
Роль тварин у природі, господарстві і житті людини.
8�9 класи 
Доцільно звертати увагу при вивченні усіх тем курсу біології.
10 клас
Основні властивості організму. Пластичний і енергетичний обмін. Клітина як цілісна

система. Неклітинні форми життя.
11 клас
Універсальні властивості організмів. Надорганізмові системи.

2. У позакласній, позашкільній роботі при проведенні: 
– конкурсів авторських програм та посібників; 
– гурткової роботи, тематичних вечорів "Здорова родина", "Алкоголь і здоров'я"; 
– дискусій "Якій бути людині?";
– класних годин "Як запобігти захворюванню дітей", "Що ви знаєте про венеричні хво#
роби"; 
– конкурсу плакатів; 
– дня здоров'я і чистоти; 
– бесід з батьками "Батькам про здоровий спосіб життя", "П'ють батьки – страждають
діти", "Чи треба батькам знати про коло друзів своєї дитини?".

Нормативні документи на виконання 
КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

10.01.02 14 Ïîñòàíîâà "Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ íàö³¿ íà 2002-2011 ðîêè” 

2. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

19.05.03 296 Íàêàç "Ïðî ðåàë³çàö³þ çàõîä³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè ùîäî âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 10.01.02 ¹ 14 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Çäîðîâ’ÿ íàö³¿ íà 
2002-2011 ðîêè” 

3. Ïîëòàâñüêà 
îáëàñíà äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

28.05.02 160 Ðîçïîðÿäæåííÿ  ãîëîâè Ïîëòàâñüêî¿ ÎÄÀ "Ïðî 
çàòâåðäæåííÿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè 
“Çäîðîâ’ÿ íàö³¿ íà 2002-2011 ðîêè” 

4. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Ïîëòàâñüêî¿ 
îáëàñíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿ 

24.10.02 492 Íàêàç "Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà 2002-2003 ðð. ïðî 
ðåàë³çàö³þ îáëàñíî¿ Ì³æãàëóçåâî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè 
“Çäîðîâ’ÿ íàö³¿ íà 2002-2011 ðîêè” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 6.04.00 1645-
²²² 

Ïîñòàíîâà “Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá” 

2. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 9.08.01 960 Ïîñòàíîâà “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â ùîäî âèêîíàííÿ 
Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ 
Óêðà¿íè” 

3 Íàö³îíàëüíà Ðàäà 
ç ïèòàíü áåçïåêè 
æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
íàñåëåííÿ 

29.04.02 2 Êîìïëåêñíèé ïëàí ä³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî 
òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ó âåñíÿíî-ë³òí³é ïåð³îä 
2002-2005 ðîê³â 

4. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 15.10.01 346 Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ÎÄÀ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â 
ùîäî âèêîíàííÿ Êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
íàñåëåííÿ Óêðà¿íè â îáëàñò³” 
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ДДООВВІІДДККИИ

Рекомендуємо використати 

1. При викладанні таких тем з біології:
6 клас
Основні функції рослинного організму. Біологія – наука про живу природу. Значення

біології для медицини, сільського господарства, у житті людини.
7 клас
Підцарство Багатоклітинні тварини (паразитичні черви, молюски, членистоногі, риби,

птахи, ссавці). Тварини і довкілля.
Особливу увагу учителям доцільно звертати при вивченні практично усіх тем курсу

біології у 8#9 класах.
10 клас
Багатоклітинні організми.
11 клас
При вивченні теми "Генетика". Поняття про середовище існування, шляхи пристосу#

вань до нього організмів. Екосистеми. 
2. У позакласній, позашкільній роботі при проведенні: 
– бесід, класних годин "Фізичний та психічний розвиток дитини", "Бережи здоров'я
змолоду"; 
– зустрічей батьків із лікарями "Збережемо здоров'я наших дітей", "Як зберегти сім'ю
від хвороб", "Алкоголь руйнує сім'ю"; 
– конкурсу санбюлетенів "Як запобігти захворюванням", "Профілактика інфекційних
хвороб"; 
– Днів здоров'я і чистоти; 
– конкурсів малюнків "Здорова дитина", "Дозвілля для здоров'я";
– тематичних вечорів "Здорова дитина – щаслива людина". 

Нормативні документи щодо виховання
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ

5. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 24.05.02   Êîìïëåêñíèé ïëàí ä³é îáëàñíèõ óïðàâë³íü, 
ì³ñüêâèêîíêîì³â, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³é, îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ 
ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ó âåñíÿíî-
ë³òí³é ïåð³îä 2002-2005 ðîê³â 

6. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 6.04.01  122 Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ÎÄÀ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ðîçâèòêó äèòÿ÷î¿ êàðä³îõ³ðóðã³÷íî¿ 
ñëóæáè â îáëàñò³” 

7. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 19.09.02 288 Ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè ÎÄÀ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
îáëàñíèõ êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî çàîõî÷åííÿ 
íàðîäæóâàíîñò³ íà 2002-2007 ðð.” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè 

1.09.98 963/98 Óêàç ïðî çàòâåðäæåííÿ Ö³ëüîâî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ïðîãðàìè “Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ – çäîðîâ’ÿ íàö³¿” 

2. Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðà¿íè 

24.12.93 3808-
Õ²² 

Çàêîí “Ïðî ô³çè÷íó êóëüòóðó ³ ñïîðò” 

3. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

15.01.96 80 Ïîñòàíîâà “Ïðî äåðæàâí³ òåñòè ³ íîðìàòèâè îö³íêè 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ íàñåëåííÿ” 

4. Íàêàç 
Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè 

25.05.88 188 Äåðæàâí³ âèìîãè äî ñèñòåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ó÷í³âñüêî¿ ³ ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ 

5. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

26.10.98 512 Ðîçïîðÿäæåííÿ ïðî çàòâåðäæåííÿ Îáëàñíî¿ 
êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè “Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ – 
çäîðîâ’ÿ íàö³¿” 

6. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Ïîëòàâñüêî¿ ÎÄÀ 

12.11.98 01-
01/995 

Ïëàí çàõîä³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè íà âèêîíàííÿ 
îáëàñíî¿ ïðîãðàìè “Ô³çè÷íå âèõîâàííÿ – çäîðîâ’ÿ 
íàö³¿” 
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Постметодика, №5�6 (51�52), 2003

ДДООВВІІДДККИИ
Рекомендуємо використати 

1. У навчальному процесі при проведенні:
– уроків з фізичної культури, фізкультхвилинок, фізкультпауз;
– курсів підвищення кваліфікації вчителів;
– вересневого Всеукраїнського свята "Здрастуй, урок з футболу", чемпіонату з 
міні#футболу "Шкіряний мяч";
– при проведенні конкурсів "Кращий учитель", "Кращий інноваційний урок", "Кращий
методичний кабінет", "Найкращий стан навчально#матеріальної бази ЗНЗ".

2. У позакласній, позашкільній роботі при проведенні фізкультурно#оздоровчої роботи з
учнями, вчителями, батьками, а саме: 

– спортивних та туристичних змагань "Весна, молодість, грація", "Тато, мама і я – спор#
тивна сім'я", "День бігуна", "День стрибуна"; 
– свят відпочинку "Анумо, хлопці"; 
– ігор, розваг, які супроводжуються фізичними вправами; 
– "Днів здоров'я", спартакіад "Старти надій", "Як дитина бігає та грається, то їй здоров'я
усміхається";
– випуску екранів спортзмагань, листів#блискавок із привітанням переможців спортив#
них змагань;
– екскурсій, походів по рідному краю "Народились, щоб бути здоровими", "Бережемо
природу";
– класних годин, бесід "Ранок починаємо з руханки", "Молодь – за здоровий спосіб
життя", індивідуальних консультацій;
– зустрічей із медичними працівниками з питань раціонального харчування; кращими
спортсменами, тренерами з теми "Як досятги успіху".

Нормативні документи на виконання Національної програми 
"РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я 2001–2005"

Рекомендуємо використати

1. При викладанні таких тем з біології:
9 клас
Розмноження та індивідуальний розвиток людини. 
11 клас
Генетика.

2. У позаурочній роботі:
– бесід із батьками, дівчатами "Сім'я та здоров'я", "Функції сім'ї"; 
– засідань клубів "Здорова родина"; 
– тижнів збереження репродуктивного здоров'я; 
– випусків бюлетенів "Дівчина – майбутня жінка"; 
– проведення науково#практичних конференцій "З дитинства – у доросле життя"; 
– екскурсій, походів по рідному краю; 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè 

26.03.01 2003/
2001 

Óêàç “Ïðî Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó Ðåïðîäóêòèâíå 
çäîðîâ’ÿ 2001-2005” 

2. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

27.04.01 348 Íàêàç “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ 
íàóêè Óêðà¿íè íà âèêîíàííÿ Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
â³ä 26.03.01 ¹ 203/2001 Ïðî Íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó 
“Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ 2001-2005” 

3. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

21.05.01 176 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ ïëàíó ðåàë³çàö³¿ 
çàõîä³â ùîäî çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ Íàö³îíàëüíî¿ 
ïðîãðàìè “Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ 2001-2005” 

4. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 

  Ïëàí çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ðåàë³çàö³þ Íàö³îíàëüíî¿ 
ïðîãðàìè “Ðåïðîäóêòèâíå çäîðîâ’ÿ 2001-2005” 

5. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

17.01.03 13 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ îáëàñíèõ çàõîä³â 
ùîäî ðåàë³çàö³¿ Êîíöåïö³¿ áåçïå÷íîãî ìàòåðèíñòâà íà 
2003-2005 ðîêè”  
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ДДООВВІІДДККИИ
– конкурсів#уроків першої медичної допомоги; 
– презентацій матеріалів журналів, газет, радіо, кінофільмів про репродуктивне здо#
ров'я; 
– спортивних та туристичних змагань; 
– тематичних лекцій "Як запобігти захворюванню дітей", "Репродуктивна функція
дівчат та хлопців"; 
– рольвих ігор, вправ; 
– вікторин та свята здоров'я "Дозвілля для здоров'я", "Харчування, краса і здоров'я". 

Нормативні документи з ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Рекомендуємо використати:

1. При вивченні таких тем з біології:
9 клас
Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Екологія людини. Демографічні

проблеми в Україні. 
10 клас
Структурна складність і впорядкованість організмів.
11 клас
Універсальні властивості організмів. Розмноження та індивідуальний розвиток ор#

ганізмів. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.

2. У позаурочній діяльності при проведенні: 
– бесід "Шануй батька, матір", "Статеве виховання", 
– виховних годин "Місце жінки в сучасному житті", "Дівчина – майбутня мати", "Учні
про жіночу красу"; 
– сімейних свят "Колискова моєї мами", "У колі сім'ї"; 
– спортивних змагань; 
– конкурсів волонтерських загонів; 
– організації куточків (виставок з проблеми сім'ї, жінки, відзначення Днів сім'ї, матері
"Будь щаслива, жінко, у величі своїй", міжнародного Дня захисту дітей); 
– оглядів#конкурсів фотографій "Дівчинка, дівчина, жінка"; добиранні матеріалів до
шкільних музеїв.

Нормативні документи щодо профілактики 
НАРКОЗАЛЕЖНОСТІ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

6.05.01 479 Ïîñòàíîâà “Ïðî Íàö³îíàëüíèé ïëàí ä³é ùîäî 
ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà æ³íîê òà ñïðèÿííÿ 
âïðîâàäæåííþ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³ íà 
2001-2005 ðîêè” 

2. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

26.06.0
1 

201 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ îáëàñíîãî ïëàíó 
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà æ³íîê òà ñïðèÿííÿ 
âïðîâàäæåííþ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³ íà 
2001-2005 ðîêè” 

3. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 

20.07.0
1 

352(à) Íàêàç “Ïðî çàõîäè íà âèêîíàííÿ îáëàñíîãî ïëàíó ä³é 
ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñòàíîâèùà æ³íîê òà ñïðèÿííÿ 
âïðîâàäæåííþ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ó ñóñï³ëüñòâ³ íà 
2001-2005 ðîêè” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò  

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà  

1. Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðà¿íè 

2004 ð. 2402-²²² Çàêîí Óêðà¿íè  “Ïðî îõîðîíó äèòèíñòâà”  

2. Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè  

24.05.00 717 Óêàç “Ïðî Îñíîâí³ íàïðÿìè ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè íà 
ïåð³îä äî 2004 ðîêó”  

3. Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè 

11.07.01 790 Óêàç “Ïðî ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë -³íôåêö³¿/ 
ÑÍ²Äó íà 2001 -2003 ðîêè” 
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ДДООВВІІДДККИИ

Рекомендуємо використати: 

1. З метою профілактики наркозалежності у дітей і підлітків при вивченні таких тем з
біології:

6 клас
Відділ Покритонасінні. Різноманітність покритонасінних і їх значення у природі і житті

людини. Царство Гриби. Рослинні угрупування (екскурсія).
8 клас
Поняття про здоров'я і хвороби людини. Шкідливий вплив паління, алкоголю і нарко#

тиків на організм людини. Опора і рух, робота м'язів. Нейрогуморальна регуляція роботи
серця. Дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Травлення. Обмін речовин і енергії. 

9 клас
Сенсорні системи. Біологічні основи поведінки людини. Емоційні реакції і стани.

Біосоціальна природа особистості. Запліднення і ембріональний розвиток.
10 клас
Універсальні властивості організмів. Пластичний і енергетичний обмін речовин у

клітині.
11 клас
Спадковість і мінливість організмів. Закономірності мінливості. Розмноження та

індивідуальний розвиток організмів. Можливості і перспективи застосування досягнень
біології.

2. У позаурочній діяльності під час: 
– зустрічей із лікарями "Наркоманія – тяжке захворювання"; 
– бесід, класних годин "Наркотики – шкідливі й отруйні речовини", "Учням про алко#
голь і наркотики"; 
– укладання буклетів, пам'яток; 
– проведення семінарів для педагогічних працівників "Охорона громадського порядку
– обов'язок кожного", "Законодавство про боротьбу з пияцтвом та наркоманією"; 
– консультації для учнів та їх батьків; 
– лекцій серед учнівської молоді "Шляхи викорінення пияцтва та наркоманії"; "Прист#
расть до алкоголізму – це небезпечно"; 
– проведення круглих столів;
– вечорів запитань та відповідей "Чому алкоголь та наркотики шкідливі для здоров'я?",
"Чому наркоманів не люблять?"; 
– творчої акції "Мистецтво проти наркоманії".

Нормативні документи щодо профілактики СНІДу

4. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 13.06.02  
809 

Ïîñòàíîâà “Ïðî ðîçâèòîê ìåðåæ³ öåíòð³â 
ðåñîö³àë³çàö³¿ íàðêîçàëåæíî¿ ìîëîä³ “Òâîÿ ïåðåìîãà” 

5. Íàö³îíàëüíà 
êîîðäèíàö³éíà 
ðàäà áîðîòüáè ç 
íàðêîìàí³ºþ 

21.06.02 1 Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ “Ïðî ðîáîòó ùîäî ïðîòèä³¿ 
ðîçïîâñþäæåííþ íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â ³ 
ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ” 

6. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 4.06.03 877 Ïîñòàíîâà “Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ïðîãðàìè ðåàë³çàö³¿ 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ áîðîòüáè ç íåçàêîííèì 
îá³ãîì íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â, ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí ³ 
ïðåêóðñîð³â íà 2003-2010 ðîêè” 

7. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

13.11.02 1/9-505 Ëèñò “Ïðî ïðîô³ëàêòèêó íàðêîçàëåæíîñò³ ó ä³òåé ³ 
ï³äë³òê³â” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ïðåçèäåíò 
Óêðà¿íè 

1.11. 00 1182 Óêàç “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ 
ïîøèðåííþ Â²Ë-³íôåêö³¿ /ÑÍ²Äó” 

2. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

11.07.01 790 Ïîñòàíîâà “Ïðî ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿/ 
ÑÍ²Äó íà 2001-2003 ðîêè” 
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Рекомендуємо використати 

1. При вивченні таких тем з біології:
8 клас
Поняття про здоров'я і хвороби людини. Функції і склад крові. Імунітет і його види.

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Екологія людини. 
10 клас
Неклітинні форми життя.
11 клас
Статеве розмноження організмів.

2. У позаурочній роботі під час: 
– бесід з учнями з питань попередження захворювання на СНІД "Попередження
підліткової вагітності", "Анатомо#фізіологічні особливості юнака та дівчини"; із батька#
ми " Профілактика венеричних захворювань та СНІДу";
– під час класних годин "Дружба, кохання, секс", "Культура сексуальної поведінки";
тижнів профілактики здорового способу життя; 

3. Âåðõîâíà Ðàäà 
Óêðà¿íè 

18.09.03 54990 Ïîñòàíîâà “Ïðî ïðîâåäåííÿ ïàðëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü 
íà òåìó “Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ ïðîáëåìè Â²Ë-
³íôåêö³¿/ ÑÍ²Äó, íàðêîìàí³¿ òà àëêîãîë³çìó â Óêðà¿í³ 
òà øëÿõè ¿õ ðîçâ’ÿçàííÿ” 

4. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

16.11.00 1/9-
467 

Ëèñò “Ïðî â³äçíà÷åííÿ ùîðîêó 1 ãðóäíÿ Âñåñâ³òíüîãî 
äíÿ áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì ï³ä ëîçóíãîì “Áàãàòî 
çàëåæèòü â³ä ÷îëîâ³ê³â” 

5. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè  

13.02.01 1/9-56 Ëèñò “Çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ ïîøèðåííÿ ñåðåä 
ä³òåé òà ñòóäåíòñüêî¿ ìîëîä³ íåìåäè÷íîãî âæèâàííÿ 
íàðêîòè÷íèõ òà ïñèõîòðîïíèõ ðå÷îâèí, ïèÿöòâà, 
òþòþíîïàë³ííÿ, ïîøèðåííÿ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü 
òà åï³äåì³¿ Â²Ë/ÑÍ²Äó” 

6. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè  

25.09.01 655 Íàêàç “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè 
³ íàóêè íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-
³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó íà 2002-2003 ðîêè” 

7. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè  

14.03.02 1/9-
138 

Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ òà 
ïðîâåäåííÿ çàõîä³â, ïðèñâÿ÷åíèõ Ðîêó áîðîòüáè ç³ 
ÑÍ²Äîì 

8. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

7.07.03 439 Íàêàç “Ïðî ñòàí âèêîíàííÿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 11 ëèïíÿ 2001 ðîêó ¹ 790 “Ïðî 
ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿/ ÑÍ²Äó íà 2001-
2003 ðîêè” 

9. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 

16.10.01 443 Íàêàç “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ íà âèêîíàííÿ Ïðîãðàìè 
ïðîô³ëàêòèêè Â²Ë-³íôåêö³¿/ ÑÍ²Äó íà 2001-2003 
ðîêè” 

10. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

23.10.01 357 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî îáëàñíó ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè 
Â²Ë-³íôåêö³¿/ ÑÍ²Äó íà 2001 – 2003 ðîêè” 

11. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ  

4.03.02 69 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî 
çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííþ Â²Ë-³íôåêö³¿/ÑÍ²Äó â 
îáëàñò³” 

12. Îáëàñíà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ  

1.11.02 4986 Ïëàí ïðîâåäåííÿ Âñåñâ³òíüîãî äíÿ áîðîòüáè ç³ 
ÑÍ²Äîì ñåðåä íàñåëåííÿ îáëàñò³ â 2001 ðîö³  

13. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè  

11.12.00 03-05/ 
1924 

Íàêàç “Ïðî ïðîâåäåííÿ äâîð³÷íî¿ êàìïàí³¿ “Áàãàòî 
çàëåæèòü â³ä ÷îëîâ³ê³â” 

14. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Ïîëòàâñüêî¿ ÎÄÀ  

7.12.00 03-04/ 
1327 

Ïëàí çàõîä³â ùîäî ïîñèëåííÿ ïðîô³ëàêòèêè 
çàõâîðþâàííÿ íà ÑÍ²Ä ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 
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– диспутів, дискусій "Що ви знаєте про венеричні хвороби?", "Культура проведінки
підлітка. Як її виховувати?", "Якій бути людині?";
– перегляд та обговорення відеофільмів на тему формування здорового способу життя;
– дня здоров'я і чистоти;
– конференцій "Діємо, об'єднавшись"; "Допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі".

Нормативні документи щодо попередження захворюванності 
на ВІРУСНІ ГЕПАТИТИ

Рекомендуємо використати 

1. При вивченні таких тем із біології:
8 клас 
Травлення. Хвороби шлунково#кишкового тракту.
Обмін речовин і енергії. Харчування і здоров'я. Фізіологічні основи раціонального хар#

чування. Практична робота № 7 "Аналіз добового харчового раціону людини і його
відповідність критеріям раціонального харчування."

9 клас
Екологія людини. Антропогенний фактор і його вплив на організм людини (Забруднен#

ня повітря, грунту, води і їх вплив на здоров'я людини).
10 клас
Неклітинні форми життя. (Хвороби людини, що викликаються вірусами).
11 клас
Планетарна роль живої речовини. Основні екологічні проблеми сучасності, шляхи їх

вирішення.

2. У позаурочній та позашкільній роботі під час проведення:
– днів, тижнів профілактики здорового способу життя; 
– диспутів, вікторин; 
– бесід "Про особисту гігієну тіла", "Догляд за шкірою", "Харчування, краса та здо#
ров'я"; 
– тематичних лекцій, конкурсів; 
– годин спілкування; 
– виховних годин "Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки: одяг та здоров'я", 
– шкільних лінійок; 
– зустрічей з медичними працівниками "Гігієна здоров'я"; 
– батьківських зборів на теми дотримання здорового способу життя.

Нормативні документи щодо попередження 
ОТРУЄНЬ ГРИБАМИ, ДИКОРОСЛИМИ РОСЛИНАМИ

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

24.05.01 55 Ïîñòàíîâà “Ïðî çàòâåðäæåííÿ çàõîä³â ùîäî 
ïîïåðåäæåííÿ îòðóºíü ãðèáàìè ñåðåä íàñåëåííÿ 
Óêðà¿íè” 

2. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 25.07.00 1-57/ 
695 

Ëèñò “Ïðî ñòàí òà çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ îòðóºííÿ 
ãðèáàìè 

3. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 03.01.01 21/ 
3720 

Ëèñò “Ïðî íåñïðèÿòëèâó ñèòóàö³þ ³ç ãðèáíèìè 
îòðóºííÿìè” 

4. Íàäçâè÷àéíà 
ïðîòèåï³äåì³÷íà 
êîì³ñ³ÿ ïðè 
Ïîëòàâñüê³é ÎÄÀ 

4.07.01 11 Ð³øåííÿ “Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ çàïîá³æíèõ çàõîä³â ç 
íåäîïóùåííÿ îòðóºíü ãðèáàìè ñåðåä íàñåëåííÿ 
îáëàñò³” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 

5.09. 02 50919/ 
880 

Ëèñò “Çàõîäè ùîäî ïîïåðåäæåííÿ ïîøèðåííÿ â 
Óêðà¿í³ çàõâîðþâàíîñò³ íà â³ðóñí³ ãåïàòèòè” 

2. Ïîëòàâñüêà 
äåðæàâíà 
àäì³í³ñòðàö³ÿ 

17.04.03 114 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ îáëàñíî¿ ïðîãðàìè 
“Àíòèãåïàòèò” íà ïåð³îä äî 2011 ðîêó” 
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Рекомендуємо використати 

1. При вивченні таких тем із біології:
6 клас
Відділ покритонасінні.
Репродуктивні органи. Квітка, плоди і насіння. 
Царство Гриби. Значення представників Царства у природі і житті людини.
8 клас
Травлення. Порушення травлення.
9 клас
Нервова регуляція функцій.
10 клас
Багатоклітинні організми: гриби і рослини.

2. У позаурочній роботі під час: 
– організації екскурсій на довкіллі; 
– класних годин, бесід "Правила збирання грибів"; 
– зустрічей з лікарями "Гриби – ласощі, гриби – причина тяжкого отруєння"; 
– проведення рольових ігор "Перша допомога при отруєнні"; 
– конкурсів малюнків "Обережно: отруйні гриби"; 
– випуску медичних бюлетенів.

Нормативні документи щодо профілактики 
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Рекомендуємо використати 

1. При вивченні таких тем із біології:
8 клас 
Поняття про здоров'я і хвороби людини. Травлення. Обмін речовин і енергії. Харчуван#

ня і здоров'я. Організм і середовище.
11 клас
Спадковість і мінливість. 

6. Íàäçâè÷àéíà 
ïðîòèåï³äåì³÷í
à êîì³ñ³ÿ ïðè 
Ïîëòàâñüê³é 
ÎÄÀ 

19.09.01 19 Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ, ïðèñâÿ÷åíîãî çàïîá³ãàííþ îòðóºííÿ 
äèêîðîñëèìè ãðèáàìè 

7. Îáëàñíà êîì³ñ³ÿ 
ç ïèòàíü 
òåõíîãåííî-
åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà 
íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é 

07.10.02 27 Ð³øåííÿ ïðî õ³ä âèêîíàííÿ “Êîìïëåêñíîãî ïëàíó 
çàïîá³æíèõ çàõîä³â ç íåäîïóùåííÿ îòðóºíü ãðèáàìè ñåðåä 
íàñåëåííÿ îáëàñò³ íà 2002-2003 ðîêè” 

8. Óïðàâë³ííÿ 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Ïîëòàâñüêî¿ 
ÎÄÀ 

19.06.01 309 Íàêàç “Ïðî ïîïåðåäæåííÿ âèíèêíåííÿ îòðóºíü ãðèáàìè òà 
ðîñëèíàìè” 

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 21.05.02 475 Óêàç “Ïðî ïðîãðàìó ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ 
ñòîìàòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü íà 2002-2007 ðîêè” 

2. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

23.04.01 10/3-
392 

Ëèñò “Ïðî ôóíêö³îíóâàííÿ ñòîìàòêàá³íåò³â ó ÇÍÇ 
îáëàñò³” 

3.  Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ   11.07.02 215 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî çàòâåðäæåííÿ îáëàñíî¿ ïðîãðàìè 
ïðîô³ëàêòèêè òà ë³êóâàííÿ ñòîìàòîëîã³÷íèõ 
çàõâîðþâàíü íà 2002-2007 ðîêè” 
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2. У позаурочній роботі під час проведення: 
– зустрічей із лікарями "Моє здоров'я"; 
– класних годин "Гігієна порожнини рота"; 
– тижнів здоров'я"; 
– ранків для молодших класів "Мойдодир"; 
– батьківських зборів "Слідкуємо за гігієною свого малюка"; 
– випуску медичних бюлетенів "Здоров'я у твоїх руках"; 
– виставок дитячих робіт "Красива посмішка".

Нормативні документи щодо профілактики 
ЗАХВОРЮВАНЬ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

Рекомендуємо використати 

1. При вивченні таких тем із біології:
8 клас
Людина в системі органічного світу. Регуляція функцій організму. Опорно#рухова сис#

тема. Дихання. Травлення. Обмін речовин і енергії.

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî âèäàëà 
äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 11.05.00 679/ 
2000 

Óêàç “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî 
áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 

2. Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 20.08.01 643/ 
2001 

Óêàç “Ïðî íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó áîðîòüáè 
³ç çàõâîðþâàííÿì íà òóáåðêóëüîç íà 2002-
2005 ðîêè” 

3. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 27.08.01 11658/
1 

Ïîñòàíîâà “Äî Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 
â³ä 20.08.2001 “Ïðî íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó 
áîðîòüáè ³ç çàõâîðþâàííÿì íà òóáåðêóëüîç 
íà 2002-2005 ðîêè” 

4. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 17.09.01 1/ 
9-317 

Ëèñò “Ïðî îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ Óêàçó 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 20.08.2001 “Ïðî 
íàö³îíàëüíó ïðîãðàìó áîðîòüáè ³ç çàõâîðþ-
âàííÿì íà òóáåðêóëüîç íà 2002-2005 ðîêè” 

5. Ì³æâ³äîì÷à êîì³ñ³ÿ ïî áîðîòüá³ 
ç òóáåðêóëüîçîì òà ðîçøèðåíà 
êîëåã³ÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè 

3.10.01 15893/ 
98 

Ïðîòîêîë çàñ³äàííÿ ïðî ñòàí âèêîíàííÿ 
Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 11.05.2000 
¹ 679/2000 “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî 
áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 

6. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 05.06.01 236 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè 
ùîäî áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 

7. Îáëàñíà íàäçâè÷àéíà 
ïðîòèåï³äåì³÷íà êîì³ñ³ÿ ³ 
îáëàñíà êîîðäèíàö³éíà ðàäà ïî 
áîðîòüá³ ç òóáåðêóëüîçîì  

27.03.01 4 Ñï³ëüíå ð³øåííÿ “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè 
ùîäî áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 

8. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ òà îáëàñíà 
íàäçâè÷àéíà ïðîòèåï³äåì³÷íà 
êîì³ñ³ÿ ïî áîðîòüá³ ç 
òóáåðêóëüîçîì 

04.07.01 13/4 Ð³øåííÿ “Ïðî õ³ä âèêîíàííÿ Óêàçó 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 11.05.2000 
¹ 679/2000 “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè ùîäî 
áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 

9. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

17.09.01 1/9-
317 

Ëèñò “Ïðî îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè áîðîòüáè ³ç 
òóáåðêóëüîçîì íà 2002-2005 ðîêè” 

10. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 21.01.02 19 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî îáëàñíó ö³ëüîâó 
ïðîãðàìó áîðîòüáè ³ç òóáåðêóëüîçîì íà 
2002-205 ðîêè” 

11. Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

11.06.02 1/9-
287 

Ëèñò “Ïðî âèêîðèñòàííÿ ó ðîáîò³ 
³íôîðìàö³éíèõ äîêóìåíò³â òà òåì äèêòàíò³â 
äëÿ ó÷í³â ÇÍÇ òà ÏÒÓ ³ç ïèòàííÿ 
ïðîô³ëàêòèêè çàõâîðþâàííÿ íà òóáåðêóëüîç” 

12. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 5.06.00 236 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî íåâ³äêëàäí³ çàõîäè 
ùîäî áîðîòüáè ç òóáåðêóëüîçîì” 



ДДООВВІІДДККИИ
9 клас 
Екологія людини.
10 клас
Будова клітин прокаріотів і еукаріотів.
11 клас 
Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах. Основні екологічні проблеми сучас#

ності. Шляхи їх вирішення.
2. У позаурочній роботі під час:
– консультацій, бесід з батьками "Бережи здоров'я своїх дітей";
– організації профкуточків;
– укладання медичних бюлетенів "Мий руки щодня – будеш здоровий";
– створенні гуртків за інтересами "Юний сандружинник";
– тижнів здоров'я;
– тематичних лекцій лікарів "Попередження інфекційних хвороб";
– тренінгів щодо зміцнення здоров'я.

Нормативні документи щодо профілактики 
ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Рекомендуємо використати 
1. При вивченні таких тем із біології:
8 клас
Людина в системі органічного світу. Організм людини як біологічна система. Кровообіг.

Лімфатична система. Дихання. Шкідливий вплив паління, забрудненого повітря на органи
дихання. Травлення. Виділення. Шкіра. 

9 клас
Розмноження та індивідуальний розвиток людини. Екологія людини.
10 клас
Цитологія. Структурна складність і впорядкованість організмів.
11 клас

Спадковість і мінливість організмів. Розмноження та індивідуальний розвиток. Надор#
ганізмові системи. Екологія людини.

2. У позаурочній діяльності під час проведення: 
– днів, тижнів, місяців профілактики здорового способу життя; 
– класних годин "Психічні та духовні чинники здорового способу життя", "Психо#
логічна допомога в уникненні емоційних травм підлітка", "Вироблення стійких
ціннісних та моральних норм здорового способу життя";
– консультацій, вечорів та свят здоров'я; 
– тематичних лекцій "Зміни фізичного здоров'я", 
– бесід "Онкологічні захворювання та життя людини", тренінгів; 
– занять гімнастикою; 
– презентацій матеріалів журналів, газет, кінофільмів про репродуктивне здоров'я; 
– зустрічей з медичними працівниками "Шкідливість куріння для підлітків";
– консультування через "Телефони довір'я"; 
– масових виховних заходів; 
– батьківських зборів на теми здорового способу життя "Пріоритет здоров'я в сім'ї",
"Традиційна та превентивна допомога при соматичних захворюваннях".

Стаття надійшла в редакцію 20.02.2003

¹ 
ï/ï 

Óñòàíîâà, ùî 
âèäàëà äîêóìåíò 

Äàòà ¹ Íàçâà äîêóìåíòà 

1. Êàá³íåò Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè 

29.03.03 392 Ïîñòàíîâà “Ïðî çàòâåðäæåííÿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè 
“Îíêîëîã³ÿ” íà 2002-2006 ðîêè” 

2. Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè ³ íàóêè 
Óêðà¿íè 

10.05.02 295 Íàêàç “Ïðî ðåàë³çàö³þ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 29.03.03 ¹392 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè “Îíêîëîã³ÿ” íà 2002-2006 ðîêè” 

3. Ïîëòàâñüêà ÎÄÀ 17.06.02 190 Ðîçïîðÿäæåííÿ “Ïðî îðãàí³çàö³þ âèêîíàííÿ 
ðåã³îíàëüíî¿ ïðîãðàìè “Îíêîëîã³ÿ” íà 2002-2006 ðîêè” 

4. Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
³ íàóêè 

28.10.02 572 Íàêàç “Ïðî ðåàë³çàö³þ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 29.03.03 ¹392 “Ïðî çàòâåðäæåííÿ 
äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè “Îíêîëîã³ÿ” íà 2002-2006 ðîêè” 



торый остается популярным до сих пор, под на�
званием "Ай�Кью Тест"\ IQ test (IQ�intelligence
quotient\коэффициент интеллекта). Тест отли�
чался тем, что он показывал не абсолютный уро�
вень интеллекта, а сравнительный уровень ума
ребёнка по сравнению с другими детьми его воз�
раста. Чем старше ребёнок, тем в меньшей степе�
ни возраст может повлиять на оценку. Напри�
мер, средняя оценка была 100, если пятилетний
малыш показывал уровень интеллекта, эквива�
лентный уровню, присущему шестилетнему ре�
бенку, он получал 120 баллов. Но десятилетний
ребёнок, который показывал уровень интеллекта
11�летнего, получал только 110 баллов. Резуль�
таты теста разделены на несколько групп. Оцен�

ка выше 140�150 баллов означает, что
тест прошел гений, 110�140 баллов
свидетельствуют о высоком уровне
интеллекта, 90�110  – среднем уров�
не. 75 баллов и ниже говорят о не�
развитых умственных способнос�
тях.

Тест быстро перешёл нацио�
нальные границы и стал попу�
лярным в США. В 1916 году
заключенный, который был

приговорён к смертной казни,
продемонстрировал такой низкий

уровень IQ, что суд его отправил в санато�
рий, заявив что детский ум преступника не поз�

волял ему различать плохое и хорошее. В 1917
году вооруженные силы США начали использо�
вать IQ�тесты для классификаций солдат. По�
добный экзамен прошли более 2 млн человек.
Вскоре IQ�тесты взяли на вооружение  универ�
ситеты и частные компании, которые стали при�
менять их для проверки абитуриентов и потен�
циальных сотрудников.  

В 1960�е и 1970�е годы репутация IQ�тестов
сильно пострадала. Сперва их авторы были обви�
нены в том, что вопросы были составлены таким
образом, чтобы давать преимущество белым и
богатым людям. Позднее эксперименты показа�
ли, что существуют разные виды интеллекта и
что невозможно объективно измерить такое
субъективное понятие как человеческий разум.
Кроме того выяснилось, что результат теста
можно значительно улучшить с помощью про�
стых тренировок – то есть, результат испытания
не отражает реального положения дел. Поэтому
учебные заведения и частные фирмы перестали
пользоваться этими тестами. Главной причиной
этого стали судебные иски, поданные обиженны�
ми испытуемыми, считавшими, что результат те�
ста не отражает их реальные способности. Впро�
чем, стандартизированные вопросники не исчез�
ли, а IQ�тест остаётся популярным – хотя и не�
формальным – способом измерения интеллекта. 

К примеру, популярен международный клуб
Mensa International, принимающий в свои ряды
людей, обладающих наибольшим коэффициен�
том интеллекта. В настоящий момент членами
Mensa являются более 100 тыс. человек из 100
стран мира. В "топ" наиболее интеллектуальных
клубменов входят студенты, ученые, водители
грузовиков и пенсионеры. Сред них немало зна�
менитостей: например, актриса Джина Дэ�
вис\Geena Davis, художник Скотт Адамс\Scott

Для поступления в высшие учебные заве�
дения США необходимо пройти ряд спе�
циализированных экзаменов. Они являют�
ся потомками всем известного теста, оп�
ределяющего уровень интеллекта – IQ�
тест. Любопытно, что сам IQ�тест ныне
воспринимается лишь как забава.  

Идея, что человеческий разум можно изме�
рить, появилась в 19 веке. Долгое время сущест�
вовала идея, что на земле есть небольшое коли�
чество слабоумных, столько же гениев, а интел�
лектуальный уровень остального человечества
был примерно одинаковым. Последнее утверж�
дение относилось только к европейцам – афри�
канцы и другие "дикари" автоматически счита�
лись менее развитыми. Достижения "сред�
него" человека считались результатом
трудолюбия, желания и, часто,
религиозности.

Технологическая революция
18�19 веков заставила учёных за�
думаться о более "научных" теори�
ях интеллекта. Появление генетики,
и особенно публикация эволюцион�
ной теории Дарвина в 1859 году, по�
будило исследователей приглядеться к
физическим и генетическим факторам
как определяющим степень интеллекта. 

Именно из этого направления возникла на�
ука, которая оказалась одним из самых больших
заблуждений 19 века – френология. Идея, что
человеческие характеристики, в том числе интел�
лект, можно буквально "измерить", оценивая
размер и форму головы, некоторое время была
очень популярной. Позднее, в результате много�
численных экспериментов, постулаты френоло�
гии были полностью опровергнуты. Однако, это
теория внесла вклад в изучение интеллекта –
френологи считали, что разные части мозга вы�
полняют разные функции. Франсис Гол�
тон\Francis Gaulton, английский учёный, был
одним из самых известных сторонников френо�
логии и считал, что только генетика влияла на
интеллект. Так как обучение не влияло на разум�
ность человека, Голтон предлагал начать в Бри�
танской Империи евгеническую программу, что�
бы с помощью селекции вывести более высоко�
качественного человека. Позднее идеи Голтона
были приняты на вооружение нацистами.

Один из учеников Голтона, Джеймс Ко�
телл\James Cattell, решил использовать более
систематические способы измерения интеллекта
в начале 20�го века. Именно он напечатал первые
"интеллектуальные экзамены", как он их назы�
вал, которые использовали более объективные
критерии. Но его тесты потеряли популярность
после того, как было доказано, что результаты
"интеллектуальных экзаменов" не имеют ника�
кого отношения к реальным способностям че�
ловека.

В тоже время во Франции государство пору�
чило психологу Альфреду Бине\Alfred Binet раз�
работать тесты для определения умственных
способностей детей с целью разделения "нор�
мальных" и "отсталых". Бине разработал тест, ко�
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Adams (автор знаменитого комикса "Дил�
берт"\Dilbert), писательница и профессор Прин�
стонского Университета Джойс Кэрол Отс\Joyce
Carol Oates, генерал Норман Шварц�
копф\Norman Schwarzkopf, инженер, дизайнер,
архитектор Бакминстер Фуллер\Buckminster
Fuller, журналистка Мэрилин во Саван\Marilyn
vos Savant (считается, что у нее высочайший IQ в
США), писатель�фантаст Айзек Азимов\Isaac
Asimov,  экс�глава компании Ford Motor До�
нальд Петерсен\Donald Petersen, чемпион мира
по боксу по версии WBA Бобби Кжиж\Bobby
Czyz, изобретатель водки Skyy Vodka Морис
Канбар\Maurice Kanbar и др. 

12 декабря 2003 Washington ProFile

АМЕРИКАНСКИЕ ПОДРОСТКИ
СТАНОВЯТСЯ НАРКОМАНАМИ 
ОТ СКУКИ

Больше 5 млн американских подростков в
возрасте 12�17 лет могут достать марихуану в те�
чение часа, 10 млн (40% населения США этой
возрастной категории) – в течение дня. 

Излишек карманных денег, скука и стресс –
источники всех бед, которым подвергаются ти�
нэйджеры в Америке. Чем больше стресса и ску�
ки они испытывают в школе и дома, чем больше
денег они получают от родителей на "мелочи",
тем выше их шансы сделаться малолетними ку�
рильщиками, алкоголиками и наркоманами. 

Недавний опрос, проведенный Националь�
ным центром по исследованию пагубных привы�
чек Колумбийского университета\The National
Center on Addiction and Substance Abuse at
Columbia University, продемонстрировал, что
комбинация всех трех факторов – настоящая "го�
рючая смесь", нещадно ломающая жизни, кото�
рые едва начались. Тинэйджеров просили оце�
нить количество стресса в их повседневной жиз�
ни по шкале от 1 до 10  26% назвали уровень от 7
до 10, что соответствует высокому уровню стрес�
са. Обработка данных опроса показала, что шанс
пристраститься к алкоголю, сигаретам и нарко�
тикам у этих подростков в два раза больше, чем у
тех, кто ведет относительно спокойную жизнь.
17% опрошенных признались, что они скучают
"часто" по сравнению с 83%, которые скучают
"время от времени". Скука добавляет 50% риска
к развитию пагубных привычек. 

В отношении карманных денег выяснилось,
что безопасная сумма – $25 в неделю. Подрост�
ки, получающие от $25 до $50, составляют при�
мерно 12% от общего числа своих сверстников.
Тех, кому еженедельно перепадает $50 и больше
– 15%. Эти подростковые группы – группы по�
вышенного риска. Как только родители раскоше�
ливаются на суммы, превышающие $25, их дети
начинают тратить деньги не по назначению. Из�
лишек карманных денег повышает шансы подро�
стков встать на путь порока в 2 раза.  При этом
среди подростков, еженедельно получающих
больше $50, чаще выходят из колеи девочки –
они  выпивают, курят сигареты и марихуану и
больше и чаще, чем мальчики. 

Если на подростка влияют два или  три пере�
численных фактора, то будущее курильщика, ал�
коголика или наркомана для него в три раза бо�

лее реально, чем для подростка, который не нерв�
ничает, не скучает и не транжирит родительские
деньги. Результаты опроса подтвердили однако,
что стресса, скуки и излишних денег в жизни
американских тинэйджеров становится все боль�
ше. Не случайно в 2002 году число учащихся
старших классов, посещавших школы, где прода�
вались и употреблялись наркотики, равнялось
44%. В 2003 году 53% старшеклассников сообща�
ют, что в их школах можно запросто купить нар�
котики. Это сказывается и на реакции родителей
относительно проблемы наркотиков в школах.
Больше половины родителей тинэйджеров, посе�
щающих неблагополучные школы, сказали, что
они не перевели бы своих детей в школы, свобод�
ные от наркотиков, даже если бы у них была та�
кая возможность. Этот парадоксальный ответ ро�
дители объясняют весьма прямолинейно: они не
верят, что Америке существуют свободные от
наркотиков школы. Родительский пессимизм
усугубляется еще и тем, что многие из них счита�
ют, что они не в состоянии повлиять на поведе�
ние своего взрослеющего ребенка. Ни один опрос
общественного мнения в США не показывал та�
кой твердой веры родителей в свое собственное
бессилие. Тем не менее, опрошенные отдельно от
родителей тинэйджеры, в подавляющем боль�
шинстве, подтвердили, что мнение и реакция ро�
дителей – самый сильный фактор, который мог
бы на них повлиять. Большинство подростков,
решивших расстаться с пагубными привычками,
сделали это с помощью и под влиянием родите�
лей.

В американских школах практикуется не�
сколько способов борьбы с наркотиками. Роди�
тели, участвовавшие в опросе, назвали наиболее
распространенные из них: обыск персональных
шкафчиков школьников, обычно закрывающих�
ся на замок, и медицинское тестирование на со�
держание наркотиков в крови (обычно анализ
мочи). Любопытно, что в мнении о том, должны
ли применяться подобные методы в школах, ро�
дители разделились. 45% хотят, чтобы их детей
тестировали всякий раз, когда администрации
школы становится известно о случаях наркоти�
ческого опьянения или продажи наркотиков на
территории школы. 44% родителей не одобряют
подобного подхода и, более того, отказываются
платить за проведение тестов. В отношении обы�
ска шкафчиков наблюдалось больше единогла�
сия. 73% родителей предпочли бы, чтобы их дети
посещали школы, где подобные обыски соверша�
лись бы регулярно и без предупреждения. 

Опрос Колумбийского университета обновил
также статистику насчет возраста, в котором па�
губные привычки начинают манить детей. Боль�
шинство юных американцев, употребляющих та�
бак, алкоголь или наркотики, первый раз попро�
бовали запретный плод до достижения 14�летне�
го возраста. При этом средний возраст приобще�
ния к рюмке  составляет чуть более 12 лет, пер�
вой сигареты – 12 лет и два месяца, первой за�
тяжки марихуаной – 13 лет и 11 месяцев. Если
чья�то дочь или сын имеет друзей, которые ку�
рят, выпивают или употребляют наркотики, то
шансы этих подростков последовать дружескому
примеру возрастают  в 14 раз, по сравнению с те�
ми,  кто огражден от сомнительных компаний. 
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