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Postmetodika



Найпевніше, ви – педагог, і тому як ніхто знаєте, що школі зараз нелегко. Маємо в
освіті масу найгостріших проблем. У статті "Бар'єри концептуального розвитку…"
(с. 2 – 8) їх список складається з 24 позицій. С.Клепко з'ясовує,  які  є принципи і кри!
терії їх систематизації та виокремлення серед них пріоритетних,  пропонує засоби подо!
лання перешкод на шляху впровадження нових концепцій розвитку освіти. Номер роз!
криває  і такі складні питання в українській освіті, як корупція по!освітянськи і як її мож!
на зруйнувати (рубрика "Скарга дидаскала", с. 65 – 76); називає проблеми із забезпе!
ченням шкіл навчальною літературою і шукає шляхи їх ліквідації (І.Семперович, "Кіт у
мішку…", с. 76 – 80); торкається проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів та
якості навчальних програм і показує, як надати вчителеві кваліфікацію з питань педаго!
гічного оцінювання і зробити  оцінювання справедливим, прозорим та якісним
(О.Онаць, "Сучасні методи та технології педагогічного оцінювання…", с. 36 – 40).

"Постметодика" не претендує як на повний реєстр усіх складних питань в освітній
галузі, так  і на прості відповіді. Бачення нашими авторами шляхів розв'язання склад!
них проблем освіти  глибоке, закладає основу до цікавих обговорень, але не є й істи!
ною в останній інстанції. 

Особливість цього номера і в тому, що його  тираж  – 1 200 примірників. Завдяки
чому це стало можливим? Для науково!методичного забезпечення регіонального ком!
понента освіти Полтавщини рішенням 18!ї сесії Полтавської облради затверджено  об!
ласну Програму видавничої діяльності ПОІППО та Кременчуцького педучилища на
2005 – 2009 рр. Відповідно до неї лише у 2005 р. видано 16 найменувань науково!ме!
тодичної літератури інституту загальним тиражем 9 370 примірників на суму більше
ніж 80 000 грн.  Увесь тираж, зокрема і  цього номера "ПМ",  безкоштовно надійде в
усі  школи Полтавської області.

Оскільки у нас з'являться нові читачі, вважаємо за доцільне нагадати  ідеї наших го!
ловних рубрик. Рубрика "ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ" не має на меті повчати й говорити вчи!
телеві, як тепер потрібно думати й працювати, але надає матеріал для власних розду!
мів та пошуків, намагається розширити обрії мислення, дати поштовх до серйозної
внутрішньої духовної роботи.

"ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ" знайомлять із  перлинками досвіду учителів!практиків
Полтавщини та України, подають цікаві розробки уроків з різних предметів. Ми б не
хотіли, щоб журнал був специфічно професійним, а розраховуємо і на батьків, вихо!
вателів в широкому розумінні, на учнів, студентів. Гадаємо, залученню таких читачів
сприяють рубрики "СЛОВО ПСИХОЛОГА", "РЕТРОМЕТОДИКА", "ДОВІДКИ ПМ", "ЕК!
ЗАМЕНИ. ТЕСТИ", "ЮНІ ОБДАРОВАННЯ". Назва рубрики "РЕТРОМЕТОДИКА" гово!
рить сама за себе. У ній з'являється чимало публікацій про  школу та педагогів мину!
лого, досвід яких можна використати у наш час.

У  найпершому номері від часу заснування "Постметодика" надрукувала Скаргу ди!
даскала – вчителя!дяка 18 ст. з Лубен, а потім оприлюднила скарги сучасних дидаска!
лів – як вітчизняних, так і закордонних. "СКАРГА ДИДАСКАЛА" – це не лише гумо!
ристична сторінка, без якої "Постметодика" була б надто пісною, це перш за все гумо!
ристично!методична рубрика, яка останнім часом стає критично!полемічною й аналі!
тичною. 

Щиро дякуємо за співпрацю та підтримку нашим чудовим авторам і передплатни!
кам з усієї України та з!за кордону і   пишаємося не лише тим, що надруковано, а й
тим, що не надруковано.  Ми маємо цікавий редакційний портфель й надалі зможемо
якісно задовольняти інформаційні та методичні запити усіх, кому не байдужа освіта. 

Рухайтеся у новому році разом із "ПМ"!

Вітаємо усіх читачів, друзів та прихильників 
"Постметодики" з Новим роком та Різдвом!

"Завжди є прості відповіді на складні питання, 
але вони неправильні"
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Усі люди без винятку живуть сьогодні
в суспільствах із багатозначними ризика�
ми. У таких обставинах людина змушена
навчитися працювати так, щоб уміти від�
найти собі роботу (діяльність, справу),
яка була б найбільш корисною як для неї,
так і для всього суспільства чи навіть
людства. Гасла соціально�орієнтованої
політики щодо необхідності врахування в
державному розвитку "реальних можли�
востей" людей (людських ресурсів), без�
перечно, є справедливими і гуманними,
проте необхідно визнавати, що глобаль�
ний ринок ніколи не рахується  з "реаль�
ними можливостями" будь�якого свого
суб'єкта, а вимагає реальних результатів
(і ми також разом із ним як його частка і
споживачі). Тому "реальні можливості"
людських ресурсів є як початком коорди�
нат для вироблення освітньої політики,  так
і результуючою змінною соціально�еконо�
мічної політики держави, тобто альфою і
омегою  політики й освіти. 

Якість освіти

Якість освіти – це та її характеристи�
ка, яка повідомляє про здатність освіти
сприяти чи навіть забезпечувати успішну
життєдіяльність суспільства (особистос�
ті). Ми повинні визнати, що освіта не зав�
жди є відповідальною за все, що діється в
суспільстві. Одначе, якість освіти ми мо�
жемо відображати досить повно рівнем
ВВП та різноманітними показниками
міжнародних рейтингів і досліджень. Доб�
ре відомо, що Україна не займає в цих
рейтингах гідне місце, відповідне її потен�
ціалам. Тому заяви про високий рівень
української освіти за сучасного рівня ор�
ганізованості й успішності українського
життя правильно розглядаються як шкід�
ливий міф. Наступним кроком має бути
радикальне визнання міфом і твердження
про високий рівень радянської освіти. Ма�

ємо визнати: криза кінця ХХ ст. колиш�
нього СРСР є наслідком неадекватної
потребам людини радянської освіти.

Криза представлення знання

Сучасна українська освіта не стала
кращою за радянську, не здатна задо�
вольнити інформаційне суспільство, не
навчає всіх "літер" як "Алфавіту міра"
Сковороди, так і сучасного. Такий стан є
наслідком незадовільної суспільної сис�
теми представлення знання в наш час.
Його форми все ще нагадують прослав�
лену Олександрійську бібліотеку. Остан�
ня є не лише символом крихкості люд�
ської культури, що нерідко "через непот�
рібність" певній культурі допускає зни�
щення сотень тисяч зшитків. Олексан�
дрійська бібліотека, мабуть, уперше за�
декларувала необхідність зміни парадиг�
ми представлення знань. Бо саме її дог�
лядачу Каллімаху приписується афо�
ризм "Велика книга – велике зло". Сучас�
ною мовою цей афоризм вимагає не най�
досконаліших систем обробки інформа�
ції, що можуть найбільше запам'ятовува�
ти, а тих, які здатні вивести необхідну ін�
формацію з умов її виникнення і на пот�
ребу, бо логічна пам'ять досконаліша за
накопичувальну. Відповідно до цього,
статична модель представлення знання
витісняється динамічною моделлю, що
базується на принципах:

Знання конструюються людьми.
Знання є приблизними і помилковими. 
Знання зростають через викриття і

дискредитацію.
З  точки зору динамічної моделі пред�

ставлення знань і мають бути розглянуті
складні питання української освіти в кон�
тексті стратегічних завдань розвитку Ук�
раїни, які після всебічного аналізу екс�
пертами варто винести на національне
обговорення за демократичними проце�
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Встановлюються перешкоди (бар'єри) на шляху впровадження нових концепцій
розвитку освіти та пропонуються засоби їх подолання. Зміст цих тез презентувався
автором на Перших президентських слуханнях "Виклики, народжені свободою" 28 лис!
топада  2005 року в Українському домі. 

БАР'ЄРИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИБОРУ, АБО ЧИ Є
ВІДПОВІДІ НА СКЛАДНІ ПИТАННЯ В ОСВІТІ 

С.Ф.Клепко

Забудьте, немає ніякої системи Станіславського, 
є лише метод майстра.

Ю.П.Любімов

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ



тиждень – чотири дні працювати по 4 год.
і один день працювати над собою). 

15. Чи доцільно й надалі організовува�
ти навчальне книговидання за принци�
пом державного забезпечення учнів під�
ручниками? Як суспільство прореагує на
пропозицію: замінити безоплатну сис�
тему придбання підручників на повну
або часткову оплату (організацію їх
платної оренди)?

16. Чи допустима організація шкіль�
ної освіти на основі пропозиції, згідно з
якою основний масив знань учні мають
здобувати на уроках?

17. Яким повинне бути відношення ос�
віти і релігійних організацій? Чи можли�
ва духовність освіти без релігійного ви�
ховання?

18. Наскільки доцільно залишати в
школі 12�бальну систему оцінювання
знань?

19. Чи варто право на оцінювання рів�
ня випускника для вступу у ВНЗ переда�
вати незалежним центрам тестуван�
ня?

20. За яких умов і критеріїв сільська
школа має бути збережена незалежно від
її економічної неефективності?

21. Чи повинна й надалі шкільна осві�
та функціонувати за фактичних прин�
ципів правової безвідповідальності бать�
ків та й учнів щодо здобуття освіти?

22. Чи достатній проводиться аналіз
інтелектуальних ресурсів і потенціалу
України для ефективної організації осві�
ти і науки?

23. Чи задовольняє потреби розвитку
освіти сучасна організація діяльності
АПН? НАН?

24. Як підвищити змістовний рівень
наукових комунікацій та публікацій?

Скільки подібних ключових питань
щодо освіти України можна поставити?
Які принципи і критерії їх систематизації
та виокремлення серед них пріоритет�
них? Чи надає на ці питання відповідь
Національна доктрина освіти? Україн�
ське законодавство?

Звичайно, невдячна роль того "героя",
який ставить запитання, на які й десять
мудреців не віднайдуть відповіді. Зазви�
чай освітній дискурс в Україні зводиться
до чотирьох блоків проблем: соціальний
захист учителя (освітянина), фінансуван�
ня системи освіти,  блок проблем якості
освіти та блок проблем виховання. Далі,
між цими блоками встановлюється пря�
молінійна залежність, а оскільки фінан�
сування системи освіти за мізерного бюд�
жету кардинально не побільшити, "дурне
коло" українських проблем не розрива�
ється. 

дурами, прийнятими у європейських
країнах. Цей перелік може бути таким:

Питання для національного обговорення

1. Як формувати освіту, адекватну
сучасним ринкам праці?

2. Як здійснити стратегічні інвести�
ції в освіту з метою забезпечення фунда�
менту майбутнього розвитку країни?

3. Чи можливе підвищення якості ук�
раїнської освіти за реально можливих
низьких обсягів її фінансування? 

4. Чи повинна держава монополізува�
ти і контролювати у своїх інтересах
зміст, напрямки та інституційні умо�
ви виробництва знань та освіти грома�
дян країни?

5. Які мають встановлюватися інс�
титуційні обмеження участі громад�
ськості і бізнесу в наданні, оцінці та фі�
нансовому забезпеченні освіти? 

6. Як подолати обмеження ефектив�
ного включення наявних інтелектуаль�
них ресурсів у загальнонаціональний ри�
нок професійної (інтелектуальної) спів�
праці?

7. Які є реалістичні сценарії створен�
ня в Україні сучасних дослідницьких уні�
верситетів та мереж національних дос�
лідницьких консорціумів?

8. Як подолати корупційні явища в ос�
віті?

9. Як здійснювати ранню освіту ді�
тей? Чи потрібно її якимсь чином інс�
титуціоналізувати?

10. Чи варто і надалі здійснювати пе�
рехід на 12�річну освіту?

11. Чи доцільно трансформувати чо�
тириступеневу систему кваліфікацій
вищої освіти (молодший спеціаліст, ба�
калавр,  спеціаліст, магістр) у "болон�
ську" двоступеневу?

12. Чи доцільно надати ВНЗ право
присудження вчених ступенів без кон�
тролю ВАК?

13. Чи варто підвищувати (знижува�
ти) встановлений в Україні кваліфіка�
ційний рівень учителів?

14. Чи є питання зарплати вчителя
ключовим у реформуванні освіти? Як
суспільство поставиться до того, коли
вчитель одержуватиме зарплату не
менше ніж 1 тис. гривень? Наскільки
значною має бути різниця в оплаті пра�
ці вчителів різних категорій? Чи повин�
на зберігатися суттєва різниця між оп�
латою праці доцента або професора в
університеті і школі? Яким повинне бу�
ти навантаження вчителя? (Наприк�
лад, К.М.Ситник вважає, що наванта�
ження вчителя має бути 16 годин на
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Принципові відповіді на поставлені ви�
ще питання вже сформульовані. Нещо�
давно опубліковано книгу Володимира Ні�
кітіна "Идея образования, или Содержа�
ние образовательной политики" (Киев,
2004), у  якій подано один із варіантів но�
вої освітньої політики і відповідний їй ка�
тегорійний апарат1. Необхідно змінювати
концепції, за якими працюють органи уп�
равління освітою і "лінійні" освітяни, і
внаслідок яких ВВП України за різними

оцінками перебуває в межах 5�6 тис. $  на
особу. Зміна  "старих концепцій" на "нові
концепції" повинна гарантувати  Україні
ВВП у межах 10�20 тис. $ на особу. Зви�
чайно, необачно відкидати "необчислюва�
ний" у фінансових одиницях результат ос�
віти, проте й нехтувати необхідністю пе�
ребудови освіти на засадах зростання її
економічної ефективності у такій бідній
країні, як Україна, не можна. Зведемо ес�
кіз такої зміни концепцій у таблицю:

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ

Ïðîáëåìà îñâ³òè  Ñòàð³ êîíöåïö³¿  Íîâ³ êîíöåïö³¿  Ñïîñ³á çì³íè 
êîíöåïö³é 

Âåëè÷èíà ÂÂÏ 5–6 òèñ. $ 10–20 òèñ. $ Ñòðàòåã³÷íèé ðîçâèòîê 
îñâ³òè 

Çíàííÿ ïîòðåá 
ðèíêó ïðàö³ 

²íòó¿òèâíå, íå 
ôóòóðîëîã³÷íå 

Âñòàíîâëåííÿ á³ëüø 
ãíó÷êî¿ ³ â³äïîâ³äíî¿ äî 
ïîòðåá ï³äïðèºìö³â òà 
îñîáèñòîñò³ ñòðóêòóðè 
êâàë³ô³êàö³é 

Ïðîãðàìè 
„Êâàë³ô³êàö³¿ ÕÕ² 
ñòîë³òòÿ”; 
„²íæåíåð 2020”  

Ô³ëîñîô³ÿ 
îñâ³òè 

Îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå 
íàâ÷àííÿ 

Â³äïîâ³äí³ñòü ïîòðåáàì 
íîâî¿ åêîíîì³êè  

„Íîâà íàö³îíàëüíà 
äîêòðèíà îñâ³òè”  

 Íàö³îíàëüíà îñâ³òà  Ãëîáàëüíà, 
òðàíñíàö³îíàëüíà îñâ³òà  

 

 Äîêòðèíåðñòâî Êîíñòðóêòèâ³çì   
 Ãàëüìóþ÷à îñâ³òà  Ãåíåðàòèâíà îñâ³òà   
Ìîäåë³ 
íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â 

Äåðæàâíå çíàðÿääÿ 
³íäîêòðèíàö³¿  

Àêòèâíà øêîëà Çàêîí ïðî íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä 

 Ïðèì³ùåííÿ ç 
íàâ÷àëüíèì 
îáëàäíàííÿì 

Íàâ÷àëüíî-äîñë³äíèöüêå 
ñåðåäîâèùå, 
„³íòåëåêòóàëüíà áóä³âëÿ”  

Íîâà ñèñòåìà íîðìà -
òèâ³â ùîäî àðõ³òåêòóðè, 
áóä³âíèöòâà ³ 
ðåêîíñòðóêö³¿ øê³ë  

 Æîðñòêî êåðîâàíèé 
äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò  

Àâòîíîìíèé óí³âåðñèòåò, 
äîñë³äíèöüêèé óí³âåðñèòåò  

 

Â³äñòåæóâàí³ 
ðåçóëüòàòè 

Çíàííÿ, óì³ííÿ, 
íàâè÷êè, 
êîìïåòåíòíîñò³, 
êâàë³ô³êàö³¿  

Çäîðîâ’ÿ, òåõíîëîã³÷íà  
ãðàìîòí³ñòü (òåõíîëîã³¿), 
êóëüòóðíèé êàï³òàë 
(êóëüòóðè), ³íòåëåêòóàëü -
íèé êàï³òàë, ìîâè, 
ñòðàòåã³¿, ìåòàïðîãðàìè  

Ñòâîðåííÿ ïîñò³éíî 
ä³þ÷î¿ ì³æãàëóçåâî¿ 
Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ðîçðîáëåííÿ ñòàíäàðò³â 
³ ïðîãðàì â îñâ³ò³ 

Çì³ñò îñâ³òè „Ãóìàí³òàðèçîâàíèé”,  
ìàòîôîá³÷íèé 

„²íòåãðàòèâíèé”, ì³ñò ì³æ 
äâîìà êóëüòóðàìè, êîì -
ïåòåíòí³ñíî-îð³ºíòîâàíèé 

Ðîçðîáëåííÿ íîâèõ 
ñòàíäàðò³â ³ ïðîãðàì  

Îñâ³òà ó÷èòåë³â  Çì³øàíà, âóçüêîñïåö³àë³ -
çîâàíà, íèçüêà 
ìîá³ëüí³ñòü 

Ðîçïîä³ëåíà, ôàõ + 
ïåäàãîã³êà 

Ãíó÷êà ìîäóëüíà îñâ³òà 
(BrS(MrS)+BrEd(MrEd)  

* 
Ï³ñëÿäèïëîìíà 
îñâ³òà ó÷èòåë³â  

Ìàëî ñèñòåìíà Àêóìóëÿòèâíà ñèñòåìà 
BrS MrS DrS PhD 
BrEd  MrEd DrEd 

 

Ó÷èòåëü, 
âèêëàäà÷ ÂÍÇ 

Á³äíèé, íå çäàòíèé 
ïðèäáàòè êîìï’þòåð ÷è 
êâàðòèðó, ïñèõ³÷í î 
íåâð³âíîâàæåíèé, íå ìàº 
çìîãè â³äïî÷èòè  

Ñåðåäí³é êëàñ, „íîâèé 
ïðîôåñîð” 

Êðåäèòè, ï³ëüãè íà 
ïðèäáàííÿ æèòëà òà 
êîìï’þòåðíó òåõí³êó  

Ñèñòåìà 
êâàë³ô³êàö³é 
ó÷èòåë³â 

Äåïðåñèâíà, 
„âèøòîâõóâàëüíà”, 
„³íäóñòð³àëüíà”  

Âêëþ÷åíà ó ºäèíó íàö³î -
íàëüíó ñèñòåìó êâàë³ô³êà ö³¿ 
³íòåëåêòóàëüíî¿ ïðàö³  
BrS MrS DrS PhD 
Doz Prof Ac(?) 

 

Ñèñòåìà îïëàòè 
ïðàö³  â÷èòåë³â  

Åêñòåíñèâíà, òàêà, ùî 
ñòèìóëþº íèçüêó ÿê³ñòü 
ïðàö³ 

Òàêà, ùî ñòèìóëþº âèñîêó 
ÿê³ñòü ïðàö³  

 

* BrS – бакалавр наук; MrS – магістр наук; DrS – доктор з фаху (профзвання); PhD – доктор
філософії; BrEd – бакалавр з освіти; MrEd – магістр з освіти; DrEd – доктор з освіти.

Таблиця: Старі.нові концепції освіти



життя має можливість заробити
$ 1,033,141. Верхня  межа довічної зар�
плати українського вчителя не переви�
щує декілька десятків тисяч доларів.
Відповідно постає необхідність перег�
лянути засади і принципи оплати пе�
дагогічної праці, як це робиться, на�
приклад, у Росії 3.

Поставимо три ключові питання:
Які бар'єри перешкоджають тепер

застосуванню тієї чи іншої нової концеп�
ції? 

Які зміни повинні зменшити ці
бар'єри? 

Як можуть відбутися такі зміни? 
Лише конспективно вкажемо відпові�

ді на ці питання, які допоможуть зорієн�
туватися у проведенні наукових дослід�
жень і в практиці української освіти. 

Бар'єри на шляху нових концепцій

Не претендую на повноту альтерна�
тив та контрапунктів нових�старих кон�
цепцій і способів їх змін. Таблиця зміни
концепцій в освіті відкрита для розши�
рення, уточнень і заперечень. Кожний її
рядок також потребує розшифровок, які
автор уже подавав у своїх попередніх
публікаціях, стосовно інших – ще пот�
рібно давати пояснення.

Приміром, стосовно системи опла�
ти праці вчителів,  залежність  між
ВВП і оплатою праці вчителя в Україні
і деяких країнах  показує, що в Україні
заробітна плата вчителя нижча за за�
робітну плату вчителів тих країн, у
яких ВВП менший за український (Ін�
донезія, Перу, Йорданія, Філіппіни)2.
Учитель у США упродовж усього свого
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Ïðîáëåìà îñâ³òè  Ñòàð³ êîíöåïö³¿  Íîâ³ êîíöåïö³¿  Ñïîñ³á çì³íè êîíöåïö³é  
Ñåðòèô³êàö³ÿ 
êâàë³ô³êàö³¿  
ó÷èòåë³â 

Ì’ÿêà, ôîðìàëüíà, 
íåðåôåðåíòíèìè 
ãðóïàìè 

Æîðñòêà, ó ðàìêàõ 
ïðîôåñ³éíèõ àñîö³àö³é  

 

Åêîíîì³êà îñâ³òè  Îïòèìàëüíà ñåðåäíÿ 
íàïîâíþâàí³ñòü êëàñó  

„Ìàëà ïåäàãîã³êà”, â³äõ³ä 
â³ä êëàñíî-óðî÷íî¿ 
ñèñòåìè 

 

Óïðàâë³ííÿ  Öåíòðàë³çîâàíå, 
àâòîðèòàðíå 

Ãðîìàäñüêî-äåðæàâíå íà 
çàñàäàõ ñóáñèä³àðíîñò³,  
äåöåíòðàë³çàö³ÿ  

 

Íàóêà ïðî îñâ³òó  Áþäæåòíà îðãàí³çàö³ÿ ÿê 
çàáåçïå÷åííÿ ñèíåêóð, 
áåçêîíêóðñíà 

Ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ 
â÷åíèõ, íàóêîâî-
äîñë³äíèöüê³ óñòàíîâè 
îðãàí³â óïðàâë³ííÿ, 
óí³âåðñèòåòè 

Òðàíñôîðìàö³ÿ ÀÏÍ ó 
ãðîìàäñüê³ îá’ºäíàííÿ 
â÷åíèõ, ÿê³ çìàãàþòüñÿ 
çà ãðàíòè íà 
äîñë³äæåííÿ 

Ï³äðó÷íèêè Êîëåêòèâí³ – 
á³áë³îòå÷í³ (áåçïëàòí³)  

²íäèâ³äóàëüí³ 
(êóïóþòüñÿ áàòüêàìè)  

Ñèñòåìà ðîçðîáëåíí ÿ 
åêñïåðòèçè ³ ïîøèðåííÿ 
ï³äðó÷íèê³â, ñïðÿìîâàíà 
íà ñïîæèâà÷à îñâ³òí³õ 
ïîñëóã 

 Ïàïåðîâ³ ³ ïîçà ñâ³òîì 
²ÊÒ 

Ïàïåðîâ³ ï³äðó÷íèêè ÿê 
äîïîì³æí³ ïîñ³áíèêè 
äëÿ âèêîðèñòàííÿ 
åëåêòðîííèõ çàñîá³â 
íàâ÷àííÿ 

Íàâ÷àííÿ êàäð³â  

Àòåñòàö³ÿ 
íàóêîâî-
ïåäàãîã³÷íèõ 
êàäð³â 

ÂÀÊ, ÌÎÍ Óí³âåðñèòåò, ÂÀÊ – 
îáë³êîâåöü 
³íòåëåêòóàëüíîãî 
êàï³òàëó ñóñï³ëüñòâà  

Äåìîêðàòè÷íèé  çàêîí 
ïðî àòåñòàö³þ íàóêîâî -
ïåäàãîã³÷íèõ êàäð³â  

  Àêàäåì³÷í³ + ïðîôåñ³éí³ 
ñòóïåí³ (þðèä., ïåäàã., 
ìåä.) 

Ïðîâåäåííÿ 
ïåðåðåºñòðàö³¿ íàóêîâèõ 
ñòóïåí³â 

Òåðì³íè 
íàâ÷àííÿ 

„Íåãàéíî, íå òÿãíóòè, 
â³äìîâèòèñÿ â³ä 12 - 
áàëüíî¿ ñèñòåìè, 12 -
ð³÷íîãî íàâ÷àííÿ...”  

Äîâ³÷íå íàâ÷àííÿ   

Äîñòóïí³ñòü 
ÿê³ñíî¿ îñâ³òè  

²íòåðïðåòàö³ÿ ïðîãðàìè 
“Øê³ëüíèé àâòîáóñ” ÿê 
çíèùåííÿ ñ³ëüñüêî¿ 
øêîëè 

 Çàêîí ïðî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü áàòüê³â 
çà îñâ³òó ä³òåé  
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ефективних "одногодинних" дисциплінах,
то результат такої освіти марно й вимі�
рювати. "Проблема освіти полягає в тому,
як допомогти дитині усвідомити існуван�
ня та переваги абсолютних цінностей, не
зводячи їх до абстракцій, карикатур чи
до голослів'я" (М.Богачевська�Хом'як).
Для вирішення цього має зростати інтег�
ративна якість освіти як синтез різних
орієнтованих освіт, що надає індивіду
можливість вибору. На  перший план ви�
суваються проблеми транс� і міждисцип�
лінарної організації змісту освіти, які не
вирішити за чинних норм і практик на�
укового дискурсу. 

Адміністративний бар'єр. Управлін�
ня  якістю освіти, нарешті, є залежним
від Адміністративної реформи у державі.
Від останньої залежить створення ефек�
тивних органів, які турбуються про
якість освіти в країні. Наприклад, таких,
як у Великобританії – Центру QCA (на�
писання програм і забезпечення оцінки
якості освіти); Інспекції (Офісові стан�
дарти освіти і державна база даних з
якості освіти в навчальних закладах);
Спеціального департаменту Міністерства
освіти і зайнятості (аналіз і поширення
інформації про якість освіти і розроблен�
ня стратегії у галузі якості освіти). 

Економічний бар'єр. Перевірка якості
освіти не може бути самодостатньою ціл�
лю і не обумовлюватися економічним
обґрунтуванням вартості її проведення.
Об'єктивно якість освіти не залежить від
оцінних шкал та показників, що викорис�
товуються тією чи іншою системою осві�
ти, також, імовірно, і від точності проце�
дур оцінювання. Важливо не припусти�
тися помилки у пріоритетах при виділен�
ні ресурсів на функціональні блоки в
структурі управління якістю освіти (фор�
мування стратегії управління якістю ос�
віти; її реалізація та блок "зворотного
зв'язку"). Так, визначивши як пріоритет
останній блок (розбудову стандартизова�
ного оцінювання) без належного форму�
вання і реалізації стратегії управління
якістю освіти, ми матимемо освітню мега�
машину із сучасною "кваліметрією", про�
те з архаїчною "механікою". 

Соціосистемний бар'єр. Якість освіти
репрезентується у рівні якості життя
суспільства і стає відомою навіть без точ�
ного специфічного оцінювання в системі
освіти. Хоча і не встановлена формула
взаємозалежності якості освіти і показ�
ників розвитку суспільства, наприклад,
індексів людського розвитку, економічної
свободи, технологічності, глобалізованос�
ті тощо,  зрозуміло, що саме їх рівень є
вирішальним критерієм для якості осві�

Які бар'єри перешкоджають тепер засто.
суванню тієї чи іншої нової концепції?

Звичайно, при впровадженні іннова�
ційних концепцій певною мірою спрацьо�
вують бар'єри  "некомпетентності", "сте�
реотипності", "ідилії" (тобто задоволенос�
ті становищем "статус кво"), які дослід�
жуються психологічною наукою. Знання
психологічних бар'єрів надає  можливість
розробляти  комплексні плани впровад�
ження нової технології якості освіти у
межах навчальних закладів. В Україні
панує бар'єр "ідилії", який формулюється
так: "Сьогодні  Україна зі своїм досить
високим освітнім потенціалом поки що
залишається конкурентоспроможною в
європейському і світовому освітньому
просторі". Проте ми не знаємо всієї прав�
ди про освіту України. Так, О.Я.Савченко,
висвітлюючи проблему моніторингу
якості освіти, зауважила: "У виступах
попередніх промовців ми вже чули, що
Україна за якістю освіти, за даними ООН,
на п'ятому місці. У нас в АПН є дані дос�
лідження, яке проводили інші міжнарод�
ні організації: то там Україна на 79 місці,
за даними ЮНЕСКО – на 49. Де ж істи�
на?"4. 

Які ж інші бар'єри, крім "ідилії", пе�
решкоджають тепер застосуванню нових
концепцій суспільства знання в освіті?
Назвемо їх і коротко схарактеризуємо.

Суб'єктний  бар'єр полягає в тому,
наскільки  держава вважатиме себе ар�
бітром (суб'єктом) якості освіти, чи дозво�
лить вона розвиватися освіті незалежно
від своїх інтересів. У міжнародних стан�
дартах ISO 9000 якість визначається як
відповідність вимогам споживача. Спо�
живачами в освіті, окрім держави, є й ін�
ші суб'єкти (актори): приватні особи та
інституції, безпосередні суб'єкти освіти. 

Факторний бар'єр. Фактори, які
впливають на якість освіти, можна умов�
но поділити на три класи – "минуле" (по�
передня якість освіти, академічні ціннос�
ті); "сучасне" (ресурси, що виділяються
на освіту державою і суспільством; ефек�
тивність  управління; престиж освіти і
оплата праці; ступінь деформації струк�
тури підготовки фахівців тощо) та "май�
бутнє" (визначеність прогнозів у потребі і
компетентності фахівців). Якість освіти є
рекурентним феноменом, тому, щоб точ�
но спроектувати нову якість, маємо знати
неміфічну картину сучасної якості освіти
і сприяти тим факторам її зміни, які най�
менш залежні від неї.

Курикулярний бар'єр. Якщо зміст
шкільної освіти зосереджується в не�



бар'єрів на шляху досягнення тотальної
якості відповідно викликам глобалізації.
Подальшого дослідження потребує ство�
рення систем менеджменту тотальної
якості в освіті, розвиток відповідного по�
нятійного і категорійного апарату у філо�
софії освіти в контексті адаптації стан�
дарту ISO 9000. Лише вектор зміни кон�
цепцій у якості освіти, який підніметься
над цими бар'єрами, надасть потрібну
якість українській освіті. Така гіпотеза
має бути обґрунтована всіма можливими
едукологічними дисциплінами і в разі її
достовірності перекладена на програмну і
проектну мову аналізу політики.
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ти, а точно вивірене спрямування страте�
гічного розвитку освіти на підвищення
місця України у відповідних рейтингах є
засобом формування освіти, адекватної
сучасним ринкам праці і залучення стра�
тегічних інвестицій в освіту з метою за�
безпечення майбутнього сталого розвит�
ку країни.

З метою загострення і точності тез до�
водиться нехтувати протилежними до
них контрідеями. Варто також уточнюва�
ти в дискусії і назви бар'єрів.

Які зміни повинні зменшити ці бар'єри?

Якість освіти – це освіта, яка вивищу�
ється над названими бар'єрами. Суб'єкт�
ний  бар'єр долатиметься у досягненні
консенсусу між усіма зацікавленими в
ній суб'єктами (акторами): державою,
приватними особами та інституціями,
безпосередніми індивідуальними спожи�
вачами освіти. Факторний бар'єр освіта
перескакуватиме за наявності програми
її "майбутнього" і знання адекватної кар�
тини сучасної якості освіти. Курикуляр�
ний бар'єр освіта долатиме, вирішуючи
проблеми транс� і міждисциплінарної ор�
ганізації змісту освіти, побудови моделей
нових навчальних програм. Адміністра�
тивний бар'єр буде братися у створенні
ефективних органів, що турбуються про
якість освіти в країні. Економічний
бар'єр вимагає правильно визначити прі�
оритети при виділенні ресурсів на
функціональні блоки в структурі управ�
ління якістю освіти. Соціосистемний
бар'єр долатиметься, коли якість освіти
будемо предметно спрямовувати на вищі
місця України в рейтингах індексів люд�
ського розвитку, економічної свободи,
технологічності, глобалізованості, розу�
міючи їх неточний і умовний характер.

Як можуть відбутися такі зміни? 
Зрозуміло, що всі реальні бар'єри мо�

жуть долатися лише шляхом ухвалення
правильних рішень. Бар'єр фактично
один: брак налагодженого концептуаль�
ного управління змінами щодо якості
освіти. У наукових дослідженнях якості
освіти систематизовано наукові позиції
щодо основних категорій та моделей уп�
равління нею. Проте, "Якщо навіть кож�
ний буде робити все, що в його силах – це
все�таки не буде відповіддю, адекватною
складності проблеми якості", – говорив
Едвардс В. Демінг (Deming W. Edwards),
один із провідних спеціалістів із проблем
якості, автор принципу постійного поліп�
шення якості. 

Концептуальний вибір щодо якості ос�
віти залежить від способу подолання
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Початок співпраці

Юрій Костянтинович Гулак народився
11 червня 1927 р. в райцентрі Перекопів�
ка Роменського округу (колишня Полтав�
ська губернія, тепер Сумська обл.). Його
мати походила із знаменитого роду Гого�
лів�Яновських, який дав світу багатьох
визначних особистостей. 1950 р. Юрій
Костянтинович закінчив фізичний фа�
культет Київського університету, 1958 р.
блискуче захистив кандидатську дисер�
тацію з астрофізики. Доцент Сумського,
потім Полтавського педагогічних інсти�
тутів. Ю.К.Гулак – учений зі світовим
ім'ям у галузі доведення єдиної сутності
механіки космічних і атомних планетар�
них систем (класичної і квантової теорії).
У 1999 р. його прізвище занесене до
"Книги лідерів сучасного наукового прог�
ресу", яка видається Міжнародним Біог�
рафічним Центром (Кембридж, Англія). 

Знаю Юрія Костянтиновича Гулака з
1960 року, коли він уперше з'явився у
Полтавському педінституті як голова дер�
жавної комісії на випускних екзаменах фі�
зико�математичного факультету. Із почат�
ку 80�х років протягом тривалого часу я
мав приємність, і, не побоюся цього слова, �
щастя працювати спільно з Юрієм Костян�
тиновичем. Його захоплення наукою, пра�
целюбність, працездатність і талант, умін�
ня чітко і швидко формулювати думку,
вдало і повно визначати суть справи, в
особливо складних ситуаціях під час опра�

цювання тієї чи іншої проблеми здобувати
оригінальні результати � усе це викликало
піднесення, незвичайний ентузіазм і дару�
вало насолоду від спільної праці. 

Наша активна співпраця з Ю.К.Гула�
ком почалася з детального аналізування
структури кілець Сатурна.

З моменту відкриття у другій половині
XVII ст. люка Кассіні (темного проміжку
між компонентами кільця Сатурна) точи�
лися суперечки вчених про природу цього
утворення. 

У 1981 р. вийшла стаття Юрія Костян�
тиновича із співавторами [2], у якій він
торкнувся і питання структури кілець Са�
турна:

"Однако люки – это не пустое прос�
транство. Здесь сосредоточено вещес�
тво тел�сателлитов той же физической
природы, но более низкого материально�
го уровня", тобто менші за розмірами
частинки. 

Ю.К.Гулаку не було відомо, що двома
роками раніше, у вересні 1979 р. амери�
канський космічний апарат "Піонер�11"
пройшов близько Сатурна і сфотографу�
вав кільця Сатурна напросвіт, тобто з
протилежного від Сонця боку. На місці
люка Кассіні, що розділяє кільця А і В,
назовні від кілець А і В спостерігалися по�
токи пилової речовини, що яскраво про�
являлися у розсіяному світлі (рис.1). По�
бачивши ці фотографії уперше у 1981 р., я
був вражений їх виглядом, оскільки вони
підтверджували передбачення Ю.К.Гула�
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Спогади кандидата фізико�математичних наук І.О.Дичка про співпрацю з відо�
мим українським астрофізиком Ю.К.Гулаком (1927 – 2001), підготовлені на
основі виступу на науковому семінарі вшанування пам'яті Ю.К.Гулака (жов�
тень 2002 р.). Базова ідея наукового доробку Ю.К.Гулака полягає в утвердженні
єдності законів природи макросвіту і мікросвіту*. На противагу сучасним уста�
леним переконанням, згідно з якими квантування у мікросвіті пояснюється аксі�
оматичними квантовими постулатами, у теорії Ю.К.Гулака квантування є
природним проявом резонансної взаємодії рухомих заряджених елементарних
частинок. Подібні явища резонансів мають місце також у ньютонових плане�
тарних системах. За такою концептуальною позицією не існує принципової різ�

ниці між законами мікросвіту і макросвіту. Квантові явища у мікросвіті виявляються чіт�
кіше лише внаслідок квантування елементарних зарядів, тоді як маса макротіл не кванту�
ється. Ця концепція підтверджується структурними особливостями кілець Сатурна.

ЯКЩО ЗОРІ НЕ ЗАПАЛЮЮТЬ... 
(про Ю.К.Гулака) 

І.О. Дичко 

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО

_________________________
* Одну із статей Ю.К.Гулака "Людина руху – хто вона?" опубліковано у "ПМ" за 1996 р., № 4. У статті
Ю.К.Гулак привернув увагу до книжки О.М.Матвійця "Зоряні діти" та підтримав викладену у ній гіпо&
тезу походження зоряних планетних систем у Всесвіті.

І.О.Дичко

Ю.К.Гулак



Звернімося тепер до відомого  експерименту з
тирсою у трубці Кундта. 

У трубці, обмеженій з двох боків, стояча хви&
ля формує синусоїдальний розподіл тирси
вздовж трубки. З ініціативи Юрія Костянтино&
вича цей експеримент було дещо модифіковано
– у трубку засипали тирсу двох різних розмірів.
Дослід проведено в 1981 р. за участю П.М.Фе&
дія. Результати його продемонстрували не лише
наявність основної моди в розподілі тирси і обер&
тонів вищих порядків, але і розділення крупної та
дрібної фракцій тирси, так що у вузлах крупної
фракції виявилися пучності (максимальне скуп&
чення) дрібної фракції (рис. 2) [3].

А тепер повернімося в космос. Ще в 1980 р. до про&
ходження "Вояжерів" мимо Сатурна Юрій Костянти&
нович у своїй статті [4] писав: "Особенно четко с раз&
витой тонкой структурой должны проявляться изо&
энергетические комплексы (т.е. радиальные стоячие
волны), заполненные метеороидным веществом... Под
тонкой структурой понимается повторное разделение
первично единых изокомплексов".

У межах Сонячної системи зустрічаються всуціль
заповнені метеороїдною речовиною ізокомплекси. І в
них чітко проявляється розділення цієї речовини на
окремі згущення і розрідження. Це пояс астероїдів і
кільця планет. Особливо характерні в цьому розумінні
кільця Сатурна.

З наведеної формули (1) одержимо для Сатурна а0
= 74,74 тис. км. У межах 70 тис. км радіальної протяж&
ності класичних кілець А, В, С і D проявляється гармо&
ніка п'ятого порядку

так що положення меж цих кілець від центра Сатурна
визначається за формулою:

(2)

Збіг обчислених за цією формулою меж кілець
Сатурна А, В і С із наявним їх розташуванням
просто вражає (рис. 3). І це при тому, що а0 визна&

чається за єдиною для всіх центрів притягання
формулою (1). Коли я вперше знайшов цей збіг, то
був приємно здивований не  менше, ніж тоді, коли
виявив пилову фракцію в люці Кассіні і по краях
кілець А і В. Але Юрій Костянтинович про це вже
давно знав. Єдиною моєю втіхою було те, що кільце
В, по радіальній протяжності займаючи дві дов&

ка.  На мою думку, таких передбачень, та�
кої прозорливості в історії науки небагато.
У 1980 і 1981 рр. американські космічні апа�
рати "Вояжер�1" і "Вояжер�2" вперше пе�
редали зображення кілець Сатурна з над�
звичайною детальністю. Роздільна здат�
ність цих фотографій – до 100 м. Ось що на�
писано про структуру кілець Сатурна в со�
лідному огляді Аризонського університету
1984 р.: "Найважливішим відкриттям кос�
мічних апаратів є надзвичайна складність
мікроструктури малих кілець. Ця мікрос�
труктура сягає аж до меж менше 1 км. На�
тепер ми не маємо задовільного пояснення
цієї структури" [6, с. 478].

Кільця Сатурна з точки зору теорії Ю.К. Гулака

Утім, теорія Ю.К.Гулака, пояснюючи особли&
вості розподілу речовини у межах сфери гравіта&
ційної дії центра притягання (планетарної систе&
ми), якраз і вимагає такого дискретного розді&
лення в суціль заповнених потоках матерії, в т.ч.
у поясі астероїдів і в кільцях планет. Справа в
тім, що сателіти обертаються навколо центра
притягання по еліптичних орбітах, а отже, здій&
снюють радіальні коливання. Ті із сателітів, які у
своєму обертанні сягають максимальних апоцен&
трів, ніби відбиваючись від границі сфери граві&
таційної дії, повертаються знову в сім'ю постій&
них сателітів. Те ж саме можна сказати про сате&
літи, що мають мінімальні перицентри, за межа&
ми яких сателіти випадають на поверхню центра
притягання. В обмеженій таким чином сфері дії
центра притягання здійснюються радіальні коли&
вання (коливання вздовж радіуса).

При коливанні частинок, які взаємодіють
між собою за допомогою різноманітних сил
(гравітаційної, електромагнітної, зіткнення) в
обмеженому просторі виникає стояча хвиля,
яка певним чином формує розподіл речовин у
цьому просторі. У вузлах і пучностях цієї хвилі,
ніби у своєрідних пастках, концентрується заді&
яна в цьому процесі речовина. Довжина хвилі
а0 головної гармоніки за теорією Ю.К.Гулака
однозначно визначається масою М центра при&
тягання системи:

(1)
– стала інтегрування, визначена за положенням са&

телітів у системі Сонця і в системах планет&гігантів
= (115,78 ± 0,11) х 10&15 м х кг&7/9. 

Усі ці міркування оформлені строго теоретич&
но. На класичних засадах Юрієм Костянтино&
вичем одержано рівняння стану систем і з його
розв'язку – статистичний закон розподілу ре&
човини в цій системі. 
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Рис. 1. Вигляд кілець Сатурна напросвіт, тобто із про�
тилежного від Сонця боку (фотографія "Піонера�11")

Рис. 3. Зіставлення теоретично розрахованих і спос�
тережуваних меж кілець Сатурна А, В, С і D

Рис. 2. Розподіл дрібної і крупної фракції тирси у
трубці Кундта по принципу стоячої хвилі 
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жини хвилі а5, рівно посередині розділяється на
дві частини (рис.4), внутрішня з яких має суттєво
меншу оптичну глибину (оптична глибина речови&
ни, що пропускає електромагнітні хвилі, – величи&
на, обернена до прозорості). Цього він не знав. Так
що мій скромний вклад у нашу з Юрієм Костянти&
новичем співпрацю визначається віднайденням
цієї особливої точки в середині кільця В. 

Таким чином, в кільцях Сатурна відобража&
ються такі три характерні властивості стоячої
хвилі:

1. Довжина стоячої хвилі, а також положен&
ня вузлів і пучностей стабільні. Тобто радіаль&
на структура кілець не змінюється з часом, у
т.ч. і межі розділення кілець А, В, С і D залиша&
ються незмінними.

2. У межах основної гармоніки стоячої хвилі ге&
нерується ціле число гармонік вищих порядків. Ця
теза узгоджується з розділенням кілець Сатурна
згідно з модою з довжиною хвилі а5. Крім того, у
межах кільця С, де оптична глибина змінюється за
синусоїдальним законом, проявляється також мо&
да з довжиною хвилі а70,  

а у межах люка Кассіні – 

Ці моди можуть формуватися також як са&
мостійні незалежні коливання, що формуються
у межах границь структур більших розмірів (у
т.ч. і в кільці С та люці Кассіні). 

У таких умовах дедалі менші структури
формуються у межах більших і все кільце ви&
являється поділеним на дрібні пікоподібні
коливання оптичної глибини (рис. 5), як ніби
довгограюча грамофонна платівка (так звані
W&утворення). Характерний у цьому відно&
шенні люк Енке. У межах його ширини, що
становить 328 км, центральне кільце розта&
шоване точно посередині, а також багато тон&
ких пилових потоків на сумірних віддалях.
Те ж можна сказати і про кільце F (рис.6).

3.  При наявності різнофракційної за розміра&
ми речовини у межах стоячої хвилі відбувається
її сепарація залежно від ступеня податливості
(інертності) до збурень.

Про розділення пилової  компоненти  у межах
кілець Сатурна вже було сказано. У межах люка
Кассіні, що розділяє кільця В і А, назовні від кі&
лець В і А в розсіяному по ходу променя світлі
спостерігаються пилові потоки. Аналіз спостере&
жень "Вояжерів" виявляє підвищення концен&
трації пилу на краях цих кілець. У люці Кассіні у
вузлах згаданої хвилі а180 виявлено поглинання
світла в ультрафіолетовому діапазоні, у той час

як радіохвилі проходять там без перешкоди. Це
свідчить про наявність  там пилової компоненти
субмікронних розмірів.

Аналогічне чергування дрібної і крупної фрак&
ції виявлено також і в поясі астероїдів, де в люках
набагато частіше спостерігалися бомбардування

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО
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Рис. 4. Кільце B за оптичною глибиною   і характером структури чітко розділене на дві майже рівні
частини згідно з формулою (2) в точці n = 2, близькій за відстанню від центра Сатурна r = 104 024
км (останній глибокий мінімум перед значним зростанням оптичної глибини). На всіх трьох малюн�
ках � дані спостережень "Вояжером�2" покриття кільцями Сатурна в ультрафіолетових променях
Скорпіона. Стрілками показані резонанси із супутниками

Рис. 5. Вигляд кільця В на фотознімках "Вояжерів".
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Єдина теорія макро, і мікросвітів

Теорія Ю.К.Гулака, виявивши дис�
кретні особливості розподілу речовини у
планетарних космічних системах, тим са�
мим перекидає місточок між класичною і
квантовою механікою, між макросвітом і
світом атома. Досі офіційна наука різко
розмежовує ці напрями, мотивуючи тим,
що квантові, дискретні явища проявля�
ються лише у мікросвіті. Між тим кванто�
ва механіка лише постулює явище кван�
тування без пояснення його фізичних
причин. В атомі Бора радіуси електрон�
них орбіт визначаються постулатами Бо�
ра, а в теорії Гулака вони пояснюються
резонансною взаємодією електронів на
боровських орбітах.

Майбутнє за істиною і теорією Гулака

Між фізичними законами макросвіту і
мікросвіту немає тієї принципової різни�
ці, яка зараз нав’язується офіційною на�
укою. Єдина і очевидна причина такого
розділення в тому, що у мікросвіті кван�
тові явища проявляються чіткіше через
дискретність елементарного електрично�
го заряду, у той час як маса макротіл та�
кої дискретності не має.

У 1991 р. завдяки постійним наполя�
ганням автора, Юрій Костянтинович,
врешті�решт, перейшов на наукову робо�
ту. Він був зарахований у штат Полтав�
ської гравіметричної обсерваторії на по�
саду старшого науковця. Для цього дове�
лося подолати багато бюрократичних пе�
решкод. І лише на основі рішення Проб�
лемної ради з астрономії при Президії
АН України, яке було ухвалене за нашою
з ним доповіддю, вийшло розпорядження
Президії АН України (№ 321 від
29.03.1991 р.) про виділення коштів спеці�
ально для розроблення теми "Вичення
макроквантових явищ у гравітаційних
полях за розподілом речовин у планетар�
них системах", яка розроблялася під ке�
рівництвом Ю.К.Гулака.

Юрій Костянтинович працював на рів�
ні академіка. Академік – це вчений, який
створив власний напрям у науці і органі�
зував школу учнів та послідовників. Ли�
ше корпоративність і клановість у науці,
вузьковідомчі, і національні інтереси ста�
вали на перешкоді офіційного визнання
його теорії. Часто під час його повідом�
лень на наукових семінарах у Москві
якісь дрібні, несуттєві прискіпування, а
то і відверте заперечення очевидних іс�
тин, були приводом для того, щоб не виз�
нати його результати  у високих акаде�
мічних колах. Я був свідком такої обс�
трукції на семінарі в Інституті приклад�

датчиків  космічних апаратів "Піонер&10" і "Піо&
нер&11", ніж у місцях астероїдних згущень.

Так якими ж механізмами, крім стоячих
хвиль, можна пояснити всі ці особливості розпо&
ділу речовини у межах центрів притягання? Із
аналізу кількох тисяч метеорних слідів, викона&
ного проф. Ю.І.Волощуком, Б.Л.Кащеєвим і
В.Г.Кручиненком [1], зроблено висновок, що в
розподілі їх орбіт виявляються структури, перед&
бачені теорією Гулака. 

Теорія Гулака і космогонія Сонячної системи

Таким чином, еволюцію протопланетної хма&
ри,  або еволюцію протосупутникової хмари нав&
коло планет&гігантів, можна собі уявити в такій
послідовності:

1) Поступове сходження речовини газопило&
вої хмари до площини екватора обертання. Меха&
нізм цього процесу відомий: при стисканні в нап&
рямі до центра притягання хмари, яка обертаєть&
ся, на певному етапі цього стискання біля еквато&
ріальної зони притягання з часом урівноважують&
ся відцентровою силою і зупиняє стискання, тоді
як решта цієї хмари продовжує стискатися.

2) Формування центрально&симетричних згу&
щень і розріджень типу радіальних стоячих
хвиль, (кілець навколо центра притягання) пе&
редбачених і описаних Ю.К.Гулаком. Назвемо їх
гулаковими структурами.

3) Концентрація речовини плоского диску в
напрямі до центра притягання системи. Унаслі&
док того, що в цьому процесі повинна виконува&
тися умова теореми віріала – усереднені потенці&
альна (гравітаційна) енергія системи U і її кіне&
тична енергія Е завжди перебувають в співвідно&
шенні:

протопланетні кільця формуються на тіціусових
віддалях від центра системи:

(3)
Звичайно,  всі ці три процеси можуть прохо&

дити також і з перекриттям в часі. Ідея про роль
віріальної теореми у формуванні планетних сис&
тем теж належить Юрію Костянтиновичу [5]. До
речі, великі супутники планет&гігантів розташо&
вані теж на тіціусових віддалях. Правда, не всі
об'єкти в системі Сонця і в системах планет&гіган&
тів знаходяться строго на гулакових і тіціусових
віддалях. Це пояснюється тим, що при релаксації
планетарних систем до стану стійкої рівноваги ді&
ють не лише стоячі хвилі, або процеси колапсу з
виконанням теореми віріала, але також резонан&
си, припливи, електромагнітні сили тощо.
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Рис. 6. Оптична глибина кільця F за даними "Вояжера�2".



ної математики АН СРСР під головуван�
ням  чл.�кор. АН СРСР Т.М.Енеєва. Були
випадки, коли Ю.К.Гулака відверто запи�
тували: "А с чьей подачи вы идете?" І ко�
ли дізнавалися, що він сам по собі, то  ін�
терес до нього відразу згасав. А людина
сама по собі у нас (та й у світовій спільно�
ті теж) нічого не варта. Варте лише те
місце, на якому вона сидить і часто�густо
не  виправдовує свої високі регалії. Ми�
нули ті часи, коли науковці ставили за
основу своєї діяльності добування святої
істини, коли Ю.К.Гулака визнавали і зап�
рошували до співпраці проф. О.Ф.Бого�
родський, проф. Є.К.Харадзе, чл�кор. АН
України А.О.Яковкін, академік АН Укра�
їни Є.П.Федоров, цінували у Державному
астрономічному інституті ім. Штернберга.
З огляду на це цілком природними і зро�
зумілими є розпач і передбачення акаде�
міка Д.С.Лихачова: "Наука без моралі за�
гине!".

Але не можна звинувачувати лише
науку. Наука не може бути поза мораль�
ною кризою у масштабах світової спіль�
ноти. Майже щодня ми чуємо скандальні
повідомлення про хабарництво і казно�
крадство вищих чиновників  у так званих
високорозвинених і цивілізованих краї�
нах, а надто в межах країн СНД. У цій си�
туації наука для багатьох стала годівни�
цею.

І хоча  падіння моральної планки на�
шого покоління – чи не найважливіша
проблема сучасності, все ж найбільша
трагедія людини не в цьому. Із часом,
можливо, не скоро, людська моральність
повинна вдосконалюватися. Найбільша
трагедія людини в тому, що вона смертна,
а надто в тому, що життя її надзвичайно
коротке. Говорять, що людина вмирає ос�
таточно, коли вмирають ті, хто її знав і
любив. Можливо, тому багато людей
прагнуть до слави, щоб утвердитися у
пам'яті прийдешніх поколінь.

Він любив життя і науку

Юрій Костянтинович любив життя,
любив красу навколишнього світу, красу
природи і космосу, любив і цінував жіно�
чу красу, любив науку, натхненну і само�
віддану працю в ім'я святої істини, і від�
дав на вівтар цієї праці всі свої життєві
сили, підірвавши здоров'я. Без сумніву,
він прожив би набагато довше при еко�
номнішому витрачанні сил. Дружина
Ю.К.Гулака Раїса Григорівна називала
його "галерником", а я йому говорив, що
він увесь час у марафоні.

Чи турбувався Юрій Костянтинович,
щоб його і його працю пам'ятали? Без�
сумнівно. Він був матеріалістом, а тому

єдиною пам'яттю про себе вважав своїх
дітей і той доробок, який  залишив у нау�
ці. І слідом за В.Брюсовим, цілком оче�
видно, він міг би сказати, звертаючись до
наших нащадків:
Желанный друг неведомых столетий,
Ты весь дрожишь, ты потрясен былым…
Внемли же мне, о слушай строки эти:
Я жил, я мыслил, я прошел, как дым!

Закликаю молодих людей, випускни�
ків університету, студентів звернути
увагу на  незвичайну теорію Ю.К.Гулака,
його важливі здобутки. Із цим пов'язаний
непочатий край найцікавішої роботи, а
саме: 1) теорія кілець Сатурна з ураху�
ванням всіх діючих там процесів (стоячі
хвилі, резонанси, електромагнітні проце�
си, вплив супутників); 2) еволюція про�
топланетної хмари за наведеним вище
сценарієм космогонії Сонячної системи;
3) розділення фракцій за їх інертністю
(податливістю) до   збурюючих сил і під
дією сили тяжіння в поясі астероїдів і в
кільцях планет; 4) процеси в трубі Кун�
дта з різнофракційними компонентами;
5) резонанси на боровських орбітах атома
тощо.

В усіх цих напрямах Юрій Костянти�
нович одержав свої оригінальні резуль�
тати або вони якоюсь мірою пов'язані з
його основоположною думкою про єдність
законів природи, про те, що немає прин�
ципової різниці між фізичними законами
макросвіту і мікросвіту. Безперечно, при
поширенні цих ідей у межах широкого
наукового загалу його доробок може яв�
ляти славу нашої вітчизняної науки.
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Учитель фізики
СЗШ № 14 м. Кре�
менчука  Полтав�
ської області Окса�
на Борисівна Білоб�
ров подає історію
створення її учнями
моделей фізичних
приладів і пристроїв
та приклади їх зас�
тосування. Роботи
цікаві і варті уваги
вчителів та мето�
дистів з метою по�
ширення досвіду, а
також проведення
конкурсів на кращу
модель для демонс�
трації фізичних
явищ.
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16 ВІДКРИТТІВ МОЇХ  УЧНІВ
О.Б.Білобров

Працюючи з учнями, я завжди намагаюся навчати їх творити.
Першими їх творчими здобутками стали самостійно виготовлені
моделі фізичних приладів та пристроїв, які допомагають краще
зрозуміти курс фізики.

Упродовж декількох років з цих моделей, самостійно
виготовлених учнями, виник своєрідний музей$експлораторіум.
Представляю найкращі експонати цього музею. 

Експонат № 1. Прилад для демонс�
трації явища пружності, який вигото�
вила із звичайного олівця Пилипенко
Наталя. А сталося це на уроці після
пояснення  теми "Сила пружності".
Тепер під час виконання лабораторної
роботи "Вимірювання жорсткості пру�
жини" в 9 класі учні самостійно виго�
товляють такі пристрої і знаходять їх�
ню жорсткість.

Експонат № 2. Діюча модель реак�
тивної ракети, виготовлена Дрозден�
ком Андрієм спеціально для семінару у
8 класі на тему "Реактивні двигуни" і
запущена під час уроку зі шкільного
подвір'я. Та навіть після того, як вона
побувала в небі, її можна використову�
вати як макет для пояснення теми про
теплові двигуни.

Експонат № 3. Прилад для де�
монстрації правила Ленца. Виготовле�
ний на основі дитячої іграшки Репець�
кою Елеонорою. Учениця принесла йо�
го в школу на наступний урок після по�
яснення теми "Правило Ленца" в 11
класі. І хоча в кабінеті є стандартний
прилад для демонстрації правила Лен�
ца, я надаю перевагу саме цьому само�
робному приладу, бо його мініатюрний
вигляд викликає зацікавленість в учнів.

Експонат № 4. Магнітна котушка,
виготовлена власноручно Димочко Юрі�
єм. Почувши мої нарікання на те, що у 8
класі дуже важко проводити лабораторні
роботи з теми "Магнітні явища" у зв'язку
з нестачею обладнання, учень вирішив
допомогти і виготовив цей прилад. Де�
монстрація цього приладу під час пояс�
нення означеної теми дала поштовх для
створення подібних котушок іншими уч�
нями.

 

 



ДОВІДКА "ПМ":

МУЗЕЙ НАУКИ, МИС�
ТЕЦТВА ТА ЛЮДСЬКОГО

СПРИЙМАННЯ
ЕКСПЛОРАТОРіУМ

У САН�ФРАНЦИСКО

Займатися наукою
зовсім не сумно.
Можна робити ви�
бухи, змішувати
різні  речовини, при�
мушувати предме�
ти ширяти у повіт�
рі і при цьому гала�
сувати так, що вик�
лик у кабінет дирек�
тора школи вам за�
безпечений. Музей
науки, мистецтва
та людського сприй�
мання Експлорато�
ріум у Сан�Фран�
циско влаштований
так, що в ньому са�
мому можна провес�
ти різноманітні
досліди, відтак вив�
чення наук виявля�
ється заодно вели�
кою розвагою. 
Зазирніть на сторін�
ку музею ЕКСПЛО�
РАТОРІУМ у мережі: 
http://www.exploratorium.edu/  
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Експонат № 5. Мініатюрні важіль�
ні терези, виготовлені Ровенською
Ольгою спеціально до лабораторної
роботи "Вимірювання маси тіла на ва�
жільних терезах". Оскільки я кожен
рік перед цією лабораторною роботою
заздалегідь оголошую про можливість
її виконання на власноручно виготов�
лених терезах, то їх у мене зібралася
чималенька кількість.

Експонат № 6. Прилад для де�
монстрації сили тиску. Зроблений за
допомогою деревообробного станка
Романцем Микитою. Таке альтерна�
тивне завдання  отримали учні 7 класу
під час підготовки домашнього завдан�
ня з теми "Тиск". І коли на наступний
урок майже половина класу принесла
різноманітні саморобні прилади, то я
вирішила провести аукціон і визначи�
ти найкращий екземпляр.

Експонат № 7. Макет судна, виго�
товлений Холодовим Максимом. Ця
модель також була виготовлена як   до�
машнє завдання з теми "Плавання тіл".
Тепер учні мають змогу наочно спосте�
рігати занурення судна до ватерлінії і
визначати його осадку.

Експонат № 8. Прилад для де�
монстрації залежності опору металів
від температури, зроблений Мещеря�
ковим Сергієм. Під час виконання ро�
біт лабораторного  практикуму в 10
класі учень  вирішив відтворити цей
прилад і зробити всі необхідні вимі�
рювання  саме на ньому. Ще й зараз
цей прилад є гарним помічником під
час пояснення нового матеріалу та ви�
конання лабораторного практикуму.

Експонат № 9. Діючий коливальний
контур. Виготовлений Явтушенко
Андрієм і Пустовітом Ігорем. Урахову�
ючи брак такого приладу у  моєму ка�
бінеті, учні вирішили поліпшити стан
викладання теми "Електромагнітні ко�
ливання" і зібрали цей пристрій влас�
норучно.
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Експонат № 10. Діючий радіоприй�
мач. Складений Гнойовим Дмитром.
Цей прилад був виготовлений як аль�
тернатива до виконання однієї з робіт
лабораторного практикуму в 11 класі.
Цікавим у цьому приладі є те, що його
головні деталі також виготовлені
власноруч.

Експонат № 11. Коник�стрибунець.
Народна забавка, виготовлена з жит�
нього хліба. Наочно демонструє пруж�
ний удар. Технологію його виготовлен�
ня  я почула від свого учня, а йому  про
неї розповів його батько. А батькові,
своєю чергою, розповів  його батько.
Так, передаючись  від покоління до по�
коління, вона  дійшла до нашого часу.

Експонат № 12. Діючий психро�
метр. Зроблений Пугасієм Сергієм і
Немикіною Юлією.  Це один із бага�
тьох психрометрів, які виготовили
учні 10 класу. А сталося це після то�
го, як я повідомила,  що у зв'зку з
нестачею цих приладів на лаборатор�
ній роботі "Вимірювання відносної
вологості повітря" вони будуть лише
спостерігати за дослідом.

Експонат № 13. Кристали кухон�
ної солі, які виростив Кууск Костян�
тин. Стало традицією, що на першо�
му уроці фізики в 10 класі я даю  уч�
ням рецепт вирощування кристалів
кухонної солі. Потім під  час вивчен�
ня теми "Кристалічні тіла"  вони де�
монструють свої досягнення.

Експонат № 14. Дзига, яку вигото�
вив на токарному верстаті Мещеря�
ков Сергій.  А зробив він її під час
проведення  щорічної шкільної вис�
тавки саморобних фізичних приладів.
Демонстрація дзиги в дії викликала
захоплення не тільки старшокласни�
ків, але й учнів молодших класів.
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Експонат  № 15. Електроскоп,  зроб�
лений із підручних засобів Богдан Олек�
сандром.  Це ще один саморобний експо�
нат шкільної фізичної виставки. Але
потрапив він на неї після того, як Саш�
ко, продемонструвавши електризацію
електроскопа на уроці фізики, заявив,
що він легко зробить такий же. І справді,
домашнє завдання на наступному уроці
він розповідав за допомогою свого при�
ладу.   

Експонат № 16. Прилад для де�
монстрації рівноваги тіл. Виготовле�
ний із натуральної сировини Пилипен�
ко Марією і вдосконалений особисто
мною. Учениця спеціально виготовила
його, щоб подарувати шкільному фі�
зичному музею.

…Минають роки, і експонатів у моєму музеї$експлораторіумі
стає дедалі більше. І хоча  такі саморобні прилади значно поліп$
шують матеріально$технічну базу кабінету фізики і дають змогу
на належному рівні проводити лабораторні роботи,  мене більше
тішить те, що мої  учні роблять їх  із великим задоволенням. Та
найбільше радію, коли при зустрічі зі своїми випускниками діз$
наюся, що вони обрали технічну  спеціальність. Можливо, я теж
мала стосунок до їхнього вибору? То, може, саме таку мету по$
винен ставити перед собою вчитель, переступаючи поріг класу?
Можливо я, як і багато моїх колег, теж маю стосунок до техніч$
ного поступу нашої країни, до її економічного розвитку?

Як "виміряти" ефективність нашої педагогічної праці? Може,
мої учні запропонують якісь способи і моделі з цього питання?

Стаття надійшла в редакцію 9.09.2005  

ВІРТУАЛЬНА ФІЗИКА

Тетяна Галковська

Всупереч думці про наших учених, спроможних ледь не з од$
ним молотком, старим мікроскопом і народним умільцем дядь$
ком Васею творити велику науку, ми відстаємо. Причому не ли$
ше в технологіях, а й в ідеях. Причина – катастрофічна ситуація
з викладанням природничих наук у школі.

У цьому переконані учасники "круглого столу" "Проблеми фі$
зико$математичної освіти в Україні", що пройшов нещодавно в
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
У своєму зверненні до президента країни вони зазначають таке:

"Рівень масової шкільної підготовки в галузі фізики й матема$
тики за останні 15$20 років помітно знизився. Насамперед, знач$
но скоротилася кількість годин, присвячених вивченню фізики й
математики. Знизилася якість шкільних програм з цих дисцип$
лін. (...) Різко загострило ситуацію скасування вступних іспитів із
фізики в більшості вищих навчальних закладів.

 

ДОВІДКА "ПМ":

В і р т у а л ь н и й  –
1.Можливий;  той,
хто може або має
проявитися.
2. Умовний.
(Тлумачний словник україн�
ської мови. – К., 2004.)

ЗА МАТЕРІАЛАМИ INTERNET



багато хто з таких дітей закінчує вузи й
відправляється прямою дорогою на За$
хід, де попит на фахівців такого профілю
неймовірно високий. 10% випускників
їдуть за кордон (головним чином, до Ні$
меччини) відразу після закінчення вузу,
ще 5% – після закінчення аспірантури.

В Україні ж знаходять роботу лише
одиниці. Один із них – Олександр ЗА�
КОРЧЕНИЙ, студент 4$го курсу радіо$
фізичного факультету, вважає, що йому
просто повезло. Його запросили працю$
вати в спільному проекті Інституту кар$
діології ім. М.Стражеска і кафедри ме$
дичної радіофізики Київського універси$
тету ім. Т.Шевченка. 

– Ми займаємося магнітно$кардіогра$
фічними дослідженнями. Це досить прог$
ресивний напрям, принаймні в україн$
ських медичних центрах створюване на$
ми обладнання ще не застосовується. Тим
часом із його допомогою можна отриму$

вати набагато більше
інформації, ніж дає
усім відома електро$
кардіограма серця.
Магнітна кардіогра$
ма дозволяє побачи$
ти серце в тривимір$
ній проекції і більш
точно поставити ді$
агноз. У деяких ви$
падках ЕКГ узагалі

не інформує про пато$
логію, а магнітна – чітко її показує. 

– Проект дорогий. Хто його фінансує?
– Зрозуміло, у проекту є спонсор – ко$

мерційна структура, яка допомагає уні$
верситету на взаємовигідній основі. Ду$
маю, що розробкою подібного обладнан$
ня, опрацюванням магнітно$кардіогра$
фічних даних я займатимуся і після за$
кінчення університету – тут є серйозні
перспективи. 

– Багатьом твоїм однокурсникам уда$
лося потрапити в аналогічні проекти?

– Лише деяким. Частіше трапляються
цікаві наукові проекти, але без перспек$
тив на майбутнє. Взагалі, мені здається,
що такий вид співробітництва між науко$
вими установами й комерційними струк$
турами неймовірно ефективний. Для дер$
жави було б набагато вигідніше не лише
безпосередньо вкладати гроші в науку, а
й залучати до наукових проектів найбіль$
ші промислові компанії.

– Нинішні студенти – прагматики. На$
віщо ж, у такому випадку, багато хто
вступає на фізичні факультети, якщо
перспективи майбутньої роботи невизна$
чені? 

– Більшість навчається, звичайно, без
особливого оптимізму – швидше, для "ко$
рочки". Деяким просто цікаво: хоч облад$
нання і застаріле, але експерименти про$

Необхідне обладнання для шкіл прак�
тично не закупається, а те, що було за�
куплено раніше, майже повністю вий�
шло з ладу. Відповідно, відсутність попи$
ту призвела до того, що випуск такого ус$
таткування в Україні різко впав, а його
ціна, навпаки, зросла. Як результат,
різко знизилася підготовка випускників
шкіл в галузі фізичного експерименту.
Навіть кращі з них не вміють користу�
ватися, наприклад, будь�якими сучас�
ними електровимірювальними прилада�
ми.

Слід звернути увагу й на проблему со$
ціальної доступності високоякісної осві$
ти, зокрема в галузі фізики й математи$
ки. Нині навчання в більшості спеціалізо$
ваних шкіл фізико$математичного профі$
лю платне, а самі вони доступні майже
виключно жителям обласних центрів.
Систему відбору талановитих дітей із не$
величких міст і сільської місцевості для
навчання в спеціалі$
зованих фізико$ма$
тематичних школах,
що існувала минули$
ми роками, зруйно$
вано". 

Не менш гостра си$
туація й у вузах, де
закуповувати облад$
нання (крім комп'юте$
рів) за рахунок бюд$
жету фактично припи$
нили ще в другій половині 80$х років. От$
же, зазначається в зверненні, обладнання
лабораторних практикумів і експеримен$
тальних установок, на яких виконуються
випускні роботи студентів, відстає від сві$
тового рівня на 15$20 років. Ті самі нові
прилади, які все$таки вдається купити, на$
віть не компенсують фізичне старіння на$
явного обладнання. Реально українські уні$
верситети оснащені апаратурою гірше, ніж
середні навчальні заклади розвинених
країн. У результаті випускники україн$
ських університетів узагалі не вміють
працювати із сучасними приладами.

– Практично вся експериментальна
робота, – констатує декан фізичного фа$
культету Леонід БУЛАВІН, – зведена до
комп'ютерного моделювання. І це один із
наслідків ставлення суспільства до фізи$
ки й математики взагалі. Слідом за зни$
женням затребуваності таких спеціаліс$
тів (більш ніж половина наших випускни$
ків не працює за професією!), знизився і
загальний рівень знань. Наведу приклад.
Ми багато років проводимо контрольні
роботи з фізики серед школярів: цього
року, ознайомившись із результатами,
просто схопилися за голову! 

При цьому у фізико$математичних лі$
цеях і школах рівень знань, як і раніше,
високий, у деяких навіть підвищився. Та
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Óêðà¿íñüê³ óí³âåðñèòåòè îñíàùåí³ àïàðàòóðîþ
ã³ðøå, í³æ ñåðåäí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè ðîçâèíå-
íèõ êðà¿í.
Îáëàäíàííÿ ëàáîðàòîðíèõ ïðàêòèêóì³â ³ åêñïå-
ðèìåíòàëüíèõ óñòàíîâîê â³äñòàº â³ä ñâ³òîâîãî
ð³âíÿ íà 15 –20 ðîê³â. 
Ïðàêòè÷íî âñÿ åêñïåðèìåíòàëüíà ðîáîòà çâå-
äåíà äî êîìï'þòåðíîãî ìîäåëþâàííÿ.



водяться, а якщо їх робити сумлінно, то
можна навіть задоволення отримувати. 

– Сьогодні є попит на фізиків і матема$
тиків, на жаль, не всередині країни, а за
кордоном, – погоджується і директор Київ$
ського природничо$наукового ліцею № 145
Микола ЛЕВТІК. – У Європі потреба в
молодих наукових кадрах дуже висока, і
цю нішу ми цілком можемо заповнити. У
цьому, власне, нічого поганого немає. Ми
завжди дуже добре готували наукові
кадри, й особливо з фізики та математи$
ки. Не можна загубити цю школу – у світі
вона затребувана. Просто в нас, в Украї$
ні, ситуація інша. Навіть у Росії вона
значно краща. 

– А дітей, які захоплюються фізикою і
математикою, не стало менше?

– Їх справді стало менше – за останні
десять років приблизно втричі. Причина,
на мій погляд, очевидна: зниження про$
паганди фізико$математичної освіти.
Батьки – теж практики, даючи дитині ту
чи іншу освіту, вони оцінюють перспек$
тиви. Нині в Україні перспектив розвит$
ку фізики не бачать. Наше завдання –
пояснити суспільству, для чого необхідна
фізична освіта. Потрібно підтримати вче$
них, учителів, які працюють із школяра$
ми, змінити ставлення до викладання фі$
зики як у нормативних документах, так і
за змістом. Необхідно створити середови$
ще, яке формує інтерес до фізики.

Не менш стурбований ситуацією і де$
кан радіофізичного факультету Київ$
ського національного університету імені
Тараса Шевченка Валерій ГРИГОРУК.

– Нинішню ситуацію можна було б
визначити словами "Поки ще не пізно".
Сьогодні всі ті, хто зайнятий у фізико$
математичній освіті, де потрібні сучасна
матеріально$технічна база, сучасні спо$
соби виміру та опрацювання інформації,
б'ють на сполох. Звичайно, можна стави$
ти експерименти, робити розрахунки з
допомогою дошки, крейди чи комп'ютера,
але те, що гладко на папері, насправді
може виявитися зовсім іншим. А сьогодні
без фізики просування в інших науках
описати складно. 

Скажімо, на основі мікросхем, нано$
технологій виникнули комп'ютери як та$
кі, сьогодні персональний комп'ютер у
кожного на столі. Спочатку йшли дослід$
ження у фізичній сфері, а потім уже вони
реалізувалися в технологіях, у виробниц$
тві й врешті$решт – у тому продукті,
яким ми користуємося. Складно уявити
собі й сучасну біологію без фізики: це й
біофізика, і фізичні методи досліджень у
біології – усе настільки тісно переплело$
ся, що розвивати їх окремо практично не$
можливо. Аналогічно можна говорити про
хімію, географію тощо. 

Однак проблема не лише в тому, що в
нас немає сучасного обладнання. Ми фак$
тично відрізані від світових інформацій$
них потоків. Так, анотації статей, які пуб$
лікуються в усесвітньо відомих журна$
лах, можна прочитати, але не більше.
Щоб одержати статтю, треба платити
гроші. Звичайно, декому вдається знахо$
дити якісь можливості, але в централізо$
ваному порядку інформаційного забезпе$
чення вже немає. 

Наступна проблема – навчання. Безу$
мовно, талановиті діти народжуються в
будь$якому місці. Та в цих дітей мають
бути рівні можливості зі здобуття тієї ос$
віти, до якої в них лежить душа. В Украї$
ні раніше була налагоджена ефективна
система відбору молодих талантів. Розпо$
чиналася вона з олімпіади по фізиці та
математиці в загальноосвітніх школах,
продовжувалася в районах і областях,
куди приїжджали представники провід$
них республіканських фізико$матема$
тичних шкіл. Проводилися відбірні тури
олімпіад, і на підставі результатів тала$
новиті діти отримували направлення у
провідні фізматшколи. Тепер цієї систе$
ми практично немає. 

Разом із загальним падінням інтересу
до фізики й математики в суспільстві
стався перекіс, коли переважна біль�
шість школярів вважає за краще здобу�
вати гуманітарну освіту. Водночас
очевидні переваги фізико$математичної
освіти лежать на поверхні. Єдина умова:
тут треба працювати, багато й добре нав$
чатися, глибоко думати. Однак у резуль$
таті людина отримає професію, що має
глобальний характер. Фізика й матема$
тика однакові в Україні, Франції, Німеч$
чині, Японії чи Штатах. 

Усі країни, які вкладали гроші в науку
та освіту, сьогодні знаходяться в числі
передових. У нас ще є шанс устигнути...

* * *
Ледь вступивши на посаду міністра ос$

віти та науки, Станіслав Ніколаєнко зая$
вив, що відтепер змінюється сам принцип
розвитку нашої держави, яка дотепер
жила за рахунок дешевої робочої сили й
сировини. Тепер же ми, нібито, розпочне$
мо активно розвивати науку та освіту,
без яких неможливо зайняти місце серед
розвинених країн світу.

Та закінчується Рік фізики, а що уряд і
МОН, зокрема, зробили для розвитку
природничих наук? До того ж складаєть$
ся враження, що про проблеми природни$
чо$наукової освіти в міністерстві навіть не
бажають чути. Принаймні на обговоренні
пов'язаних із ним питань представників
міністерства не було.

www.zerkalo�nedeli.com  
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За М.Бахтіним, "культура лежить на
границях". Перефразуючи,  можна сказати,
що сформувати поняття "українська філо!
софія освіти" можна тільки при взаємодії,
зустрічі, діалозі двох філософій, тому що
тільки тоді починаєш розуміти основи й
особливості  філософії власної.

Педагоги навчально!виховного  комплек!
су № 66 м. Дніпропетровська протягом ос!
танніх років знайомилися з інноваційними
розробками в освіті США ("Читання і пись!
мо у критичному мисленні", "Дебати", "Крок
за кроком", "Рівний рівному", "Культура
життєвого самовизначення", "Запобігання
насильству над дітьми",  міжнародна нав!
чальна програма "Життя на роздоріжжі",
проект "Молодь на роздоріжжі", проект
"Громадянин").  Побували у США  на стажу!
ванні я (програма "Громадянські зв'язки",
проект "Гармонія") та вчитель ділової анг!
лійської мови  Г.В.Бахвала.  

Американська система освіти при тран!
слюванні її в Україну вступає в конфлікт із
місцевими традиціями, тому досвід було твор!
чо перероблено та застосовано в умовах ко!
лективу, який уже 35 років намагається знай!
ти відповідь на питання: "Яким повинен ввійти
випускник у життя, що з кожним роком стає
складнішим, швидко змінюється, потребує від
людини сьогодні не просто знань та навичок, а
перш за все, компетенцій." 

За таких умов об'єктивно зростає значен!
ня громадянської освіти – інтегративної га!
лузі громадянських знань з підготовки гро!
мадян до життя в умовах демократії. Колек!
тив НВК № 66 вступив у мережу шкіл Ук!
раїни "Педагогіка життєтворчості як стра!
тегічна основа розвитку сучасної освіти", от!
римав статус експериментального навчаль!
ного закладу за темою "Створення системи
громадянського виховання в умовах школи
життєтворчості".

Визначення колективом НВК № 66 теми
експерименту "Створення системи грома!
дянського виховання в умовах школи жит!
тєтворчості" – логічний крок у роботі, яка ве!
лась протягом багатьох років. Особливо по!
мітним внеском у систему громадянського

виховання була і є діяльність шкільного Му!
зею бойової слави, який понад 20 років здій!
снює пошукову роботу. Саме тому навчаль!
ному закладу було присвоєно ім'я 39!ї Гвар!
дійської стрілецької дивізії.

У створенні системи громадянської осві!
ти суттєво допоміг досвід участі педагогів в
американських освітніх програмах, зокре!
ма, ознайомлення з цінностями відкритого
суспільства.

Модель громадянської освіти, розроблена
в нашому навчальному закладі, передбачає:

Упровадження громадянознавчих кур�
сів у навчальні плани: "Культура життє�
вого самовизначення", "Ми – громадяни Ук�
раїни", "Європейський вибір України", "Ос�
нови економічних знань" (з початкової
школи), "Правознавство. Людина та сус�
пільство", "Практичне право",  "Літера�
тура Англії та США", "Ділова українська
мова", "Ділова англійська мова". А починали
ми з упровадження курсу "Довкілля", ство�
реного полтавськими педагогами. У його ос�
нові лежать ідеї американського філософа
та педагога Джона Дьюї.

Інтеграція громадянської освіти і ба�
зових предметів. Організаційний принцип
традиційної системи навчання  – предмето!
центризм – породжує серйозні труднощі у
формуванні в учнів цілісної картини світу.
Тому дуже важливо інтегрувати елементи
громадянської освіти в предмети  гумані!
тарного циклу. Не маючи можливості внес!
ти зміни в чинні програми, учителі йдуть
таким шляхом:

1. Використання на уроках завдань гро!
мадянознавчого змісту (політичні, правові
знання, знання основних соціально!еконо!
мічних процесів у суспільстві, основних іс!
торичних і культурних досягнень України і
світової цивілізації).

2. Використання активних та інтерак!
тивних методик, що сприяють формуванню
навчальних та громадянських умінь та на!
вичок учнів. 

Учителями зарубіжної літератури
(Л.В.Шировою, А.П.Цибою), іноземної мови
(Т.В.Шаповал, Н.Л.Рибак) розроблені інтег!

Висвітлюється досвід створення моделі громадянського виховання у навчальному закладі.
Досвід спирається на систему цінностей і умови самореалізації  американського суспільс�
тва  та методи формування критичного демократичного світогляду в галузі освіти США.

This article reports on the expertise of our educational establishment in the field of civic edu�
cation. The expertise is based upon the system of values and self�actualization conditions in�
cident to the American society as well as methods for the development of critical democratic
outlook that teachers of Educational Establishment N 66 experienced. 
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ровані програми з громадянознавства та ба!
зових предметів, згідно з якими проведено
перші уроки. Так, на уроці за творчістю Се!
тона!Томпсона Л.В.Широва  формувала по!
няття соціальних норм і цінностей;  про соці!
альний конфлікт та способи його вирішення
йшлося на уроці А.П.Циби  на тему "Джек
Лондон. "Біле ікло". На уроці англійської мо!
ви "Молодь України  за здоровий спосіб жит!
тя" Н.Л.Рибак учні довели, що здоровий спо!
сіб життя – невід'ємна компетенція громадя!
нина; аналогічні висновки зробили учні 6!го
класу на уроці англійської мови (учитель
Т.В.Шаповал). Досвід учителя російської мо!
ви і літератури Л.М. Кущ  "Формування гро!
мадянської позиції учнів на уроках літерату!
ри"  спрямований на збереження історичної
пам'яті. Для цього використовуються твори
російської та радянської літератури: "Бу!
ранний полустанок" Чингіза Айтматова, "Бе!
рег" Ю.Бондарєва, "Знак біди" В.Бикова.  На
уроках з історії України, всесвітньої історії
учитель Ю.К.Кінах, спираючись на посібник
"Історія для громадянина", передає учням іс!
торичний досвід попередників. 

Система позакласної та позашкільної
роботи. У НВК № 66 створено дитячу орга!
нізацію "Крила". Десять комісій  спрямову!
ють життя учнівського колективу на вирі!
шення різних завдань: допомога людям по!
хилого віку та дітям із соціально незабезпе!
чених сімей (комісія "Милосердя"), під!
тримка і розвиток санітарного стану примі!
щення (комісія "Благоустрій"), розвиток ін!
телектуальних, творчих, спортивних здіб!
ностей (комісія "Творчість"). Важливим
кроком  у навчанні наших школярів відпо!
відальної та активної участі в житті грома!
ди стала реалізація проекту "Громадя!
нин", у якому беремо участь з 2003 року.
Упродовж цих років підготовлено 2 за!
гальношкільних проекти: "Школа моєї
мрії" та "Пам'ять поколінь". 

Уже три команди дискусійного клубу
"Дебати" вийшли зі стін нашого навчально!
го закладу. Крім перемог у Всеукраїнських
регіональних турнірах,  вони навчилися ло!
гічно та критично мислити, помічати супе!
речності у твердженнях, переконливо дово!
дити свої думки та погляди. Це допомогло
їм стати студентами престижних ВНЗ Ук!
раїни та Росії (Києво!Могилянська акаде!
мія, Московський державний університет,
Санкт!Петербурзький державний універ!
ситет, Дніпропетровський національний
університет). 

Упродовж 17 років у НВК діє шкільний
театр "Надія", клуб "Що? Де? Коли?", КВК,
гуртки художнього вишивання і плетіння,
шаховий, клуб "Юних  мандрівників", спор!
тивні секції, дві художні студії, хор "Шкіль!
ні зірочки", хореографічні колективи. Існує і
шкільна преса: газета "Велика перерва",
"ВУЖ" – веселий учнівський журнал. 

Така розгалужена мережа гуртків і клу!
бів дає учням змогу не тільки отримати нові
знання, а, головне, підготуватися до життя,
навчитися орієнтуватися в складних пи!
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таннях сучасної культури, осмислювати
своє місце у світі.

Учні НВК беруть активну участь у
Програмі обміну майбутніх лідерів.

"Програма "Вчитель". Видатний укра!
їнський письменник і режисер Олександр
Довженко любив повторювати: "Щоб вра!
жати, треба бути враженим".   Тільки вчи!
тель, готовий до змін, упевнений у їх необ!
хідності, почне нелегку працю з інвентари!
зації власного досвіду і пошуку нових тех!
нологій.  Тому вчителі нашого навчального
закладу при найменшій можливості їдуть у
творчі відрядження,  беруть активну участь
у тренінгах, семінарах. На допомогу вчите!
лю в школі є методичний кабінет із сучас!
ною науковою та методичною літературою,
вихід в Інтернет. За допомогою Всеукраїн!
ської асоціації викладачів історії та суспіль!
них дисциплін "Нова Доба" були отримані
посібники "Ми – громадяни України", ство!
рені при підтримці колег з різноманітних
американських інституцій, "Історія епохи
очима людини",  розроблені в рамках проек!
ту "Нову історію – в нову добу". Перемога
вчителя англійської мови Катерини Канев!
ської в регіональному етапі програми "Ук!
раїнсько!американські премії за досягнення
у викладанні" дала нові підручники та де!
монстраційну техніку.

А головне,  учителі після ознайомлення з
сучасними інноваційними технологіями пе!
рейшли до використання інтерактивних ме!
тодів роботи, що підвищило якість освітньо!
го процесу, мотивацію учнів у навчанні. Іде
активне формування проектної культури не
тільки учнів, а й учителів та адміністрації. В
цьому допомагає участь у проекті "Інтел".

Провідна ідея американської освіти –
"партнерство" – трансформувалася у ство!
рення Ради піклувальників, яка має знач!
ний вплив на освітній процес. Допоміг у  ро!
боті  семінар з упровадження фандрайзин!
гових стратегій і побудови фандрайзинго!
вих структур.

Наш час – це час глобалізації всіх про!
цесів, зокрема, освітянських, і можна спо!
діватися, що взаємний вплив двох філосо!
фій допоможе українським та американ!
ським учителям створити систему безпе!
рервної освіти, де освіту можна розуміти
як невід'ємне право особистості.
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Пріоритети діяльності НВК № 16 
м. Мелітополя

Навчально	виховний комплекс №16
м.Мелітополя – навчальний заклад нового
типу, який включає такі  основні ланки: ди	
тячі садки	супутники № 9, 44; міні	школу
"Розвиток" для дітей 5 років; школу І ступе	
ня (зокрема 7 класів РН); загальноосвітню
багатопрофільну школу ІІ – ІІІ ступенів;
коледж економіки та інформаційних техно	
логій; Запорізький інститут економіки та ін	
формаційних технологій (ЗІЕІТ).

Педколектив НВК № 16 складається із
103	х педагогів, із них 46 – спеціалісти ви	
щої категорії, 39 мають педагогічні звання,
5 – переможці міського етапу конкурсів
"Учитель року" та "Класний керівник року",
є призер обласного конкурсу "Учитель ро	
ку", переможець обласного та дипломант
республіканського етапу конкурсу "Заступ	
ник директора	2004".

Метою діяльності нашого НВК є форму	
вання життєвої компетентності учнів, орга	
нізація системно	безперервного розвитку їх
інтелектуальних та творчих здібностей як
головного фактора якісно	позитивних зру	
шень у процесі загальноосвітньої і профе	
сійної підготовки; становлення громадян	
ської культури, а також надання сприятли	
вих умов для проектування життєвого шля	
ху кожного випускника.

Визначення стратегічних пріоритетів
життєдіяльності нашої школи відбувалося в
контексті становлення нової освітньої пара	
дигми, що витікала із проблемної теми "Ре	
алізація особистісно зорієнтованої освіти".
Ця парадигма передбачає:

	 об'єднання системи дошкільної, серед	
ньої і вищої освіти шляхом організації нав	
чально	виховного комплексу "дитячий са	
док – школа – ВНЗ";

	 зміцнення соціально	культурної спря	
мованості змісту освіти (громадянська осві	
та, комунікативна культура, комп'ютерна
грамотність, економічна культура, розвиток
міжнародних зв'язків);

	 профільну і передпрофесійну підготов	
ку шляхом співпраці школи та ЗІЕІТ (ство	
рення чотирьох профілів, класів підготовки
до навчання у ВНЗ та коледжі);

	 широкий пошук нових підходів, педаго	
гічних технологій, адекватних динаміці роз	
витку суспільства (особистісно орієнтовані

технології, нові інформаційні технології,
зокрема телекомунікаційна проектна діяль	
ність, комп'ютерна та web	підтримка викла	
дання предметів, використання освітніх
комп'ютерних програм, e	mail).

Робота над проблемною темою викликала
необхідність вивчення національного і між	
народного передового досвіду, створення ма	
теріально	технічної бази (3 комп'ютерні кла	
си, підключення до Internet), започаткуван	
ня постійного семінару "Комп'ютерні техно	
логії в системі особистісно орієнтованої осві	
ти", створення творчої групи вчителів, орга	
нізацію курсів комп'ютерної грамотності для
педагогів. Таким чином, було створено умови
для апробації комп'ютерних технологій на
уроках і в телекомунікаційних проектах. Ви	
являючи свої специфічні особливості і ство	
рюючи додаткові можливості (електронна
пошта, електронна дошка оголошень, чати,
телеконференції, віддалені бази даних то	
що), ці технології стають необхідними й ак	
туальними у всіх ланках освіти. 

Навчальний телекомунікаційний про�
ект – це спільна навчально	пізнавальна
творча чи ігрова діяльність учнів	партнерів,
організована на основі комп'ютерної телеко	
мунікації, що має загальну мету, узгоджені
методи та способи діяльності, спрямовані на
досягнення спільного результату діяльності
(за Є.С. Палат). Під час роботи над проектом
є важливим навчання уміння самостійно
здобувати потрібну інформацію, виділяти
проблеми та шукати шляхи їх раціонально	
го вирішення, вміти критично аналізувати
отримані знання, застосовувати їх для
розв'язання нових завдань.

Телекомунікаційна проектна діяль�
ність – це багаторівнева соціокультурна і
психолого	педагогічна система розвиваль	
них середовищ, яка формує творчу, актив	
ну особистість.

Метою системи телекомунікаційної про	
ектної діяльності в НВК № 16 є створення
оптимальних умов для розвитку творчого
потенціалу дитини та задоволення нею осо	
бистісних навчальних потреб.

Пріоритети цієї діяльності такі:
надати кожному учневі, враховуючи

його здібності, нахили, ціннісні орієнтації,
можливість реалізувати себе у пізнаваль	
ній, творчій діяльності;

У статті міститься корисна для вчителів та представників методичної ланки освіти
інформація про ефективне застосування телекомунікаційних технологій у навчально�
му процесі.
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communication technologies in education process. 
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стимулювати творчу активність школя	
ра, розвивати його вміння  самостійно вирі	
шувати проблеми і здійснювати самоосвіту;

активне засвоєння дітьми змісту осві	
ти, прогнозування можливостей його засто	
сування і використання в різних ситуаціях
телекомунікаційної діяльності;

збагачення життєвого досвіду дитини,
навчання вміння самостійно оцінювати
вчинки, події, ситуації та будувати свою
поведінку відповідно до них;

забезпечити наступність змісту теле	
комунікаційної діяльності відповідно до
еволюції свідомості учня та розвиток різно	
манітних форм його життєдіяльності.

Організація телекомунікаційної проектної
діяльності

Щоб телекомунікаційна проектна діяль	
ність стала звичною для вчителів та учнів,
необхідно спланувати комплекс робіт з її
упровадження і визначити відповідальних
за цей напрям роботи в школі. Діяльність з
упровадження і використання телекомуні	
кацій має такі складові: технічну, педаго	
гічну та методичну.

Функції технічного спеціаліста виконує
ентузіаст своєї справи учитель інформати	
ки О.М. Ченцов. У його  функції входить:

вибір провайдера телекомунікаційної
мережі для реєстрації школи (ПМП	online);

придбання необхідного обладнання для
організації телекомунікаційного центру;

вивчення програмного забезпечення,
яке використовується у мережі;

навчання учнів та вчителів правил ро	
боти у мережі (Інтернет	клуб для учнів,
курси користувачів для вчителів, основи
комп'ютерної грамотності у всіх профіль	
них класах, починаючи з другого);

надання консультаційної допомоги що	
до роботи з інформаційними ресурсами ме	
режі;

робота з поштовою скринькою школи. 
Обов'язками  координатора телекомуні	

каційних проектів є:
пошук партнерів, відбір тематики про	

ектів;
структурування проекту (визначення

мети, проблеми, гіпотези, рішення, плану	
вання результатів та термінів проведення,
пропонування засобів оформлення, моніто	
ринг проведення на всіх стадіях, якщо необ	
хідно, активне включення в роботу, корек	
ція, підтримання інтересу до проекту);

організація консультацій для учнів
школи щодо ходу роботи учнів та вчителів
над проектом.

Координатором телекомунікаційних про	
ектів у нашому НВК є І.І. Богослав – член
ради координаторів I*EARN України, учас	
ниця семінарів організації I*EARN та Все	
українських конференцій, фестивалів, табо	
рів, переможець програми "Партнерство в
освіті", пройшла стажування у США.

З метою ознайомлення з методом проек	
тів та груповим методом роботи для учите	
лів І, ІІ та вищої категорій проведено прак	
тичний семінар "Інноваційні технології" та
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семінар "Особистісно зорієнтований урок,
його проблеми та ефективність", а класні
керівники розглянули питання "Метод про	
ектів у виховній роботі" на семінарі клас	
них керівників. Також проведено семінар	
тренінг "Сучасні комп'ютерні технології в
освіті" за участю тренера міжнародної ка	
тегорії Ніни Дементієвської.

Проекти, у яких взяли участь учні 
нашого закладу

Серед проектів, які допомагають не тіль	
ки залучити дітей до нового виду діяльності,
а й розвинути творчі здібності та лідерські
якості, хотілося б виділити національні та
міжнародні телекомунікаційні проекти
програми I*EARN. Роботу у проекті "Школа
моєї мрії" ми почали як підготовку до місь	
кого конкурсу "Освіта XXI століття". У ній
взяли участь усі вчителі англійської мови та
близько 80 учнів. Кожна вікова група роз	
робляла свій міні	проект.

Робота над проектом включала збір та об	
робку даних, пошук інформації в різноманіт	
них джерелах, аналіз зібраного матеріалу,
створення кінцевого продукту: малюнків,
віршів, творів, листів, зразків моделей
шкільної форми, розкладу уроків, шкільних
правил для учнів та вчителів тощо. Роботи
дітей розмістили на сайті проекту.

Працюючи над проектом "Ми – ровесни	
ки", наші старшокласники виявили високий
рівень самостійності і відповідальності.
Проблема, яку вони прагнули вирішити, бу	
ла ширшою, ніж пропонував проект. Школя	
рі спробували знайти відповідь на питання:
"Чому виникають конфлікти у батьків та ді	
тей	підлітків?" Можливість розвивати ху	
дожньо	прикладні нахили молодших шко	
лярів відкрив для нас чудовий проект про
подорож російської матрьошки Україною,
під час якого потрібно було малювати, пра	
цювати з деревом,  розписувати дерев'яні іг	
рашки,  віртуально мандрувати.

Ставлення до проблеми міжнародного те	
роризму старшокласники висловили шля	
хом участі у міжнародному проекті "По ко	
му подзвін". Діти писали свої роздуми на
запропоновану тему і відправляли їх на
сайт, а також в одну з американських шкіл
(Бруклін, Нью	Йорк). Американські школя	
рі роздрукували всі роботи, розмістили їх у
формі дзвону, прикріпивши його на брамі
церкви в Нью	Йорку як пам'ять про жертви
терористичної атаки 11 вересня.

Восени 2003 р. найбільш активні учасни	
ки проекту взяли участь у  відеоконферен	
ції у посольстві США в Україні, обговорив	
ши з американськими школярами проблему
міжнародного тероризму.

У 2005	2006 н.р. НВК розпочав роботу у
постійному міжнародному проекті "Кола
навчання". Нашими віртуальними партне	
рами стали: River Valley High School (Кале	
донія, Огайо, США); Robert	Bosch	Gesamt	
schule (Гільдесхайм, Німеччина); Hainberg	
Gymnasium (Геттинген, Німеччина); Vive	
kavardhini High School (Бангалор, Індія);
ЗОШ № 1 (м. Мелітополь, Україна).
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Працюючи у проекті, діти вдосконалю	
ють свої знання з англійської мови, набува	
ють навички роботи з комп'ютерною техні	
кою, поповнюють лінгвокраїнознавчий та
культурологічний багаж. Крім того, багато
хто з них знайшов друзів для листування.
Щодо розвитку технічної обдарованості, то
телекомунікаційні проекти створюють для
цього всі передумови, наприклад, проект
"Закордонний куточок у твоєму місті" (ко	
ординатор М.М.Корнієнко) передбачає кон	
курс із веб	дизайну. Наші діти створили
комп'ютерну презентацію індійського рес	
торану в PowerPoint Presentation. Після за	
вершення проекту в електронному журналі
буде розміщено новий розділ НВК № 16:
"За" і "проти" індустрії туризму".

У 2005 році НВК отримала диплом
I*EARN за активну участь у соціальному
проекті зі створення Інтернет	сторінок для
творчих дітей з обмеженими можливостя	
ми, який здійснювався за підтримки по	
сольства Канади в Україні.

Усього у проектній телекомунікаційній ді	
яльності взяли участь понад 95 учнів школи.

Робота в телекомунікаційних проектах
змушує учнів вивчати англійську мову,
працювати з комп'ютером для здобуття но	
вих знань майже з усіх предметів. Працюю	
чи в телекомунікаційних проектах, учні
одержують навички спілкування та спів	
праці, групової роботи, що так цінуються в
сучасному житті.

Таким чином, педагогічний колектив
розробив систему організаційного, техніч	
ного, педагогічного та методичного забезпе	
чення використання Інтернет	технологій в
освіті. Телекомунікаційна проектна діяль	
ність по	новому поставила питання про
можливості формування в учнів глобальної
свідомості, допомагає виробленню навичок
продуктивної спільної роботи та створює
передумови вивчення засобів інформатики
та мови (рідної й іноземної), а також засво	
єння змісту загальноосвітніх дисциплін. На
базі НВК створений регіональний осередок
громадської організації I*EARN, відкрито
консультаційний центр для вчителів та уч	
нів. Педагогічний та учнівський колектив
брав участь у 26 міжнародних та національ	
них телекомунікаційних проектах. Резуль	
тати надруковані на сайтах I*EARN, у збір	
ках ресурсно	методичного центру "I*EAR	
N	Ukraine", Ради з міжнародних дослід	
жень та обмінів IREX, у матеріалах міжна	
родних конференцій.

Школа є пілотним загальноосвітнім нав	
чальним закладом щодо експериментальної
апробації організаційних форм упроваджен	
ня методики телекомунікаційних проектів,
організації проектної діяльності учнів ЗНЗ у
комп'ютерних мережах.

За результатами телекомунікаційної ді	
яльності вчителі та учні школи брали участь
у міжнародних та Всеукраїнських конфе	
ренціях, науково	пошукових семінарах, тре	
нінгах, отримали грант Посольства США для
проведення семінару	тренінгу у м. Меліто	
полі. Досвід школи був презентований вчите	
лям та керівникам освітніх навчальних зак	

ладів міста, директорам шкіл нового типу та
начальникам відділів освіти Запорізької об	
ласті. Статті з досвіду роботи надруковані у
журналі "Відкритий урок" видавництва
"Плеяди" №7 – 8, 2002 р., № 7 – 8, 2004 р.

Комп'ютерна підтримка викладання 
навчальних дисциплін

До послуг учителів школи – 26 комп'ютер	
них та тренувальних програми, робота з яки	
ми значно заощаджує час для отримання ін	
формації; діагностики, реєстрації і система	
тизації параметрів навчання; роботи з нав	
чальним матеріалом, організації колективної
та групової роботи; організації дослідницької
роботи учнів; дистанційного навчання.

На базі НВК згідно з наказом управління
освіти і науки Запорізької ОДА та з метою
впровадження сучасних інформаційно	ко	
мунікаційних технологій здійснюється апро	
бація електронних педагогічних програмних
засобів із фізики, алгебри, геометрії, геогра	
фії, біології, хімії, історії, англійської мови.

Учителі школи розуміють, що і вони, й
учні повинні добре володіти новітніми тех	
нологіями, але дослідження свідчать, що
наразі лише один учитель із п'яти почува	
ється справді добре підготовленим для
впровадження комп'ютерних технологій у
викладання свого предмета.

Тому має важливе значення упроваджен	
ня в навчальних закладах Запорізької облас	
ті програми "Intel ®. Навчання для майбут	
нього". Наш заклад є базовим у місті з упро	
вадження цієї програми, унікальність якої
полягає в тому, що вона придатна для викла	
дання будь	якого предмета; адаптується до
національних стандартів і програм; постійно
вдосконалюється, збагачуючись досвідом
учителів різних країн; сприяє засвоєнню
важливих навичок і вмінь.

Учителі нашого НВК О.М.Ченцов  та
І.І.Богослав  мають сертифікати регіональ	
них тренерів програми, а О.М. Ченцов є єди	
ним вчителем у м. Мелітополі, який закін	
чив майстер	клас за програмою "Intel" тре	
нера Інституту Інформаційних Технологій
(ІСТ) Шеллі Шот і керує навчанням за цією
програмою 8	х кращих учителів школи, які
викладають різні предмети.

Заплановано укласти договір з Меліто	
польським педагогічним університетом про
спільну науково	дослідницьку роботу з ме	
тою підвищення рівня знань учнів з геомет	
рії засобами нових інформаційних техноло	
гій. Результатом роботи має стати елек	
тронний підручник з планіметрії.

Педагогічний колектив усвідомлює важ	
ливість використання комп'ютерних  техно	
логій та Інтернет	ресурсів у процесі викла	
дання шкільних предметів. Школа має від	
повідне матеріальне і кадрове забезпечен	
ня, педагоги мають бажання вчитися, пра	
цювати. Сподіваємося на дальшу плідну
співпрацю педагогів та науковців вищої
школи та НВК № 16 щодо оптимізації та
модернізації освітнього процесу.

Стаття надійшла в редакцію  10.10.05
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Чому так буває: у дитини недостатньо
терпцю, щоб закінчити домашні завдання,
але вона не втомлюється годинами грати
в комп'ютерні ігри? Відеоігри є фантас�
тично успішним засобом залучення дітей
до навчання. І не тому, що вони легкі. З
одного боку, популярні ігри – довгі,
складні, заплутані. Але з іншого – якщо
діти не матимуть уявлення, як у них гра�
ти і отримувати насолоду – розробники
ігор швидко втратять свій бізнес. У чому
ж секрет популярності відеоігор серед
молоді?

Для досягнення успіху у відеоіграх
широко застосовуються принципи на�
вчання, ефективність яких доведена на�
уковими дослідженнями. А саме: навчан�
ня в комп'ютерній грі є однією із форм за�
доволення. Наприклад, у іграх Rise of the
Nations, Age of Mythology, Deus Ex, The
Elder Scrools III: Morrowind та Tony
Hawk's Underground діти не лише гра�
ють, але й навчаються здобувати знання
та зберігати стійкий інтерес до навчання. 

У школі дітям також потрібно вчити
довгі, складні та заплутані речі. Їм не�
обхідно уміти вчитися глибоко: імпровізу�
вати, винаходити, кидати виклик самим
собі, вивчати поняття, встановлювати
зв’язки та набувати умінь, які допомо�
жуть їм відкривати нові горизонти знань,
сприймати навчання як насолоду, знайти

шлях до розуміння своєї індивідуаль�
ності.

Проаналізуймо найпопулярніші
відеоігри: у чому їх навчальна ефек�
тивність? Школі конче необхідно про це
дізнатися.

Виробники, а не споживачі

По�перше, добре спроектовані
відеоігри пропонують гравцям суворо
визначену ігрову персональну оболонку.
У деяких іграх гравці дивляться на
віртуальний світ очима відмінної від
решти особи, наприклад, героя�бійця. У
інших, на зразок рольової гри The Elder
Scrools III: Morrowind (третя частина
фентезійної серії рольових ігор The Elder
Scrolls. Особливість � у героя є
можливість іти своїм шляхом.  – Ред. )
кожен гравець створює особистий ігровий
персонаж від першого штриха до остан�
нього та веде гру з його точки зору.
Творці ігор знають, що навчання та
індивідуальність взаємопов‘язані. Вив�
чення нової галузі знань, чи то фізики, чи
дизайну меблів, потребує від учня  нового
погляду на світ – погляду фізика чи ди�
зайнера меблів. 

Розробники ігор пропонують гравцям
бути творцями, виробниками, а не лише
покупцями. Гравці також працюють над

У статті проаналізовані причини популярності відеоігр, визначено принципи
навчання, які в них застосовуються. 

ЗАНЯТТЯ З ПОП�КУЛЬТУРИ: ЧОГО МОЖУТЬ
НАВЧИТИ ПЕДАГОГІВ ВІДЕОІГРИ

Дж.П.Джі2

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

У світі сформувалася численна
генерація гравців, яка лише у США
нараховує 90 млн молодих осіб, віком
у середньому від 15 до 35 років. Ми
живемо в епоху, коли фундамен"
тальні зв'язки людини з технічними
засобами радикально змінюються.
Існують спостереження, що гравці
("геймери") – лідери у роботі, яка
потребує гнучкості розуму та неорди"

нарних підходів, і, крім того, у геймерів єдина мета – перемога. Для них єдино можливе закінчення праці –
успіх (Got Game: How the Gamer Generation is Reshaping Business Forever // Harvard Business School Press. –
Oct. 2004).

____________________________
1[Цит.2005,5 грудня].  Текст статті в оригіналі доступний з: <http://www.edletter.org/current/gee.shtml>. 

2Джеймс Пол Джі (James Paul Gee) – професор університету Вісконсин"Медісон, автор численних публікацій із
соціолінгвістики, когнітології, дискурсивного аналізу. Його остання книга має назву "Ситуативна мова та навчання"
(2004). Бере участь у роботі наукової лабораторії, яка працює над створенням та впровадженням компільованих
навчальних модулів через ігри та симуляції, мобільне навчання та репозиторні (repository) системи. Лабораторія має
на меті відповісти на питання: чому відеоігри встановлюють нові стандарти навчання? Як і чому сучасні відеоігри
відображають злободенні дослідження у навчанні? 
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створенням гри завдяки своїм індивіду�
альним діям та рішенням. Багато ігор ком�
плектуються програмним забезпеченням,
яке дає змогу гравцеві створювати нові
сценарії або навіть нові ігри. Наприклад, в
іграх зі скейтборду Tony Hawk (серія
знаменитих екстремально�спортивних
симуляторів. Гравці беруть участь у
підпільних змаганнях зі скейтбордингу.
Шалена швидкість, небезпечні ситуації.
Можливість грати різними
персонажами, персоніфікація героя
(можливість надати свій зовнішній
вигляд герою). – Ред. ) гравці можуть ство�
рювати свій індивідуальний скейт�парк.
(Скейт�парк  � невелика ділянка,
приблизно 20х20 метрів, обов'язково з
гарним асфальтом без тріщин, обладнана
трампліном з рампою, східцями та
перилами, необхідними для тренувань
скейтера. Скейтбординг
має багато стилів
катання. Наприклад,
стиль реп � хитро�
сплетіння рухів та
шляхів, стиль панк �
швидкісне катання по
різним площинам. Скейт
� досить складне в
конструкції спортивне
знаряддя для занять
скейтбордингом). 

В іграх з відкритим
кінцем, як, наприклад,
Elder Scrools III: Morrowind кожна дійова
особа проходить свій неповторний шлях.
Такі ігри, без сумніву, стають особливим
життєвим досвідом для кожного гравця. 

Гравці також можуть обирати ігри, що
відповідають їх навчальному та ігровому
стилям, адже сучасні ігри дають змогу
знаходити вихід із складних ситуацій ба�
гатьма шляхами. Наприклад, у двох іграх
Deus Ex (головний герой  бореться з
хаосом, бандитизмом та міжнародним
тероризмом, подорожуючи по відомих
містах світу. Для вирішення завдань
пропонують як мінімум два
альтернативних підходи. – Ред. ) створе�
но багато проблемних ситуацій, які можна
розв‘язати щонайменше трьома способа�
ми: залишатися незворушним (не реагу�
вати на проблему), обрати шляхи кон�
фронтації або переговорів. Багато ігор
пропонують різні рівні гри, дозволяючи
гравцеві обирати посильний рівень склад�
ності (викличності): для початківців,
досвідчених гравців та висококласних
майстрів.  Деякі ігри дають змогу пе�
ревіряти рівень умінь гравця. Наприклад,
у грі формату "стратегія в реальному часі"
Rise of Nation є запитання: "Наскільки
швидко Ви можете досягти Епохи Поро�
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ху? Переконайтеся, що у Вас достатньо
умінь управління ресурсами". 

Перлинки на зразок перерахованих
приваблюють гравців, заохочують іти на
ризик, досліджувати невідоме. 

Наслідки невдачі – мінімальні. Гравець
може продовжити гру з останнього збере�
женого епізоду. Усі ці фактори дають
гравцям  відчуття  володіння та контролю,
належності до могутньої сили.  Це – за�
хоплива гра. 

Цикл Майстерності

Але навчання закладене у добре спроек�
тованих  відеоіграх навіть глибше.
Дослідження свідчать: коли гравці залиша�
ються наодинці із вирішенням складної про�
блеми, вони знаходять творчі рішення.  Вони
не обов‘язково повинні допомагати гравцеві

розв'язувати  наступні
проблеми, навіть легші за
попередні. Простий при�
клад зі шкільного життя:
дитина робить висновок,
що навчитися словесності
означає запам‘ ятати бага�
то слів. І навчання відбу�
вається успішно доти, до�
ки дитина не потоне у
дедалі більшому потоці
нових слів зі складних
книжок. 

У вдалих відеоіграх
питання чітко окреслені і сформульовані
так, щоб відповідь на перше питання
підштовхувала до формування гіпотез
розв‘язання наступних, важчих питань.
Наприклад, якщо хитрість – важливий
чинник у грі, то перші рівні ясно проде�
монструють гравцю, чому конфронтація є
менш ефективним вибором, щоб не
зміцнювалися навички, які пізніше
зведуть нанівець успіх гравця.  

Така послідовність утворює неперерв�
не коло зібраності та заінтригованості. Во�
но дає змогу гравцям протистояти першо�
му набору проблем, успішно вирішувати
наступні, одночасно відточуючи свою май�
стерність. Потім гра пропонує новий клас
проблем, які потребують від гравців нових
рішень. У цій фазі майстерність відто�
чується у варіативному повторенні, нової
інформації гравець у цей час не отримує.
За таким сценарієм гра залишається все�
редині незмінною, а зовнішні кордони, які
складаються з компетентності гравця –
розширюються. Гравці стають здатними
вирішувати завдання гри, але інтерес до
неї не втрачають. Ця двоякість дає відчут�
тя приємної фрустрації, гравці поринають
у стан, який психологи називають "плава�
ючим".

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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Яким із богів ти є? 
Тест із гри "Епоха міфології"
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Відеоігри працюють за принципом
"спочатку – гуля, а потім – досвід". Це оз�
начає, що гравець навчається у процесі
гри, не отримуючи знань заздалегідь.
Дослідження свідчать, що учні краще на�
вчаються у контекстному середовищі,
тобто коли мають змогу співвідносити
слова, поняття, уміння чи стратегії зі
своїм попереднім досвідом. Багато учнів
відчувають відразу до навчання в школі
через брак таких зв'язків та досвіду.
Відеоігри – це моделювання нового
досвіду та незнаних світів, здатних знай�
ти спільну мову з гравцями, підказати
думці шлях до розв'язання нових за�
вдань. Гравці зустрічають нові слова та
техніки в контексті гри, а не як абст�
рактні визначення чи правила. Це сти�
мулює інтерес до розвитку нових умінь,
розширення словникового запасу, вста�
новлення взаємозв'язків та відносин
незалежно від факторів, таких як раса та
клас. 

Одним із способів підвищити
свою компетентність – попросити
поради у інших гравців. Майже
всі ігри мають веб�сайти та чати,
де можна отримати  підказку,
знайти відповіді на свої запитан�
ня, дати пораду іншим. Експерти
допомагають новачкам, гравці
рівних рангів збагачуються
інформацією. Нові знання знахо�
дяться на відстані протягнутої
руки, гравець здобуває їх за пер�
шим бажанням, варто лише захотіти. 

Підготовка до життя у складному світі

Насамкінець, вдалі відеоігри стиму�
люють розвиток навичок мислення ви�
щого рівня. Вони заохочують гравців бу�
дувати думку, враховуючи взаємозв'язки
у подіях та фактах. Наприклад, у іграх на
зразок Rise of Nations, гравцю необхідно
пам'ятати, що кожен крок може мати
сильний вплив на майбутній розвиток їх
цивілізацій та дії опонентів.  Такі види
ігор спонукають скрупульозно оцінювати
свої позиції, не поспішати приймати
поспішні рішення, час від часу перегля�
дати свої цілі. Це – цінні уміння у світі,
наповненому складними системами з ви�
соким ризиком. 

Відеоігри вчать отримувати вигоду на
так званих "розумних інструментах",
розгалужених знаннях та крос�
функціональних командах. Віртуальні
персонажі, якими маніпулюють у грі, на�
зиваються розумними інструментами.
Вони мають особисті знання та уміння,
які передають гравцеві. Наприклад, гро�
мадяни в Rise of the Nations (стратегія в

реальному часі. Надається свобода дій
та можливість власними руками
створити історію. – Ред.) знають, як
будувати міста, але гравцеві необхідно
вміти вибрати для них місце. У
багатокоритувацьких іграх, на зразок
World of WarCraft, гравці утворюють ко�
манди, у яких кожен учасник відповідає
за свою частину гри, підвищує свою  май�
стерність у відведеній йому роботі. Але,
незважаючи на індивідуальність ігрових
сценаріїв, гравці повинні розуміти
спеціалізацію один одного на достатньо�
му для координації спільної роботи рівні.
У такий спосіб знання розподіляються
між групами реальних людей та їх "ро�
зумними інструментами" майже так са�
мо, як у сучасних наукових лабораторіях,
або на високотехнологічних робочих
місцях. 

Томас Фрідман (Thomas Friedman) у
своєму бестселлері The World Is
Flat /Світ плаский доводить, що у
Сполучених Штатах  криза
освіти набуває загрозливих
розмірів. Навіть висококваліфіко�
вані професії радіолога,
спеціаліста з комп'ютерних наук
чи інженера отримують
спеціалістів із центрів з недо�
статнім рівнем викладання. США
повинні експортувати будь�яку
річ, виробництво якої потребує
стандартизованих умінь. Для
підтримки конкурентноздатності

працівники в індустріалізованих країнах
будуть змушені мати майстерність, що
перевищує стандартний рівень. Їм не�
обхідно бути гнучкими,  адаптивними,
готовими набувати нові уміння протягом
усього життя. А поки що школи США да�
ють більш ніж посередні знання, вимірю�
ючи свій успіх стандартизованими теста�
ми та уміннями.

Іронія в тому, що поп�культура пропо�
нує молоді навчання, більш творче, ніж
школа та здатне провокувати розумову
активність. Засади, на основі яких буду�
ються відеоігри, виховують дітей  як
інноваторів та спонукають до безпе�
рервного навчання.  Чи часто Вам дово�
дилося спостерігати настільки ж грун�
товне і глибоке використання цих засад
у школі? Час задуматися над тим, як зро�
бити навчання в школі "ігро�подібним" –
не в розумінні забавлятися на уроках,
але у розумінні зробити шкільне навчан�
ня  таким самим мотивуючим, стимулю�
ючим, об'єднуючим та корисним,  як гра в
добре спроектовану відеогру. 

З англійської переклала Л.Іщенко

Стаття надійшла в редакцію  05.12.05

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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Ділова документація в загальноосвіт�
ніх навчальних закладах ведеться   відпо�
відно до наказів Міністерства освіти і нау�
ки України № 240 від 23.06.2000 р. "Про
затвердження інструкції з ведення діло�
вої документації у загальноосвітніх нав�
чальних закладах І�III ступенів" та № 451
від 13.06.2001  р. "Про затвердження єди�
них зразків обов'язкової ділової докумен�
тації у ЗНЗ I�ІІІ ступенів усіх типів і
форм власності".       

Класний журнал є одним із докумен�
тів, у якому представлено інтегровані за�
писи про учнів, їх навчальні досягнення,
залучення до гурткової роботи, дані про
бесіди виховного спрямування, запису�
ються відомості про батьків або осіб, котрі
їх заміняють, а також виставляються ба�
ли за рівень навчальних досягнень учнів
із предметів базових дисциплін. Усі запи�
си ведуться державною мовою, допуска�
ється запис тем, змісту уроку на правій
сторінці журналу мовою навчального
предмета (російською, іноземною, мовами
національних меншин). Забороняється ве�
дення журналу різнокольоровими  ручка�
ми, фломастерами, олівцями. При скоро�
ченні записів видів робіт використовуєть�
ся загальноприйнятий варіант поскладо�
вого скорочення. Основні вимоги щодо
оформлення записів зазначено у Вказів�
ках до ведення журналу. На сторінці
журналу, де вказано назву предмета (від�
повідно до програм), слід записати автора
підручника (при наявності альтернатив�
них підручників).                                                

При оцінюванні навчальних досягнень
учнів необхідно враховувати рівні знань:
початковий (рівень запам'ятовування і
відтворення інформації),  середній (рівень
розуміння), достатній (рівень стандар�
тних умінь і навичок), високий (рівень пе�
ренесення, творчості), готуючи систему
різнорівневих завдань. 

При вивченні теми учень повинен
пройти усі рівні, досягнення яких забез�
печується виконанням завдань відповід�
ного типу. Об'єктами оцінювання нав�
чальних досягнень учнів є знання, вміння
та навички, досвід творчої діяльності емо�

ційно�ціннісного ставлення до навколиш�
ньої дійсності. Основними функціями
навчальних досягнень учнів є : контролю�
юча, навчальна, діагностично�коригуюча,
стимулюючо�мотиваційна, виховна. 

Основним видом контролю за рівнем
навчальних досягнень учнів є тематичне
оцінювання (ТО), яке в журналі може
записуватись як тематична атестація
(ТА), за тему. Дані про проведення тема�
тичної атестації з більшості предметів
фіксуються під датою (українська мова
та література, зарубіжна література, іс�
торія, правознавство, іноземна мова, фі�
зична культура), специфіка проведення
тематичної атестації (ТА) на уроках ма�
тематики, музики, інформатики вимагає
її фіксування без дати. Записи про її про�
ведення робляться внизу журналу (після
закінчення списку учнів у певній колон�
ці). Учні, які не атестовані з тієї чи іншої
причини, мають право впродовж 7�ден�
ного терміну на повторну атестацію (ПА),
яка може фіксуватися в журналі як
повторне оцінювання (ПО) або Корекція.
Учень також має право на підвищення
семестрової та річної оцінок. При цьому
потрібно мати на увазі, що відповідно до
пункту 2.5 Положення про золоту медаль
"За  високі досягнення у навчанні" та
срібну медаль "За досягнення у навчанні"
(2000 p.) підвищення результатів семес�
трового та річного оцінювання шляхом
переатестації не дає підстав для нагород�
ження випускників золотою або срібною
медаллю [5].

Поточне оцінювання на кожному уроці
в традиційному розумінні (виставлення
оцінки в класному журналі) не є обов'
зковим, хоча й може здійснюватися за
бажанням учителя чи з урахуванням
особливостей того чи іншого предмета
(іноземна мова, математика, трудове нав�
чання, фізична культура, біологія).

Оцінки за ведення зошитів виставля�
ються: з української мови 2 рази на се�
местр відповідно до вимог чинної програ�
ми "Рідна мова", оскільки крім робочих
зошитів учитель словесності перевіряє
зошити для контрольних робіт, зошити з

У системі 12�бального оцінювання існують різні підходи до понять "тематична атес�
тація", "тематичне оцінювання". Тому й виникла необхідність систематизувати ор�
ганізаційно�методичні підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін та основні підходи до оформлення відповідних записів у класних журналах.      

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПИСІВ У КЛАСНОМУ ЖУРНАЛІ

О.П.Коваленко
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розвитку мовлення, завдання з аудіюван�
ня, читання мовчки, а оцінка за ведення
зошита враховується при виставленні се�
местрової; з іноземних мов � 2 рази на се�
местр (при виставленні за семестр не
враховується);  з російської мови � 1 раз
на семестр; з математики � кожного міся�
ця; з української та зарубіжної літерату�
ри � 1 раз на семестр (враховується при
виставленні оцінки за семестр); з історії �
за бажанням учителя; з географії � за ба�
жанням учителя; з хімії � не виставля�
ється; з фізики � за лабораторні та прак�
тичні роботи; з біології � за лабораторні
та практичні роботи.

Під час проведення здвоєних, інтегро�
ваних уроків записуються тема і дата
кожного уроку на правій стороні
журналу.

Для стимулювання навчальної діяль�
ності учнів учитель може за підсумками
їх роботи оцінити навчальні досягнення
відповідним балом (якщо учень погоджу�
ється з ним). Чинник наявності чи кіль�
кості поточних оцінок не може бути пе�
решкодою  для виставлення семестрової
оцінки. 

У графі "Завдання додому" стисло за�
писується зміст і характер  завдання. Мо�
жуть бути деякі особливості при записах
з урахуванням специфіки предмета (істо�
рія, правознавство, громадянська освіта).
З предметів "Образотворче мистецтво",
"Музика", "Трудове навчання" запис про
домашнє завдання не є обов'язковим.

При долученні додаткових годин до
навчальних предметів інваріантної скла�
дової навчального плану з варіативної
записи в класному журналі ведуться на
сторінках відповідного предмета.  

При проведенні факультативних за�
нять та курсів за вибором (за рахунок ва�
ріативної складової) виділяються окремі
сторінки для записів. 

Наприкінці І семестру та наприкінці
навчального року вчитель вказує на пра�
вій стороні журналу про виконання чи
невиконання програми ("Зa програмою �
68 год. Проведено � 68 год. Програму ви�
конано". Особистий підпис учителя).

Після виставлення балів за семестр
пропускається клітинка (при бажанні уч�
ня � для корекції). Наприкінці року вис�
тавляються бали за II семестр, наступна
клітинка залишається для можливої ко�
рекції. На основі семестрових балів (а в
спірних питаннях і з урахуванням балів
за основні види контролю) виставляється
оцінка за рік, потім за навчальну практи�
ку (відповідно до окремої програми для
учнів 5�8, 10 кл.), а для випускників 9, 11
класів � результати державної підсумко�

вої атестації. З урахуванням цих оцінок
виставляється підсумкова.

Переносити всі вимоги до записів у
журналах для основної та старшої школи
на початкову (і навпаки) не рекоменду�
ється, як і переносити вимоги  щодо запи�
сів з одного предмета на інший [3].

Контроль за правильністю ведення
журналу, виконанням навчальних планів
і програм здійснюється адміністрацією
навчального закладу, насамперед  зас�
тупником директора, про що в розділі
"Зауваження до ведення журналу" роб�
ляться певні конкретні записи, виконан�
ня яких періодично контролюється.
Обов'язковою має бути перевірка
адміністрацією навчального закладу го�
товності журналів до роботи на початку
навчального року (орієнтовно до 5�10 ве�
ресня), протягом навчального року з ок�
ремих предметів, наприкінці І та II се�
местрів (матеріал для наказів по школі
про виконання навчальних програм) та
наприкінці навчального року.

Директор навчального закладу вста�
новлює постійне місце зберігання [6]
класних журналів і наприкінці навчаль�
ного року, після остаточної перевірки їх
заступником директора, підписує і заві�
ряє печаткою, забезпечує їх збереження
як архівний документ суворої звітності.
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1. Організаційний момент. 
2. Вступне слово вчителя.
„Різдвяна пісня у прозі" увійшла в

оселі англійців у різдвяні дні 1843 року,
коли й була написана. Відтоді протягом
17 років Діккенс дарував співвітчизни�
кам свої „Різдвяні оповідання". Невелич�
кий твір „Різдвяна пісня у прозі" засвід�
чив ідейні погляди Діккенса на той час. З
одного боку, письменник найрішучіше
відкидав моральні цінності буржуазного
суспільства, що позбавляє бідняків будь�
якої надії на краще життя, а з іншого,
сподівався, що його твір пом'якшить сер�
ця багатіїв, і вони добровільно „воскре�
сять" у своїх душах втрачену гуманність. 

3. Робота з текстом.
– Центральний персонаж „Різдвяної піс�

ні" –  Ебенізер Скрудж. Чи  знайоме Вам ім'я
Скрудж? (Сучасним дітям мільйонер�скнара
Скрудж добре відомий із мультсеріалу
Уолта Діснея "Качині історії". Діккен�
сівський містер Скрудж ("scrooge" у пере�
кладі з англійської – скнара) став узагаль�
нюючим образом ще у XIX ст. Образ скнари,
схожого на Скруджа, є найпоширенішим,
"номенклатурним" у  святочній літературі).

Знайдіть у тексті опис головного героя. 
– А як цей опис звучить мовою оригіналу? 
(Діти цитують англійською мовою). 
– Які художні засоби використав ав�

тор? (Порівняння, епітети, паралелізм). 
4. Літературна вікторина (мета – ак�

тивізація класу). 
1. Як називається контора, у якій пра�

цював головний герой твору? („Скрудж і
Марлей").

2. 3 якими природними явищами автор
порівнює Скруджа?

3. Як поводились люди, зустрівшись зі
Скруджем на вулиці?

4. Який вогонь горів у комині Скруджа?
5. Біля чого намагався зігрітися писар�

чук?
6. Що висіло на дверях будинку Скруджа?
7. Хто ще жив у Скруджевому будинку?
8. Чому Скрудж любив темряву?
9. Що побачив Скрудж на своїх две�

рях замість молотка одного разу?
10.Скільки років минуло від дня смер�

ті Марлея? 
11. Навіщо з'явився привид?
12. Із чого розпочалися мандри Скруджа?
13. Куди пролягла друга мандрівка

Скруджа?
14.Де побував Скрудж із Духом?
15.Де затримався Дух під час подорожі?
(Біля убогих, постелі хворих, у тюрмі,

у лікарні).
16.Якого кольору мав вбрання третій

Дух? Чому?
17.Що найперше збагнув Скрудж, ко�

ли прокинувся?
5. Робота з текстом.
– Дія оповідання відбувається напере�

додні Святого вечора. Скажіть, як
Скрудж готується до Різдва? 

– А чи всі персонажі твору ставлять�
ся до цього свята, як він? 

6. Робота з таблицями, які учні мають
на столах (мета – навчити давати порів�
няльну характеристику персонажів).

Учитель російської мови і зарубіжної літератури вищої категорії ЗНЗ № 17 м.Полтави
А.Л.Олейникова декілька років працює над проблемою „Використання міжпредметних
зв'язків на уроках російської мови та зарубіжної літератури". Пропонуємо один із її уро+
ків, проведений для шестикласників, які з 1 класу поглиблено вивчають англійську мову. 

РІЗДВЯНИЙ ПОДАРУНОК ЧАРЛЗА ДІККЕНСА
Урок зарубіжної літератури у 6 класі за твором „Різдвяна пісня у прозі"

А.Л.Олейникова

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про повість „Різ�
двяна пісня у прозі" Ч.Діккенса; розвивати уміння аналізувати худож�
ній твір і давати характеристику образам�персонажам; розвивати логіч�
не мислення, творчу уяву, художні здібності; виховувати людяність,
доброту, милосердя, уміння співчувати; поглибити знання учнів про
святкування Різдва Христового в Англії та Україні.

Обладнання: портрет Ч.Діккенса, роздатковий матеріал (таблиця „Різдвяні свята на
сторінках повісті Ч.Діккенса „Різдвяна пісня у прозі", виставка малюнків учнів до повісті,
стіннівки про святкування Різдва в Англії та Україні, музичні записи керолів (англійських
різдвяних пісень) та щедрівок. 

Клас прикрашено ялинкою та виготовленим із паперу каміном, до якого прикріплено пан+
чішки із різдвяними подарунками.

ХІД УРОКУ
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7. Слово вчителя. „Всего три сло�
ва: ночь пред Рождеством. Казалось бы,
не так уж много может поместиться…" –
писав російський поет Ігор Северянін.
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Але коли настає Різдво, ми всі – і до�
рослі  і діти – очікуємо на якесь диво.
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Різдвяні свята на сторінках повісті Ч.Діккенса "Різдвяна пісня у прозі"

Ãåðî¿ ïîâ³ñò³  ¯õíº ñòàâëåííÿ äî  Ð³çäâà, ð³äíèõ, áëèçüêèõ ³ çíàéîìèõ  

1. Çáèðà÷³ êîøò³â 
äëÿ á³äíèõ  

„Ó öå ñâÿòî á³ëüøå í³æ êîëè õîò³ëîñÿ á êóïèòè äåÿêîãî ïðèïàñó äëÿ á³äíèõ; 
âîíè äóæå ñòðàæäàþòü â³ä öüîãî õîëîäó. Òèñÿ÷³ ëþäåé íå ìàþòü 
íàéïîòð³áí³øîãî!.. Ìè  îñîáëèâî âèáðàëè öå ñâÿòî äëÿ ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, áî â 
öþ ïîðó íàéá³ëüøå äîï³êàº íóæäà ³ ðàçîì ç òèì â öþ ïîðó íàéá³ëüøå 
áàâëÿòüñÿ áàãàò³ ëþäè”.   

2. Ðóäîêîïè  „Âåñåëèé ãóðò ëþäåé ñèä³â íàâêðóã âîãíþ… Âñ³ áóëè âáðàí³ â êðàùó ñâÿòî÷íó 
îäåæó. Ä³ä ñï³âàâ  ð³çäâÿíó ï³ñíþ...”   

3. Îõîðîíö³ 
ìàÿêà  

„Ëþäè ïðîñòÿãëè ðóêè ç ÷àðêàìè ÷åðåç ñò³ë ³ áàæàëè îäíå îäíîìó âò³øíîãî 
Ð³çäâà. Ñòàðøèé... çàâ³â ãîëîñíó êîëÿäêó , íåìîâ çàãóâ â³òåð”.   

4. Ìîðÿêè 
  

„ ...êîæåí ïîñï³âóâàâ ñòèõà ð³çäâÿíó ï³ñíþ, àáî äóìàâ ïðî Ð³çäâî, àáî ðî çêàçóâàâ 
òèõåíüêî ñóñ³äîâ³ ÿêèé -íåáóäü ñïîãàä ïðî òîð³øíº Ð³çäâî, ïîºäíàíèé ç íàä³ºþ 
ñêîðî âåðíóòèñÿ äîäîìó. ² âñ³, ùî áóëè íà êîðàáë³, – äîáð³ é ëèõ³, – âñ³ êàçàëè îäíå 
îäíîìó â öåé äåíü ÷àñò³øå, í³æ êîëè, äîáðå ñëîâî, â êîæíîãî áóëî ñâîº ñâÿòî, 
êîæåí çãàäóâàâ ñâî¿õ êîõàíèõ ëþäåé ³ çíàâ, ùî âîíè ç ëþáîâ'þ çãàäóþòü éîãî 
ñüîãîäí³”. 

5. Æèòåë³ ì³ñòà   
 

„Ó ïîâ³òð³ ëóíàâ òàêèé âåñåëèé ãîì³í, ÿêîãî íå ìîæóòü äàòè àí³ òåïëå ë³òíº 
ïîâ³òðÿ, àí³ ÿñíå ë³òíº ñîíöå. Ëþäè âåñåëî ïåðåãóêóâàëèñÿ îäíå ç îäíèì ³ 
êèäàëèñÿ ñí³æêàìè, ñì³þ÷èñü â³ä ùèðîãî ñåðöÿ...”  
„ ...ëþäè, äîæèäàþ÷è âåñåëîãî  Ñâÿòà, òàê ìåòóøèëèñÿ, ïîñï³øàëè, ëþäè 
çàáóâàëè ñâî¿ ïîêóïêè íà ïðèëàâêó, á³ãîì âåðòàëèñÿ çà íèìè, ðîáèëè áàãàòî 
ïîìèëîê, àëå ïîñò³éíî áóëè â äóæå âåñåëîìó íàñòðî¿. À ãîñïîäàð³ êðàìíèöü òà  
¿õ ÷åëÿäíèêè áóëè òàê³ ââ³÷ëèâ³ òà ïðèâ³òí³”.   
„Àæ îñü ïî÷àëè äçâîíèòè, ñêëèêàþ÷è äîáðèõ ëþäåé äî öåðêâè, ³ âóëèöÿìè 
ïîñóíóëà þðáà ëþäåé, ïîâáèðàíèõ ó íàéêðàùå âáðàííÿ òà ç íàéâåñåë³øèìè 
îáëè÷÷ÿìè”, „ ...äî íèõ çàðàç âåðòàâñÿ äîáðèé íàñòð³é, âîíè êàçàëè, ùî  ñîðîì 
ñâàðèòèñÿ íà Ð³çäâî” (ïðî òèõ, ùî ïîñâàðèëèñÿ).   
„Â îäíîìó äîì³ òðåìòÿ÷å ïîëóì'ÿ îñâ³÷óâàëî ïðèãîòóâàííÿ äî îá³äó, òàð³ë êè 
ãð³ëèñÿ íà âîãí³, â ³íøîìó äîì³ ä³òè á³ãëè ñòð³÷àòè ñâî¿õ ñåñòåð, áðàò³â, 
äÿäüê³â, ò³òîê... Ùå â ÿêîìóñü äîì³ íà çàâ³ñàõ âèäêî áóëî ò³í³ ç³áðàíèõ ãîñòåé. 
Ïî âóëèö³... ïåðåõîäèâ ãóðòîê ãàðíèõ ä³â÷àò. Âîíè âåñåëî ãîìîí³ëè”.  
„ ...â êîæí³é ãîñïîä³ æäàëè ãîñ òåé. ² â êîæí³é ãîñïîä³ ÿñíî é âåñåëî ïàëàëî 
áàãàòòÿ â êàì³í³”.   

6. Ïèñàð ³ éîãî 
ñ³ì’ÿ  

„Áîá ìàâ óñüîãî 15 øèë³íã³â íà òèæäåíü – ³, íåçâàæàþ÷è íà öå, Äóõ Ð³çäâà 
ïîáëàãîñëîâèâ éîãî ìàëåíüêó äîì³âêó”.  
„ ...ìàë³ Êðåò÷èòåíÿòà ï³øëè ïî ãóñêó é ïðèíåñëè ¿¿ óðî÷ èñòî. Ãóñêà ñïðàâèëà 
òàêå âðàæåííÿ, íåíà÷å òî áóëà ÿêàñü íàäçâè÷àéíà ïòàõà, òà é ñïðàâä³, â ö³é 
ãîñïîä³ ãóñêà ç'ÿâëÿëàñÿ äóæå ð³äêî. Í³êîëè íå áóëî òàêî¿ ãóñêè! Âñ³ 
äèâóâàëèñÿ, ùî âîíà áóëà òàêà í³æíà, ïàõó÷à, âåëèêà ³ òàêà äåøåâà”. „Óâ³éøëà 
ïàí³ Êðåò÷èòîâ à, ÷åðâîíà, àëå ç øèðîêèì óñì³õîì íà óñòàõ, ³ âíåñëà ïóäèíã, 
ïðèêðàøåíèé çâåðõó ð³çäâÿíîþ ã³ëî÷êîþ!”  
„Âñÿ ñ³ì'ÿ ñ³ëà íàâêðóã âîãíþ. Êîëî ñàìîãî ë³êòÿ â áàòüêà ñòîÿâ óâåñü õàòí³é 
ïîñóä: äâà âåëèê³ êåëèõè é êóáî÷îê áåç âóøêà. Àëå ãàðÿ÷å ïèòâî óì³ñòèëîñÿ â 
íèõ òàê ñàìî äîáðå, ÿê áè é â çîëîòèõ ÷àðêàõ”.  
„Äàé æå, Áîæå, âàì, ìî¿ ä³òî÷êè, ³ òîá³, ñòàðà, âåñåëîãî Ð³çäâà! Íåõàé Áîã íàñ 
áëàãîñëîâèòü!.. Íåõàé áóäå íàä êîæíèì ç íàñ Áîæå áëàãîñëîâåííÿ, éîãî ëþáîâ 
³ ëàñêà!” 
Ïèñàð: „Çà çäîðîâ'ÿ ïàíà Ñêðóäæà! Ìîºìó ãîñïîäà ðåâ³ çàâäÿ÷óºìî ìè öèì 
ìàëåíüêèì áåíêåòîì”. Éîãî äðóæèíà: „Çâè÷àéíî, ò³ëüêè ðàäè òàêîãî âåëèêîãî 
Ñâÿòà õòîñü ìîæå ïèòè çà çäîðîâ'ÿ òàêîãî ïîãàíîãî, ñêóïîãî, çëîãî, 
áåçæàë³ñíîãî ÷îëîâ³êà... ß âèï'þ çà éîãî çäîðîâ'ÿ ò³ëüêè çàäëÿ òåáå ³ çàäëÿ 
ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ... Äîâãîãî æèòòÿ ïàíîâ³ Ñêðóäæåâ³! Âåñåëîãî Ð³çäâà é 
ùàñëèâîãî Íîâîãî Ðîêó! ß ïåâíà, ùî â³í áóäå äóæå âåñåëèé ³ äóæå 
ùàñëèâèé!” 
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7. Òàéí³ Ò³ì, ñèí 
ïèñàðÿ, êàë³êà   

„Ìåí³ ïðèºìíî íàãàäóâàòè âñ³ì Ð³çäâî. Òîãî, õòî ðîáèâ êàë³ê õîäÿ÷èìè, à 
ñë³ïèõ âèäþùèìè...”  

8. Ôðåä, 
ïëåì³ííèê   

„ ... ÿ ùå ââàæàþ öåé äåíü íàéêðàùèì ó ö³ëîìó ðîö³; äîáðèé, âåñåëèé, 
ëàñêàâèé, ïðèâ³òíèé äåíü! ªäèíèé ç óñ³õ  äîâãèõ äí³â, êîëè âñ³ âóçüê³ ñåðöÿ 
øèðøàþòü, ºäèíèé äåíü, êîëè âñ³õ á³äí³øèõ ëþäåé ââàæàþòü çà ñâî¿õ 
òîâàðèø³â ó æèòò³, à íå ñòâîð³ííÿìè ³íøî¿ ïîðîäè. ² ÷åðåç òå, õî÷ Ð³çäâî é íå 
ïîêëàëî ìåí³ â êèøåíþ àí³ øìàòî÷êà çëàòà àáî ñð³áëà, ÿ âñå æ ïåâíèé, ùî 
âîíî ìåí³ äàëî äîáðî ³ áóäå ùå éîãî äàâàòè; ÿ ñëàâëþ éîãî”.  
Ïðî Ñêðóäæà:  „ßêèé áè â³í íå áóâ, à äàé, Áîæå, éîìó âåñåëîãî Ð³çäâà é 
ùàñëèâîãî Íîâîãî Ðîêó! Â³í íå ïðèéíÿâ îä ìåíå öüîãî ïîáàæàííÿ, àëå íåõàé 
âîíî çáóäåòüñÿ”.   

9. Ò³íü Ìàðëåÿ  
  

"Ó êîæíîãî ÷îëîâ³êà äóøà íå ïîâèííà áóòè çàìêíåíà, – òðåáà, ùîá âîíà çàâæäè 
çóñòð³÷àëàñÿ ³ç ñâî¿ìè áàòüêàìè, ùîá ìàëà ñï³â÷óòòÿ äî ³íøèõ, êîäè äóøà íå 
ðîáèëà öüîãî çà æèòòÿ, òî ìóñèòü ñïîêóòóâàòè öå ïî ñìåðò³. Âîíà çàñóäæåíà 
òèíÿòèñÿ ïî ñâ³ò³ é... òå áà÷èòè, äî ÷îãî âæå íå ìî æå ïðèëó÷èòèñÿ, òèõ áà÷èòè, ùî 
çà æèòòÿ ìîãëà á ç íèìè ä³ëèòèñÿ, ùî ¿õ ùàñòÿ òðèìàëà â ñâî¿õ ðóêàõ”.  
„Òè íå çíàºø, ùî êîëè á ëþäèíà õîò³ëà ðîáèòè òå äîáðî, ùî âîíà ìîæå çðîáèòè, òî 
ö³ëå æèòòÿ çäàëîñÿ á ¿é êîðîòêèì! Íå çíàºø òè, ùî í³ÿêå êàÿòòÿ íå ìîæå 
ïîëàãîäèòè æèòòÿ, ñòðà÷åíå äàðåìíî. ² ÿ öüîãî ðàí³øå íå çíàâ! ² ÿ òàêèé áóâ”.  
„Ìîº ä³ëî ìóñèëî áóòè – âñ³ ëþäè, ñï³ëüíå äîáðî, ëþáîâ, ñï³â÷óòòÿ, òåðï³ííÿ, 
äîáðî÷èíí³ñòü, – îöå âñå áóëî ìîº ä³ëî! Òîðãîâ³ ñïðàâè áóòè ò³ëüêè êðàïëåþ 
òîãî ìîðÿ ñïðàâ, ùî ìåí³ áóëî ïðèçíà÷åíî”.  
„Ó öþ ïîðó ðîêó ÿ íàéá³ëüøå ñòðàæäàþ.. Î, íàùî ÿ õîäèâ, çàïëþùèâøè î÷³, 
ì³æ ñâî¿ìè áëèçüêèìè, ÷îìó ÿ í³ ðàçó íå ï³äâ³â î÷åé äî ò³º¿ ç³ðêè... Õ³áà ìàëî 
áóëî äîì³âîê, ùî ñÿéâî òî¿ ç³ðêè çàâåëî á ìåíå äî íèõ!”  

Âèñíîâîê 
Òàê ÷è ³íàêøå, àëå êîæåí ³ç öèõ ãåðî¿â â³äñâÿòêóâàâ ó äóø³ öåé âåëèêèé äåíü. 

10. Ñêðóäæ 
Åáåí³çåð (äî 
çóñòð³÷³ ç ò³ííþ 
Ìàðëåÿ ³  
äóõàìè) 

"Ùî çà äóðíèö³! Íà Ð³çäâî ïëàòÿòü áîðã è áåç ãðîøåé; âîíî ïîêàçóº, ùî ÷îë îâ³ê 
ñòàâ íà ð³ê ñòàðøèé ³ í³ íà îäíó ãîäèíó íå ñòàâ áàãàòøèé. Êîëè á ÿ ì³ã ðîáèòè òàê, 
ÿê áàæàþ, òî ÿ á êîæíîãî äóðíÿ, ùî øëÿºòüñÿ òà ñëàâèòü Õðèñòà, çâàðèâ ðàçîì ç 
éîãî ð³çäâÿíîþ ñòðàâîþ é ïîõîâàâ áè, çàñòðîìèâøè éîìó ÿëèíêó â ñåðöå”.  
„ß ñàì íå ãðàþñÿ â Ð³çäâî ³ íå ìàþ òàêèõ äîñòàòê³â, ùîá äàâàòè íà çàáàâè 
ë³íèâèì...  
Êîëè á âîíè çãîäèëèñÿ øâèäøå âìåðòè, òî ùå é êðàùå áóëî á: ïîìåíøàëî á 
òðîõè ëþäåé, à òî âàñ  äóæå íàìíîæèëîñÿ!”   

Âèñíîâîê 
Ñêðóäæà â³òàþòü – à â³í íå ðîçóì³º, ðàä³þòü óñ³, à â³í íå ñì³º. Îòæ å, ëèøå Ñêðóäæ íå â³äçíà÷àº 

ñâÿòà ëþäÿíîñò³, äîáðîòè, ùèðîñò³ äóø³, ìèëîñåðäÿ, ùåäðîñò³. Â³í âèçíàº ëèøå ãðîø³.  

11. Ñêðóäæ 
Åáåí³çåð (ï³ñëÿ 
ïîäîðîæåé ç 
äóõàìè) 
  

„ßê ëþäè æèâóòü, òàêèé ¿ì ìàº áóòè ê³íåöü, êîëè âîíè íå çì³íÿòü ñâîãî æèòòÿ. Êîëè 
æ âîíè éîãî çì³íÿòü, òî é ê³íåöü çì³íèòüñÿ... ß âæå íå òîé ÷îëîâ³ê, ùî áóâ ðàí³øå. 
Ï³ñëÿ òâîº¿ íàóêè ÿ âæå íå õî÷ó áóòè òèì, ÷èì ÿ áóâ”.  
„ß øàíóâàòèìó â ñâîºìó ñåðö³ Ð³çäâî ³ äóìàòèìó ïðî íüîãî ö³ëèé ð³ê! ß ñïîêóòóþ 
ìèíóëå òåïåð³øí³ì ³ ìàéáóòí³ì. Óñ³ òðè äóõè áóäóòü   çàâæäè ç³ ìíîþ. ß íå çàáóäó 
¿õíüî¿ íàóêè”.  
“ß íå çíàþ, ùî ðîáèòè!.. ß ïî÷óâàþ ñåáå ëåãêèì, ÿê ïóøèíêà: ùàñëèâèì, ÿê àíãåë, 
âåñåëèì, ÿê øêîëÿð ; ó ìåíå ãîëîâà êðóòèòüñÿ, ÿê ó ï ’ÿíîãî! Äàé, Áîæå, êîæíîìó 
âåñåëîãî Ð³çäâà! Äàé, Áîæå, ùàñëèâîãî Íîâîãî ðîêó  âñüîìó ñâ³òó!” 
„Â³í ïîá³ã, ï³äñòðèáóþ÷è ³ ñì³þ÷èñü. Öåé ñì³õ áóâ õîðîøèé, äîáðèé ñì³õ, îñîáëèâî 
äëÿ òîãî ÷îëîâ³êà, ùî âæå áàãàòî ðîê³â ÿê îäâèê ñì³ÿòèñÿ. Òîé ñì³õ â³ùóâàâ, ùî 
Ñêðóäæ áóäå òåïåð ÷àñòî âåñåëî ñì³ÿòèñÿ”.  
„ß ïîøëþ ³íäèêà ñâîºìó ïèñàðåâ³... Â³í í³ çàùî íå âãàäàº, õòî ïðèñëàâ! Îò áóäå 
ñëàâíà øòóêà!”  
„Íàðåøò³ Ñêðóäæ óáðàâñÿ â ñâ³é íàéêðàùèé îäÿã ³ âèéøîâ íà âóëèöþ... Â³í ìàâ 
òàêèé âåñåëèé ³ ëàñêàâèé âèãëÿä, ùî òðîº ÷è ÷åòâåðî ÿêèõîñü äîáðèõ ëþäåé ñêàçàëè 
éîìó: „Äîáðèé äåíü, ïàíå! 3 Ð³çäâîì áóäüòå   çäîðîâ³!” ² Ñêðóäæ ïîò³ì ÷àñòî êàçàâ, 
ùî ö³ ñëîâà áóëè íàéðàä³ñí³ø³, íàéìèë³ø³ ç óñ³õ, ÿê³ â³í êîëè -íåáóäü ÷óâ”.  



Так було і так буде. Люди віддавна вірять,
що на Різдво відбуваються дива. А чи мож�
ливе диво Ебенізера Скруджа? Чи може ста�
тися різдвяне диво, і він зміниться?

8. Робота з текстом.
– Скажіть, а чи був Скрудж від народжен�

ня такою черствою, бездушною людиною? 
– Хто були його друзі в дитинстві?
– Яким ми бачимо Скруджа�хлопчика у

Святий вечір? (Самотнім).
– Хто його врятував якось на Різдво від

самотності? (Сестра Фані).
– Як ви вважаєте, про кого йде мова: ,,...ко�

ло нього сиділа дівчина в жалобі, сльози стоя�
ли в неї в очах..." (Про кохану дівчину).

– Хто або що розбило їхнє кохання? (Зо�
лото, гроші, Скруджева любов до грошей.
Єдиним божеством, котрому він вклонявся,
були гроші, заради яких зрадив кохання).

Дух минулих років допоміг Скруджу при�
гадати своє життя, розворушити совість.

– Куди пролягла друга мандрівка Скруд�
жа? (У теперішнє. Дух Теперішніх Святців
показав Скруджу справжнє життя людей
околиць міста, котрі, всупереч бідності, ве�
село святкують Різдво).

– Різдво в Англії – найулюбленіше свято.
Розкажіть про звичаї різдвяних свят в Англії.

(Розповідь англійською мовою, переклад
українською, сценки/мініатюри „Обмін по/
дарунками").

– Побувавши в будинку свого підлеглого
Боба Кретчита, Скрудж змінив своє ставлен�
ня до нього.

(Сценка анлійською мовою про те, як ро/
дина Кретчита святкує Різдво ).

– Скрудж був приголомшений, побував�
ши в оселі свого племінника, почувши його
щирі жалкування з приводу відсутності його
(Скруджа) за святковим столом.

(Сценка англійською мовою „Свят/ве/
чір в родині Скруджевого племінника").

– Який момент твору можна вважати
кульмінаційним? (Присутність на влас�
них похоронах)

– Скрудж прокинувся зовсім іншою
людиною. Знайдіть у тексті, як про це го�
ворить Діккенс.

– Скрудж не той, що був раніше... Що
відчув він, коли зрозумів, що живий? Як
розпочав ранок? Що його тішило під час
прогулянки містом? У кого просив вибачен�
ня? Чи змінив своє ставлення до Різдва?

9. Слово вчителя.
„Це радісні дні – дні милосердя, доб/

роти, всепрощення. Це єдині дні в усьо/
му календарі, коли люди, наче з мовчаз/
ної згоди, вільно розкривають одне одно/
му серця і бачать у своїх ближніх та/
ких самих людей, як вони самі", – писав
Ч.Діккенс.

Саме так і сталося з Ебенізером
Скруджем: він зміг зазирнути у своє сер/
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 Äî çáèðà÷à êîøò³â: „Äàé âàì, Áîæå, âåñåëîãî Ð³çäâà! Âèáà÷òå ìåí³, áóäüòå 
ëàñêàâ³! Òà ÷è íå áóäåòå âè òàê³ äîáð³, ùî... ², ïðîøó âàñ, í³ íà êîï³éêó ìåíøå. 
Ó öüîìó äàðóíêó áóäå ëèøå ÷àñòèíà òîãî, ùî ìàâ áè äàâàòè ðàí³øå. Çðîá³òü 
ìåí³ öþ ëàñêó”.  
„Ïðèâ³òíî îçèâàâñÿ â³í äî ä³òåé, äî ñòàðö³â... ³ â³ä÷óâàâ, ùî öå âñå ñïîâíþº 
éîãî ñåðöå ðàä³ñòþ. Í³êîëè ùå í³ÿêà ïðîãóëÿíêà, òà é  áóäü-ùî ³íøå íå 
ðîáèëî éîãî òàêèì ùàñëèâèì”.  
Ó ïëåì³ííèêà:  „Ñêðóäæ ïîâèíåí áóâ äÿêóâàòè Áîãîâ³, ùî ïëåì³ííèê íå 
ïîîäðèâàâ éîìó ðóê, ñòè ñêàþ÷è ¿õ. Ùèð³øî¿ çóñòð³÷³ íå ìîãëî é áóòè”.  
Äî ïèñàðÿ: „3 Ð³çäâîì Õðèñòîâèì, Áîáå! Äàé âàì, Áîæå, êðàùîãî Ð³çäâà, ì³é 
ëþáèé äðóæå, í³æ ò³ ñâÿòêè, ùî ÿ áàãàòî ðîê³â ðîáèâ âàì. ß çá³ëüøó âàì 
ïëàòó é áóäó ñòàðàòèñÿ, ùîá ïîìîãòè âàø³é á³äí³é ðîäèí³... ”  
„Ñêðóäæ çðîáèâ óñå, ùî êàçàâ, íàâ³òü äàëåêî á³ëüøå; ùî æ äî Òàéí³ Ò³ìà, ùî 
âèäóæàâ, òî Ñêðóäæ ñòàâ éîìó äðóãèì áàòüêîì”. „Ñêðóäæ ñòàâ òàêèì äîáðèì 
äðóãîì, äîáðèì ãîñïîäàðåì ³ äîáðîþ ëþäèíîþ!”  
„ ...óñå æèòòÿ â³í ïîâîäèâñÿ, ÿê íàêàçóº ëþáîâ äî ëþäåé, óì³þ÷è îäðèâàòè â 
ñåáå é äîïîìàãàòè ³íøèì, ³ ïðî íüîãî êàçàëè, ùî âæå  õòî-õòî, à Ñêðóäæ óì³º 
øàíóâàòè Ð³çäâî”.  

Âèñíîâîê 
ßêùî ëþäèíà ïîñòàâèòü ñåáå íà ì³ñöå òîãî, õòî ñòðàæäàº, âîíà â³ä÷óº éîãî â³ä÷àé òà á³ëü, 

âîíà çðîçóì³º, ùî íåìàº íà ñâ³ò³ í³÷îãî ö³íí³øîãî â³ ä æèòòÿ, ùî íàéâèùå ùàñòÿ â òîìó, ùîá 
äîïîìàãàòè ëþäÿì, äàðóâàòè ¿ì ðàä³ñòü, ëþáîâ òà ñâÿòî. Ñêðóäæ òåæ çðîçóì³â öå ³ ñïîêóòóâàâ 

ñâî¿ ãð³õè äîáðèìè ä³ëàìè.  

Дитячий малюнок до твору Ч.Діккенса



кенс. Для нього Різдво – втілення гостин�
ності, доброти, тобто всього того, чого він
вчив у своїх творах. В останні дні життя
він був щасливий, що збирав на це свято
вдома в Рочестері всіх друзів і рідних.
1866 року він запросив більше ніж 2 ти�
сячі гостей. Свято вийшло пречудове!

Не дивно, що в творі „Посмертні запи�
си Піквікського клубу" є одне з кращих
описів Різдва.

Своє ставлення до Різдва висловили і
поети. Прикладом є вірш Генрі Лонгфел�
ло „Різдвяні дзвони":

Кругом рождественская мгла, 
Во мгле звонят колокола... 
И с ними в лад 
Слова звучат:
„Мир на земле и счастья всем!"
Я чувствовал, как в этот день 

Жизнь городов и деревень 
Объединив, звучит призыв:
„Мир на земле и счастья всем!"

Тож нехай різдвяний дзвін розбудить
замкнені людські душі, як розбудив ду�
шу головного героя твору. „Май душу,
май серце, і будеш людиною на всі часи!". 

Звучать дзвони.
Учні роздають гостям і один одному

подарунки.

Стаття надійшла в редакцію  24.10.04

це і відкрити його для інших. Він став
зовсім іншою людиною – доброю, благо/
родною, з відкритим серцем, праведни/
ком, для котрого віднині святинею є за/
повідні слова: „Полюби ближнього свого!"

Діккенс назвав цей твір повістю про
переродження людини, яка понад усе на
світі цінувала дзвін монет. 

10. Словникова робота.
Переродження – оновлення, зміна.
Переродитись – стати зовсім іншою

людиною.
Кожен з нас відповідає за свої вчинки.

Скоро і ми будемо святкувати Різдво –
єдиний з усіх днів, коли ширшають вузь�
кі серця, найкращий в році, добрий, весе�
лий день.

11. Звучить різдвяна мелодія (Ф.Гру�
бер, „Тиха ніч").

– Прослухайте і скажіть, яка картина
вимальовується перед вами, що нагадує
вам мелодія цього керола? (Українську
щедрівку).

– Так, ці мелодії дуже схожі, і не ви�
падково англійці люблять наші україн�
ські щедрівки.

– А що вам відомо про святкування
Різдва в Україні? (Розповіді дітей).

– А чи знаєте ви твори, у яких мова
йде про Різдвяну ніч, Святий вечір?
(М.В.Гоголь, „Ніч перед Різдвом", Панас
Мирний, „Морозенко").

– Що об'єднує ці твори? (Події відбува�
ються напередодні або в Різдвяну ніч; є
елементи фантастики).

12. Словникова робота
Фантастика – зображення подій,

явищ у надприродному вигляді, яких не/
має в дійсності, казкова основа мистець/
кого твору.

– А хто скаже, заради чого, незважаю�
чи на лютий мороз, Пилипко хотів іти до
хрещеного батька? Чому трапилась тра�
гедія?

– Оповідання закінчується трагічно:
хлопчик замерз у зимовому лісі, а у мате�
рі від горя розірвалось серце... Але ми по�
вертаємось до „Різдвяної пісні...", де зву�
чать оптимістичні ноти.

13. Перевірка домашнього завдання
(створити обкладинку до повісті Ч.Дік�
кенса „Різдвяна пісня у прозі").

Розвиток мовлення. Прокоментуйте,
що ви зобразили на передньому плані, які
кольори використовували? Поясніть свій
вибір.

14. Підсумок.
...Ось і добігає кінця наш урок, на яко�

му ми ще раз звернулися до слів Ч.Дік�
кенса: „У кожної людини душа не повин�
на бути замкнена..."

Англійці вважають, що ніхто не любив
Різдва більше, ніж великий Чарлз Дік�
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Запитайте в дітей молодшого шкільного віку: хто любить ма�
лювати? Ви побачите "ліс" рук. Дещо інша картина в середніх
класах. У деяких учнів помічаємо невпевненість при виконанні
поставленого завдання, а іноді й брак бажання працювати. Тому
робота з дітьми середнього шкільного віку потребує індивіду�
ального підходу і різноманітності завдань. Творчі вчителі зав�
жди в пошуку цікавих форм роботи. Велику радість ми одержу�
ємо від уроків, на яких захоплено працюють ті діти, котрі вчора
були байдужими, пасивними.

Із усієї різноманітності проявів естетичного краса природи
найбільш близька і зрозуміла людині. Яскраве, величне, могутнє
у природі викликає захоплення в кожного. Не помітне на пер�
ший погляд відкривається лише для спостережливого ока.

Скільки дивовижного можна побачити, розглянувши ближче
килим наших трав! Якої різноманітної витонченої форми їхні
листочки, колоски, квіти, стеблинки!

Завдання вчителя – привчити дітей помічати прекрасне у бу�
денному. Виховуючи вміння бачити красу, виразність, неповтор�
ність рослинного світу, ми одночасно вчимо школярів цінувати
рідну землю. 

Чи можна створити картину без пензля, олівця? Виявляєть�
ся, можна, а саме:

� із засушених квітів, трав, листя дерев;
� із соломки, рогозу;
� із кукурудзяного листя, що обгортає качан;
� із пуху тополі, розторопші;
� із шкаралупок часнику, гладіолуса;
� із насіння овочів, крилаток дерев.
Маючи такий цінний матеріал, можна запропонувати учням

багато цікавих форм роботи на уроках образотворчого мистец�
тва та заняттях гуртків. Пропонуємо деякі з них:

Матеріал учительки Зіньківської загальноосвітньої школи № 2
присвячений проблемі створення нових методик мотивації обра�
зотворчої діяльності та активізації художніх здібностей учнів у
типових умовах сільської української школи. Автор висвітлює
власний досвід використання флористики як початкового етапу
ознайомлення дітей із художньо�композиційними можливостя�
ми природних форм.  

КАРТИНИ БЕЗ ПЕНЗЛЯ І ОЛІВЦЯ:
ФЛОРИСТИКА НА УРОКАХ ТА ГУРТКАХ
З ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Н.П.Чиж 

Äëÿ ðîçâèòêó ñïîñòåðå-
æåííÿ, çîðîâî¿ ïàì'ÿò³,
ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ, âì³í-
íÿ ñïðèéìàòè êðàñó ³ â³ä-
òâîðþâàòè ¿¿ íà ïëîùèí³
òà â îá'ºì³ ó÷íÿì ïðîïî-
íóºòüñÿ âèâ÷àòè ïðèðîäí³
ôîðìè ç íàòóðè, ç óÿâè,
ïî ïàì'ÿò³. Äëÿ ôîðìó-
âàííÿ, â³äïðàöþâàííÿ
âì³íü òà íàâè÷îê ìîæíà
çàñòîñîâóâàòè ÿê ðåïðî-
äóêòèâíèé ìåòîä íàâ÷àí-
íÿ (âèêîíàííÿ  âïðàâ), òàê
è ïðîáëåìí³ ìåòîäè íàâ-
÷àííÿ. Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ
ïðèðîäíèõ ôîðì íåîáõ³ä-
íî ñïîíóêàòè ó÷í³â äî
àíàë³çó ôîðìè, çàãàëüíî¿
áóäîâè, äî óçàãàëüíåííÿ
ð³çíèõ ôîðì. Ìåòîä
ïðîáëåìíîãî íàâ÷àííÿ
ìîæíà çàñòîñîâóâàòè äëÿ
ñàìîñò³éíî¿ òà ïîøóêîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â (âèâ÷åííÿ
áóäîâè, â³çåðóíê³â, êîëüî-
ðó, õàðàêòåðó ïðèðîäíî¿
ôîðìè òîùî).

Ç ðåêîìåíäàö³é ÏÎ²ÏÏÎ
äî âèêëàäàííÿ îáðàçî-
òâîð÷îãî ìèñòåöòâà ó 5
êëàñ³. Íàçâà òâîð÷î¿ ðîáîòè  Òåõí³êà âèêîíàííÿ  

Êîìïîçèö³¿ ç òðàâ    
 

„Êâ³ò÷àñò³ ëóêè”   
 

„Ð³äí³ êðàºâèäè”   
„Ï³äâîäíå öàðñòâî”   
„Òàíîê ìåòåëèê³â”    
„Äèâî-ïòàõè, çâ³ð³”  
 

„Ó òðàâí³ òðàâè ìîëîä³,  
í³áè õâèë³ íà âîä³”  
„Ï³ä ïîäèõîì â³òðó òðàâè   
í³æíî ëèíóòü äî çåìë ³” 
 

„Ñîíöå çà îáð³é ñ³äàº, òðàâè éîãî  
ïðîâîäæàþòü”, „Í³æí³ ñâ³òàíêè”  
 

„Ñïë³â ïàâó÷îê ïàâóòèíêó,  
çà÷åïèâøè çà òðàâèíêè”  
 

„Êâ³òè, ùî ðîçêðèëèñÿ âíî÷³”     
 

Äàðóíêîâ³ êîìïîçèö³¿     

ôëîðèñòèêà   
 

ë³í³éíèé ðèñóíîê ç íàòóðè  
 

àïë³êàö³¿ íà êîëüîðîâîìó  
ïàïåð³ ç ëèñòÿ, òðàâ,  
ñîëîìêè 
 
 

ãðàô³êà êîëüîðîâèìè  
ðó÷êàìè, ôëîìàñòåðàìè,  
òóøøþ, ïåðîì, ïåíçëåì  
 
 

æèâîïèñ ó ïîºäíàíí³ ç  
ñèëóåòíîþ ãðàô³êîþ  
 

ñèëóåòíà ãðàô³êà íà äîâ³ëüíî 
ïîôàðáîâàíîìó àðêóø³ ïàïåðó  
 

ãðàòîãðàô³ÿ 
 

ôëîðèñòèêà íà êàðòîí³   
ï³ä ñêëîì, ñëþäîþ  



6. Пересушувати рослини не бажано (у
роботі будуть крихкими).

7. Не забудь про прес. Поклади на пап�
ку для засушування декілька товстих
книг.

Сміливо, охоче беріться за нову спра�
ву, і успіх буде винагородою за працю.
Засяють яскравими барвами на картинах
квіти, оживуть милі серцю пейзажі, зас�
півають птахи.

Пам'ятайте: природа – носій і джерело
естетичних цінностей: ритму, форми,
пропорції і гармонії.

Стаття надійшла в редакцію 6.10.05 

На уроці на все не вистачає часу.
Ширше "відкрити вікно" у світ прекрас�
ного можна на заняттях гуртка. Упро�
довж кількох років у нашій школі працює
гурток флористики "Світ твоїх захоп�
лень", який привчає спостерігати за при�
родою і вивчати її, аналізувати й уза�
гальнювати, використовувати накопичені
знання у творчих роботах, розвиває ху�
дожній смак, розширює рамки естетич�
ного виховання, сприяє формуванню гар�
монійної особистості.

Робота з природним матеріалом має і
психотерапевтичний ефект: знімає нер�
вові та психологічні навантаження, зас�
покоює, створює добрий настрій. Солом�
ка, яка ввібрала енергію літнього сонця,
віддає її нам узимку. Слід звернути ува�
гу, що з рослинним матеріалом із насоло�
дою працюють не тільки дівчатка, а й
хлопчики.

Перш ніж розпочати роботу, необхідно
навчити дітей правильно заготовляти ма�
теріал, не завдаючи шкоди природі.

Рекомендації щодо засушування рослин

1. Обов'язково бери ножиці для зрізу�
вання рослини (без ножиць можна вис�
микнути травинку з коренем).

2. Зрізані рослини швидко в'януть.
Відразу на природі вкладай їх у папку
для засушування (можна скористатися
старими книгами чи газетами, перекла�
даючи  рослини через  10 – 15 аркушів).

3. Найкращий час для збору рослин –
ранок.

4. Квіти для засушування зрізай у пер�
ші дні цвітіння (невчасно зрізані квіти в
роботі розсипаються).

5. Дотримуйся температури засушу�
вання 30�500 (улітку найкраще сушити на
горищі, а восени та навесні – на котлі, ба�
тареї).
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Осінні композиції. Робота з натури. Техніка виконання: лінійний рисунок (кольорова
графіка). Роботи є результатом виконання дітьми завдання на розвиток

композиційних навичок
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ШШВВЕЕДДССЬЬККИИЙЙ ІІННССТТИИТТУУТТ

До цього часу в нашій школі здебільшого зосереджувалася увага
на засвоєнні фактичного матеріалу, а педагогічні вимірювання харак!
теризувалися  спрощенням: недооцінюється формування вмінь і на!
вичок щодо їх практичного використання в нестандартних умовах,
що конче потрібно молодій людині для адаптації до нових умов.

Моніторинг, який проводився Міністерством освіти і науки у 4!х і
8!х класах наприкінці 2004!2005 н.р., це підтвердив. Учні краще
справилися із завданнями, що потребували репродуктивного відтво!
рення знань, і мали труднощі при застосуванні знань у нестандар!
тних умовах.

Це відбувається тому, що при традиційних методах оцінювання
знань, умінь і навичок учнів (навчальних досягнень учнів) під час
контролю не встановлюються конкретні цілі навчання.

На об'єктивність оцінки впливає також визначення різних об'єктів
контролю: одні вчителі оцінюють фактично засвоєний навчальний
матеріал, інші – здатність застосовувати набуті знання на практиці,
а треті – здатність використовувати набуті знання при вирішенні но!
вих завдань. 

Досвід інших країн та дані наукових досліджень доводять, що оці!
нювання керує навчанням, і жодні зміни не будуть ефективними, як!
що вони не підтримані відповідним оцінюванням, яке повинно бути
не формальним, а обов'язковою частиною навчального процесу. Вчи!
тель відповідає за застосування методів оцінювання, за справедливе
й об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учня. 

Однак більшість освітян не взмозі взяти на себе цю відповідаль!
ність, тому що вони не мають основних знань і вмінь з педагогічного
оцінювання. Ці знання не надають у системі післядипломної освіти та
ВНЗ. Самостійно їх одержати важко, оскільки вчителі не мають досту!
пу до відповідної вітчизняної україномовної та російськомовної літе!
ратури світового рівня через її майже повну відсутність на ринку Ук!
раїни.

Українські освітяни в галузі оцінювання відірвані від своїх колег у сві!
ті у зв'язку з браком знання термінології оцінювання, методик, досвіду,
практики, які можна порівняти зі світовими підходами або стандартами.

У світовій практиці педагогічне оцінювання як окремий науковий
напрям існує 100 років. У СРСР застосування об'єктивних методів
оцінювання (зокрема тестування) було заборонено у 1936 р.

У 1993 р. здійснено спробу впровадження шкільних випускних
тестів, яка не увінчалася успіхом. Одним із чинників провалу були
непрофесійні дії розробників тестів, брак цілісної прозорої системи
тестування й необхідної методичної підтримки, а також повна нео!
бізнаність учителів у галузі педагогічного оцінювання.

У результаті використовуються застарілі методи, які не відпові!
дають специфичному контексту, а нові популярні методи, такі, як
тестування, використовуються непрофесійно.

У сучасній Україні найбільш поширені тести, що оцінюють фак!
тичні знання, застосуванню яких сприяє та яке підтримує механічне
заучування, від чого наша освіта прагне відмовитися. Якість реко!
мендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та приклади
матеріалів оцінювання часто не відповідають вимогам міжнародних
стандартів, і ця помилка повторюється знову. Адміністративні зміни
не забезпечуються відповідною підготовкою вчителів.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ. 
Україно�європейський проект TRAST 
"Справедливе оцінювання", програма 
європейської комісії TEMPUS/TACIS

О. Онаць

Ðóáðèêó "Øâåäñüêèé
³íñòèòóò" â³äêðèòî ó ÷èñë³
3(35) çà 2001 ð. ¯¿
ïðèçíà÷åííÿ – çíàéîìèòè
÷èòà÷³â "ÏÌ" ç ºâðî-
ïåéñüêèì äîñâ³äîì îñâ³òè
òà ç ïðîáëåì ºâðî-
ïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿ Óê-
ðà¿íè. 



! створення інформаційно!консультатив!
ного веб!порталу "Справедливе оцінювання";

! створення та підтримка мережі дистан!
ційного навчання для освітян "Справедливе
оцінювання".

Реалізація проекту передбачається за
трьома напрямами:

1. Освітній – розроблення і проведення
типових та індивідуальних курсів очного і
дистанційного навчання з питань педагогіч!
ної діагностики, проведення семінарів з
проблеми;

2. Інформаційний – підготовка друкова!
них та електронних публікацій, видання ме!
тодичних матеріалів, надання консульта!
ційних послуг, пошук відповідних інформа!
ційних джерел та надання доступу до них,
поширення інформації щодо світових подій
у галузі педагогічнго оцінювання, опис дос!
тупних ресурсів Інтернету в зазначених
сферах;

3. Інтерактивне спілкування з україн!
ськими та світовими організаціями і особами
в галузі оцінювання – створення тематичної
мережі та Української асоціації педагогіч!
ного оцінювання, організація тематичних
конференцій, семінарів, практикумів, спів!
праці із зацікавленими організаціями,
участь у тематичних заходах, повідомлення
держави щодо потреб української освітньої
громадськості у сфері педагогічного оціню!
вання.

Україно!європейський проект TRAST
"Справедливе оцінювання" Програма Євро!
пейської комісії TEMPUS / TASIS реалізу!
ється консорціумом, до складу якого вхо!
дять: Третій Римський Університет, фа!
культет педагогіки, лабораторія експери!
ментальної педагогіки. Університет має
великий досвід з управління міжнародни!
ми освітніми дослідницькими програмами,
планування інноваційних рішень у сфері
педагогічного оцінювання, забезпечення
післядипломної підготовки, реалізації по!
рівняльних проектів, наприклад, ОЕСД
PISA 2000 – програма Міжнародного оці!
нювання студентів.

Керівником нашого проекту є професор
Римського університету Емма Нарді, яка є і
президентом Асоціації педагогічного оціню!
вання у Європі.

Українсько!європейський проект "Спра!
ведливе оцінювання" був ініційований Цен!
тром тестування при Міністерстві охорони
здоров'я України, який проводить обов'яз!
кові ліцензійні тестові іспити для випускни!
ків вищих медичних навчальних закладів та
здійснює моніторинг медичної освіти. Це
єдина в Україні реально діюча організація,
яка спеціалізується на педагогічному оціню!
ванні, що забезпечує функціонування націо!
нального стандартизованого оцінювання в
галузі охорони здоров'я.

Модель швидкого навчання викладачів
базових понять та вмінь щодо педагогічного
оцінювання дала змогу за декілька років по!
будувати в Україні ефективну модель наці!

У 2003 р. за підтримки МФ "Відродження"
розпочався експеримент (пілотний проект) –
"Центр незалежного тестування". Були виз!
начені (за їх згодою) вищі навчальні заклади,
які зараховували абітурієнтів за результата!
ми незалежного тестування.

Сьогодні ми маємо Указ Президента про
обов'язкове незалежне тестування. Упро!
вадження зовнішнього тестування на націо!
нальному рівні стосуватиметься близько 500
тисяч абітурієнтів, їх родин, а також педаго!
гічних працівників у школах і ВНЗ. Асоціа!
ція керівників шкіл України підтримує рі!
шення Президента України В.Ющенка про
впровадження зовнішнього незалежного
оцінювання в системі освіти України як
важливого необхідного кроку для підвищен!
ня якості освіти та забезпечення прозорості
й об'єктивності при вступі до вищих нав!
чальних закладів.

Але ми вважаємо, що у 2006 р. цього ма!
сово робити не можна, тому що на підготов!
ку дуже мало часу, досі не розпочато ство!
рення і фінансування українського Центру
оцінювання якості освіти, не створено відпо!
відної інфраструктури в регіонах. Потрібен
експериментальний етап. Зараз готується
постанова Уряду. Як сказав на колегії МОН
1 грудня 2005 р. Міністр освіти і науки    С.М.
Ніколаєнко, передбачається провести екс!
перимент у Чернігівській області (де абсо!
лютно всі випускники шкіл проходитимуть
тестування) і в одній адміністративній оди!
ниці в кожній області. Крім того, всі ВНЗ
вступну кампанію будуть проводити у тес!
товому режимі. 

Для нас, керівників шкіл і вчителів, прин!
циповим є те, щоб випускники шкіл тільки
один раз проходили тестування як підсумок
навчання у школі і одночасно як вступні вип!
робування у ВНЗ, щоб вищі навчальні закла!
ди зараховували на навчання за результата!
ми незалежного тестування і не влаштовува!
ли ще своє випробування.

Тому україно!європейський проект
TRAST "Справедливе оцінювання" є дуже
актуальним саме в цей період розвитку на!
шої освіти як маштабний проект, спрямова!
ний на залучення якомога більшої кількості
українських педагогів до використання су!
часних методів педагогічного оцінювання,
стимулюючи їх до покращення знань та
вмінь у цій галузі.

Мета проекту – запровадження сучас!
них методів та технологій педагогічного оці!
нювання у практику педагогічної діяльності
у школах, училищах, коледжах, універси!
тетах шляхом ознайомлення освітян (вчите!
лів, викладачів, методистів, керівників) з но!
вими знаннями та підходами в галузі педа!
гогічного оцінюваня.

Проектом передбачається реалізація
трьох взаємопов'язаних завдань:

! впровадження в систему підвищення
кваліфікації вчителів, методистів, керівників
курсів з питань педагогічного оцінювання; 
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онального ліцензійного медичного іспиту і
визнана міжнародними експертами як уні!
кальна модель і рекомендована для впро!
вадження в країнах, де історії та традицій
об'єктивного оцінювання немає.

Партнерами проекту є також Національ!
на академія державного управління при
Президентові України (НАДУ), центр дис!
танційної освіти. Центр має великий досвід
розроблення дистанційних курсів і співпра!
цює з багатьма міжнародними організація!
ми. Дипломи магістра з державного управ!
ління визнають у Європі, навчальні програ!
ми Національної академії мають європей!
ську акредитацію.

Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти АПН України (ЦІППО,
http://www.cippe.edu.ua.net) є лідером у
системі перепідготовки педагогічних праців!
ників. Він виконує також функцію дослід!
ницького та методичного центру у сфері піс!
лядипломної освіти та координатора облас!
них інститутів післядипломної педагогічної
освіти.

Університет Ноттінгема – всесвітньо ві!
домий центр вищої освіти. Діяльність Уні!
верситету підтримується ІТ інфраструкту!
рою, яка пропонує середовище та технології
для віртуального навчання по всьому світу.
Педагогічна Школа Університету є одним із
найбільших педагогічних закладів Великоб!
ританії і головним центром педагогічної та
післядипломної освіти.

Асоціація керівників шкіл (АКШУ) вия!
вила зацікавлення і намір брати участь у
реалізації проекту, оскільки вважає його
потрібним і актуальним, адже головною ме!
тою проекту є впровадження у навчальних
закладах сучасних та новітніх методів оці!
нювання. Важливим є те, що створені украї!
номовні інформаційні ресурси з педагогічно!
го оцінювання та вимірювання будуть дос!
тупні кожному вчителю та кожному нав!
чальному закладу через дистанційну нав!
чальну мережу. Одержати відповідні знан!
ня можна буде на курсах підвищення квалі!
фікації, на семінарах, конференціях, які ор!
ганізовує та проводить АКШУ спільно з на!
уковцями і практиками.

АКШУ – громадська освітня організація,
яка об'єднує директорів шкіл усіх типів та їх
заступників. Діяльність АКШУ спрямована
на розбудову національної освіти, підви!
щення професійної майстерності в управ!
лінні школою та захист інтересів своїх чле!
нів. Тому запропонований проект ми вважа!
ємо також важливим кроком у досягненні
мети діяльності Асоціації. Зокрема, участь у
проекті та дистанційній навчальній мережі
допомагатиме реалізації декількох статут!
них завдань АКШУ – обміну інформацією
про нові технології управління школою
(наприклад, методами стандартизованого та
нестандартизованого оцінювання), підготов!
ки і перепідготовки керівників шкіл, надан!
ня консультацій і практичної допомоги з пи!
тань управління навчально!виховним про!

цесом та управління персоналом (за допомо!
гою сучасних підходів до оцінювання) тощо.

У мережах проектного консорціуму під
час проведення конференцій, семінарів,
"круглих столів", у газеті "Директор школи"
та інших педагогічних виданнях АКШУ вис!
вітлюватиме інтереси та потреби, які має
українська школа в контексті оцінювання
навчальних досягнень учнів та оцінювання
якості навчальних програм, братиме участь
у розробленні програми навчальних курсів
із питань педагогічного оцінювання для вчи!
телів та керівників шкіл, організовуватиме
участь учителів та шкільних адміністрато!
рів у апробації, оцінюванні та контролі якос!
ті курсів, які будуть розроблені у межах
проекту, а також у підготовці і проведенні
конференцій, присвячених сучасним мето!
дам та підходам у педагогічному оцінюванні.

Асоціація бере участь в управлінні та мо!
ніторингу проекту, підтримці та поширенні
його результатів.

Проект призначається для трьох катего!
рій: учителів і викладачів, методистів
(шкільного, районного, обласного рівня) та
керівників освітніх закладів (директори
шкіл, завучі, ректори ВНЗ, декани, спеціа!
лісти відділів і управлінь освіти).

Причини відбору такі: вчителі не мають
можливості впроваджувати нові підходи в
оцінюванні навчальних досягнень учнів без
підтримки керівництва, яке повинне розумі!
ти основи оцінювання, щоб надавати під!
тримку; керівники  навчальних закладів не
можуть упроваджувати зміни в оцінюванні
без знань учителів про сучасні напрями та
різні типи оцінювання; методисти повинні
бути спроможні надавати вчителям квалі!
фіковані консультації з викладання предме!
та та оцінювання.

У червні – липні 2005 р. працювала Літня
школа інтенсивної підготовки тренерів та
тьюторів.

23 грудня 2005 р. у Київському Будинку
вчителя на засіданні Всеукраїнського пос!
тійного дискусійного клубу директорів шкіл
"Діалог", який заснований Асоціацією керів!
ників шкіл України та редакцією газети "Ди!
ректор школи", проведено презентацію про!
екту "Справедливе оцінювання". Майстер!
класи провели учасники проекту, які підго!
товлені у двотижневій Літній школі.

Учасники школи вивчали такі теми:
! поняття та категорії педагогічної діаг!

ностики;
! вибір методів педагогічного оцінювання

(основні концепції та категорії педагогічного
оцінювання, концепція навчальних цілей,
методи педагогічного оцінювання та їх різ!
новиди, характеристики методів оцінюван!
ня; приклади підходів до оцінювання в різ!
них країнах; огляд історії оцінювання та
тестування, порівняльні дослідження PISA,
TIMSS);

! навчальні цілі (класифікація, когнітивні
навчальні цілі, формулювання навчальних
цілей);
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цих методів у практику діяльності загально!
освітніх та вищих навчальних закладів.

Чого ми прагнемо?
1. Об'єктивності та прозорості оцінюван!

ня учнів та студентів.
2. Творчості та обізнаності вчителів і вик!

ладачів з технологіями оцінювання.
3. Якості та професійності в системах оці!

нювання національного, регіонального та
інституційного рівня.

4. Поєднання науки і практики педагогіч!
ного оцінювання.

5. Взаєморозуміння і співпраці вчителів,
учнів та батьків у розбудові системи освіти
України на основі справедливого оцінювання.

Тематика:
! правильне тестування;
! об'єктивне оцінювання;
! моніторинг якості.
Інформація:

Навчальні матеріали для очних та дис!
танційних курсів.

Навчальний посібник "Педагогічна діаг!
ностика".

Тематична бібліотека.
Каталог тематичних Інтернет!джерел

та веб!сайтів.
База даних найбільш поширених запи!

тань та відповідей.
Інтернет!журнал.
Український стандарт "педагогічного

оцінювання".
Інформація про світові події в галузі пе!

дагогічного оцінювання.
Про що?
! Про тестування та оцінювання.
! Про наукові дослідження.
! Про застосування і практику.
! Про інновації.
! Про традиції.
Як спілкуємось?
! Шляхом віртуального Інтернет!кон!

сультування освітян.
! Через портал, відповідаючи на запитан!

ня.
! У форумі.
! Беручи участь у міжнародних конфе!

ренціях з питань тестування і оцінювання.
! У межах Української асоціації педаго!

гічного оцінювання.
! У межах спільних проектів.
! На шпальтах Інтернет!журналу.
Хто наші партнери?
1. Вчителі та викладачі.
2. Освітяни –  адміністратори .
3. Освітяни  – дослідники.
4. Центр тестування та центр оцінки

якості освіти.
5. Навчальні заклади різних типів.
6. Усі, хто хоче зробити педагогічне оціню!

вання справедливим, прозорим та якісним.
Стаття надійшла в редакцію  10.10.05

! оцінювання навчальних досягнень учнів
за допомогою методу тестування та письмо!
вих методів оцінювання (етапи розроблення
тесту, структура змісту (матриця) тесту,
формати тестових завдань, їх відбір, напи!
сання тестових завдань (правила, дефекти,
шаблони); розроблення навчальних цілей
визначення домену (сфери), що діагностуєть!
ся, та побудова матриці тесту для обраної ос!
вітньої галузі на основі Державного стандар!
ту середньої освіти (роботи у предметних
секціях);

! аналіз та класифікація письмових робіт;
! розрахунок результатів вимірювання.

Інтерпретація та представлення результа!
тів оцінювання.

! використання результатів педагогічного
оцінювання (презентації розроблених інфор!
маційних буклетів для предметних галузей);

! практикуми;
! використання результатів моніторингу

якості освіти в управлінні освітою.
Учасники Літньої школи, крім членів

консорціуму, – представники обласних інс!
титутів післядипломної педагогічної освіти з
Житомирської, Київської, Луганської,
Львівської, Харківської, Хмельницької,
Черкаської та Чернігівської областей. Від
АКШУ: директори шкіл із Черкас, Львова,
Харкова, Києва, Краматорська. Зарубіжних
партнерів під час роботи Літньої школи
представляв Джон Вісмут (Ноттінгемський
університет) та Габріела Агрусті (Третій
Римський університет).

Більша частина заходів та результатів
проекту має високий потенціал для поши!
рення й існуватиме поза межами проекту:
on!line інформація (консультації, статті, база
даних "Запитання та відповіді", форуми,
поштовий реєстр, "Стандарти", журнал),
друкована інформація (матеріали курсів,
книжка, "Стандарти"), діяльність мережі.

Курс "Справедливе оцінювання" пропо!
нується як в очній, так і в дистанційній та
комбінованій формах для максимального
забезпечення потреб освітян у підвищенні
кваліфікації з питань педагогічної діагнос!
тики. Основна робота розпочнеться з січня
2006 року.

Якість курсів, їх ефективність та вплив на
систему освіти України буде оцінено за допо!
могою вхідного, проміжного та постнавчально!
го анкетування слухачів, метою якого є: 

! визначити, як використовують оціню!
вання педагоги та оцінити мотивацію перед
початком тренінгу;

! контроль якості курсу, визначення за!
доволення учасників тренінгу, визначення
планів щодо модифікації практики оціню!
вання одразу після проведення тренінгу;

! контроль наявності змін у практиці оці!
нювання через 6 – 8 місяців після завершен!
ня тренінгу. 

Аналіз результатів анкетування плану!
ється проводити два рази.

Суспільно важливо розширювати профе!
сійну інформацію про сучасні методи оціню!
вання студентів та сприяти впровадженню
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РРЕЕТТРРООММЕЕТТООДДИИККАА

Всемирно известный педагог А.С.Макаренко (1888�1939) раз�
работал свою новаторскую концепцию воспитания на основе
личного опыта руководителя двух учреждений по
перевоспитанию малолетних правонарушителей и беспризорни�
ков в Украине: колонии им. М.Горького и коммуны им. Ф.Э.Дзер�
жинского. Тогда как колония подчинялась местному и республи�
канскому органам наробраза, в случае с коммуной речь идет об
учреждении ГПУ, созданном большевиками, как известно, для
сохранения власти организации – преемника ЧК, в компетен�
цию которого входила также борьба с детской беспризорностью.

Как же так получилось, что А.С.Макаренко – который не яв�
лялся ни сотрудником ГПУ, ни даже членом компартии – осе�
нью 1927 г. была вверена коммуна им. Ф.Э.Дзержинского, первое
учреждение перевоспитания беспризорников ГПУ УССР? Кто
рекомендовал Макаренко на эту работу, кто назначил его на
должность заведующего? Как смог он остаться в живых в Харь�
кове, бывшей тогда столице Украины, и позже в новой столице
Киеве, куда он был переведен в 1935 году на третьестепенную
должность в аппарате ГПУ�НКВД, до тех пор, пока в феврале
1937 г. ему не удалось переселиться в Москву и, таким образом,
спастись от террора в Украине?  Рассмотрению этих вопросов
советское макаренковедение, по понятным причинам, не уделя�
ло должного внимания.

Но одно уже сейчас с уверенностью можно утверждать: все
эти годы педагог�писатель находился под особой защитой чекис�
та высшего ранга – Всеволода Аполлоновича Балицкого (родил�
ся 27 ноября 1892 г. или 1893 г. в г. Верхнеднепровск Екатеринос�
лавской (Днепропетровской) губернии; национальность: украи�
нец или, по некоторым документам, русский); в отличие от боль�
шинства высокопоставленных функционеров ГПУ�НКВД имел
высшее образование (неполное): после восьми классов гимназии
– три курса юридического факультета Московского университе�
та (1912�1915), вольнослушатель Лазаревского института вос�
точных языков в Москве (1915); окончил Тифлисскую школу
прапорщиков (1915); служил прапорщиком 114 запасного полка,
Кавказский фронт (1917). Балицкий, который, прежде чем стать
большевиком, был меньшевиком (1913�1915), с конца 1918 г. рабо�
тал в органах ВЧК�ОГПУ�НКВД. С 1923 по 1937 гг.1 – за исклю�
чением полутора лет, когда его летом 1931 г. из�за конфликта с
командующим Украинским военным округом И.Э.Якиром отозва�
ли в Москву на пост третьего (!) зам. председателя ОГПУ CCCР –
возглавлял ГПУ, затем НКВД УССР. На Макаренко как наиболее
подходящую кандидатуру на должность заведующего новой
коммуной ему указала младшая сестра Наташа. 

Знакомство Макаренко с Натальей Балицкой, которая после
восьми лет гимназии два года училась в Харьковском институте
народного образования, приходится на время перевода колонии

Інтерпретація Макаренка нашим постійним автором Гьотцем
Хіллігом – це яскрава публіцистика, що відзначається об'єктив!
ністю, цитуванням маловідомих архівних документів та майже
детективною інтригою. Не є винятком і цей ексклюзивний мате!
ріал,  з якого дізнаємося, чому Макаренко ніколи не говорив пуб!
лічно про свою роботу у відділі трудколоній НКВС УРСР…

А.С.МАКАРЕНКО  И   В.А.БАЛИЦКИЙ
Два соратника на службе украинского ГПУ

Г. Хиллиг (Марбург, ФРГ)

Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü,
÷òî Àíòîí Ñåìåíîâè÷
Ìàêàðåíêî – êîòîðûé
íå ÿâëÿëñÿ íè ñîòðóä-
íèêîì ÃÏÓ, íè äàæå
÷ëåíîì êîìïàðòèè –
îñåíüþ 1927 ã. áûëà
ââåðåíà êîììóíà èì.
Ô.Ý.Äçåðæèíñêîãî ,
ïåðâîå ó÷ðåæäåíèå ïå-
ðåâîñïèòàíèÿ áåñïðè-
çîðíèêîâ ÃÏÓ? Êàê ñìîã
îí îñòàòüñÿ â æèâûõ è
ñïàñòèñü îò òåððîðà â
Óêðàèíå?  Ðàññìîòðå-
íèþ ýòèõ âîïðîñîâ ñî-
âåòñêîå ìàêàðåíêîâå-
äåíèå, ïî ïîíÿòíûì
ïðè÷èíàì, íå óäåëÿëî
äîëæíîãî âíèìàíèÿ.

Çóñòð³÷ ç Ã.Õ³ëë³ãîì. Ïîëòàâà,
16 ãðóäíÿ 2005 ð. Çë³âà
íàïðàâî: Â.Ô.Ìîðãóí,
Ã.Õ³ëë³ã, Ï.².Ìàòâ³ºíêî.

Ã . Õ ³ ë ë ³ ã : " Ì à ê à ð å í ê î
çíàéøîâ åôåêòèâíó ñèñ-
òåìó âèõîâàííÿ, ÿêó êîï³þ-
âàòè  íåìîæëèâî, àëå äåÿê³
ðåçóëüòàòè éîãî ìèñëåííÿ
– öå äóæå ö³êàâî."



В течение почти десяти лет деятель�
ности педагога на службе ГПУ�НКВД
Украины Балицкий играл для Макаренко
роль, которую нельзя недооценивать. Тем
более удивительно, что постсоветские
макаренковеды, освобожденные от вся�
ких табу, до сих пор так и не высказались
по поводу роли наркома и его сестры в
жизни педагога�писателя. В последнем
советском издании трудов А.С.Макарен�
ко (в восьми томах, 1984�1986) изъяты все
упоминания имени этого государственного
деятеля – за одним исключением: ком�
ментарий к содержанию фрагментарно
дошедшего до нас очерка "ФД�1" (в т. 2)
содержит указание на то, что в рукописи
произведения, написанного в марте�ап�
реле 1932 г. во время пребывания автора
в Москве, упоминается некий "Всеволод
Апполонович Балицкий" как один из по�
сетителей коммуны, без каких�либо све�
дений об этом лице6 (при публикации
предшествующих собраний трудов
А.С.Макаренко данное имя было изъято
его бдительной вдовой). 

То обстоятельство, что Балицкий, бу�
дучи ответственным за террор в Украине
(по крайней мере до мая 1937 г.), как и все
другие сталинские наркомы (министры)
внутренних дел, к моменту завершения
этого восьмитомника не был реабилити�
рован – что, впрочем, остается так и по
сегодняшний день – и, вследствие чего, не
мог упоминаться в советских публикаци�
ях. Это привело, наконец, к тому, что имя
Балицкого – при наличии соответствую�
щего примечания в одном из марбургских
изданий (1984)7 – не было включено в
сводный указатель данного издания (т. 8;
1986)8.

Снятие Макаренко весной 1932 г. с дол�
жности заведующего коммуной им. Ф.Э.Дзер�
жинского (впредь в его ведении оставалась
только пед. часть коммуны) приходится на
время московского интермеццо Балицкого.
В начале 1933 г. Макаренко вновь работает
над рукописью "Педагогической поэмы". 

Как известно, в первой части этого
произведения, в главе "Завоевание ком�
сомола", чекистам приписывается ре�
шающая роль в создании ячейки комсо�
мола в колонии им. М.Горького (события
датируются 1923 г.): только после того,
как комсомольцы комендатуры ГПУ по�
заботились о колонистах, те смогли, на�
конец, осуществить свою мечту о созда�
нии собственной ячейки. В данном эпизо�
де западные интерпретаторы  Макаренко
уже с 50�х годов видели доказательство
того, что заведующий колонией им. М.Горь�
кого давно сотрудничал с органами госбезо�
пасности и был всегда их апологетом. В
действительности же комсомольская

им. М.Горького из Полтавы в Куряж под
Харьковом (в 1926 г.). Она была председа�
телем шефского комитета располагав�
шейся там трудкоммуны. Данный коми�
тет сохранялся и после "завоевания" ко�
лонистами�горьковцами Куряжа. По сви�
детельству очевидцев, Макаренко сразу
влюбился в умную и очень красивую На�
ташу; даже имел намерение на ней же�
ниться2.  Однако В.А.Балицкий этого не
допустил, так как, ознакомившись  с лич�
ным делом Макаренко, обнаружил отяго�
щающий факт в его биографии: брат "зав�
кола Горького", бывший "белогвардеец",
жил за границей. И все же, это не поме�
шало Балицкому привлечь Макаренко к
созданию коммуны им. Ф.Э.Дзержинского. 

Характеристику Балицкому дал
A.И.Мильчаков, который в 1927�28 гг. ра�
ботал Первым секретарем ЦК комсомола
Украины. В беседе с московским педаго�
гом В.Г.Бейлинсоном в 1966 году он гово�
рил: "Одна из самых ярких личностей,
которые мне встречались. Большие и
разные природные способности, крепкое
базовое образование он подкреплял неу�
томимым самосовершенствованием. Че�
ловек напряженного аналитического ума,
сильного характера и высочайшего про�
фессионализма, Балицкий – сподвижник
Дзержинского. Балицкий на всю жизнь
был захвачен идеей учителя о позитив�
ном участии ВЧК, органов внутренних
дел и государственной безопасности в
спасении детей, в строительстве повсе�
местно эффективной педагогики"3. 

Между Макаренко и Балицким
("Аполлоном") были наилучшие отноше�
ния. Они неоднократно встречались как в
Харькове, так и в Киеве по служебным
делам, и, судя по существующим источ�
никам, у них была взаимная расположен�
ность друг к другу: не только чекист вы�
соко ценил беспартийного специалиста,
но и педагог с большим уважением отно�
сился к своему начальнику: "По словам
Балицкого, – свидетельствует Мильча�
ков, – он еще в 1925 году влюбился в Ма�
каренко. С того времени пользуется кон�
сультациями и советами Макаренко,
между ними устанавливаются товари�
щеские отношения, на равных. В компа�
нии, на совещаниях Балицкий обращает�
ся к Макаренко как к мэтру [...]"4. Тогдаш�
ний руководитель комсомола подтвер�
дил, что "идея детского учреждения –
коммуны как памятника Дзержинскому"
принадлежала Балицкому, и он "прора�
батывал ее с Макаренко". "От Балицкого
я знал, что в самом начале этой затеи бы�
ло обговорено: заведующим этой комму�
ной станет Макаренко [...]"5 . 
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ячейка в этом воспитательном учрежде�
нии была создана только в 1925 году, а
именно, в результате принятого на выс�
шем уровне решения: ЦК ЛКСМ Украи�
ны, по требованию Наркомпроса, напра�
вил в колонию комсомольца Л.Т.Коваля в
качестве политрука, то есть заместителя,
а также наблюдателя за чересчур само�
вольным заведующим – до этого момента
Макаренко удавалось успешно проти�
востоять "политической инструментали�
зации" руководимого им учреждения.

Из�за нежелания Макаренко созда�
вать в колонии какие�либо политические
организации, "чекистская сказка" из "По�
эмы" имеет своим источником лишь
преклонение перед Балицким, который в
феврале 1933 г. вернулся на пост предсе�
дателя ГПУ УССР. 

Осенью 1936 г. в рамках следствия по
делу Л.С.Ахматова, бывшего начальника
Макаренко в отделе трудколоний НКВД
УССР, первый назвал педагога�писателя
в числе членов "контрреволюционной
троцкистской террористической органи�
зации", участие в которой приписыва�
лось арестованному. Тогда же, по указа�
нию Балицкого, имя Макаренко вы�
черкнули из протокола допроса Ахмато�
ва9.  А примерно 22 марта 1937 г. педагог,
который после переселения (в феврале
того же года) в Москву еще раз возвра�
тился в Киев, был по личной просьбе при�
нят наркомом на длительную "аудиен�
цию". Разговор проходил в исторически
важный момент: спустя две с половиной
недели после решающего для последовав�
шего за этим террора в СССР февраль�
ско�мартовского (23.02.�05.03.1937) плену�
ма ЦК ВКП(б), в котором участвовал и
Балицкий (он с XVII съезда партии (1934
г.) был членом данного ЦК) и 3 марта выс�
тупал о "недостатках" при "разоблачении
троцкистов на Украине" (sic!))10 – за нес�
колько дней до ареста наркома связи
СССР Г.Г.Ягоды, теперь уже бывшего на�
чальника Балицкого. Макаренко просил
наркома о встрече, так как умышленно
затягивалось его ходатайство об отчисле�
нии из НКВД УССР, что должно было в
будущем дать ему возможность жить как
гражданскому лицу и "свободному писа�
телю". Кроме того, он хотел получить кон�
сультацию у своего друга�патрона в связи
с предложением Горького (в письме от 8
октября 1935 г.) написать рассказ о чекис�
тах. Это свидание педагога�писателя с
наркомом должно было стать последним.

Как видно из пространной записи Мака�
ренко под названием "К теме "Ч."", он
действительно беседовал с наркомом о своем
писательском проекте. Дословно здесь можно

прочесть: "Б. отличает несколько типов проис�
хождения [чекистов. – Г.Х.]:

"Гимназисты".
"Местечковые" [евреи. – Г.Х.]. 
"Военные"11.  
Наконец, 9 апреля – когда Макаренко

вновь был в Москве – последовал приказ
уже обреченного Балицкого об объявле�
нии ему благодарности за деятельность в
ГПУ�НКВД УССР12 .

11 мая 1937 г. Балицкого освободили от
обязанностей народного комиссара внут�
ренних дел Украины. В конце мая его
вызвали в Москву для назначения на�
чальником Управления НКВД СССР по
Дальневосточному краю с местопребыва�
нием в г. Хабаровск, где он пробыл только
16 дней, до 19 июня. На июньском (23 –
29.06.) пленуме ЦК ВКП(б) последовало его
исключение из состава членов ЦК; 7 июля
во время командировки, в служебном ваго�
не, он был арестован13. Жена Макаренко, уз�
нав об этом в Москве "по своим каналам" (от
родственника, служившего в НКВД), скло�
няет мужа к "изменению курса". Во вся�
ком случае, примечательно, что Мака�
ренко впоследствии в публичных выска�
зываниях по возможности избегал всякой
хвалы в адрес чекистов. Кроме того, бро�
сается в глаза, что в статье "Макаренко
Антон Семенович" в томе 27 БСЭ (подпи�
сан к печати 1 октября 1937 г.) ни словом
не упоминается о работе педагога�писа�
теля в органах госбезопасности. В этом
тексте, в основе которого, без сомнений,
лежат личные данные, отобранные, ко�
нечно же, самим Макаренко, о его воспи�
тательной деятельности в годы советской
власти сказано лишь следующее: "В 1920
организовал под Полтавой трудовую ко�
лонию им. М.Горького, которой руково�
дил 8 лет. Затем вел руководящую рабо�
ту по организации других детских трудо�
вых коммун и колоний на Украине"14.  

Переехав в Москву, Макаренко никог�
да не говорил публично о своей работе в
отделе трудколоний НКВД УССР. Этому
же правилу следует и вдова в ее пред� и
послесловиях к изданиям произведений
А.С.Макаренко, а также первый биограф
педагога�писателя Е.Н.Медынский в своих
книгах, написанных в 1940�х гг. Здесь – и
вместе с тем в литературе о Макаренко
до 1949 г. вообще – отсутствует всякое
указание на полуторагодовую деятель�
ность в Киеве под руководством Балиц�
кого. В выступлениях последних лет сво�
ей жизни Макаренко, как правило, избе�
гал также упоминать о том, что под ком�
муной им. Ф.Э.Дзержинского подразуме�
валось учреждение ГПУ�НКВД. 

27 ноября 1937 г. – раньше Ягоды, кото�
рый с июля 1934 по сентябрь 1936 гг. воз�
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главлял НКВД СССР и предстал перед
судом лишь в ходе третьего "Московского
процесса" в марте 1938 г. – Балицкий в
советской столице "в особом порядке"
приговорен к "высшей мере наказания"
(расстрел). В тот же день приговор при�
вели в исполнение. Тогда ему было 44 или
45 лет15. О непосредственной реакции
Макаренко на гибель Балицкого до сих
пор ничего не известно, только в его днев�
нике, между записями от 14 августа и 13
декабря 1937 гг., находятся, очевидно не
случайно, четыре с половиной пустых
страницы16.

По мнению В.Г.Бейлинсона, общавше�
гося с людьми, хорошо знавшими Балиц�
кого в разные периоды его жизни, пос�
ледний многим отличался от Ягоды.

"Если Ягода – хитрющий лицемер,
ловко услуживающий начальству, лю�
тый хам и матершинник в обращении с
подчиненными и простыми людьми, то
Балицкий – человек четко определенной
позиции и ясных убеждений; Балицкий –
человек чести, самостоятельная лич�
ность, руководитель требовательный и
уважительный к подчиненным, даже за�
ботливый; джентльмен в поведении.

Если Генрих Ягода – проходимец, ту�
манного и весьма сомнительного револю�
ционного прошлого, мелкий закулисный
политикан и крупный игрок во власти, то
Всеволод Балицкий настоящий госу�
дарственный деятель, по натуре и уст�
ремлениям созидатель и умелый; в биог�
рафии Балицкого все ясно и чисто". 

В.Балицкий в бытность свою на Кавка�
зе напал на след сотрудничества Сталина
в дореволюционные годы с охранным от�
делением (политической полицией) цар�
ской России и вместе с маленькой груп�
пой верных чекистов совершенно тайно
идет по этому следу. В 1928�33 гг. Балиц�
кий обнаруживает документы, изоблича�
ющие Сталина.

К 1936 году Сталин получает инфор�
мацию о тайном розыске Балицкого и тот
становится личным врагом Сталина.
Сперва один за другим уничтожаются
давние друзья Балицкого, а открывший�
ся в 1937 году "Большой террор" полнос�
тью развязывает руки Сталину�Ежову��
Берия прежде всего в разгроме чекистов;
они заменяются энкавэдэшниками"17 .

В год "Большого террора" жертвой реп�
рессий пали также многие другие руково�
дящие сотрудники украинских органов
госбезопасности, которых Макаренко знал
по работе в Харькове и в Киеве и о которых
он мог бы написать в запланированном ху�
дожественном произведении. Тем самым
был бы сломлен щит ЧК�ГПУ�НКВД... 
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Проблема аналізу та дослідження ос�
нов театральної освіти в системі загальної
шкільної освіти середньовічної доби пос�
тала на початку ХІХ ст. у зв'язку з фор�
муванням професійних театральних зак�
ладів, які повинні були готувати акторів�
професіоналів. Церковно�монастирські
школи середньовіччя, що орієнтувалися
на практику з латинської мови та музич�
ну підготовку майбутніх кліриків, вико�
ристовували для реалізації таких завдань
літургійну, а пізніше – шкільну драму.
Таким чином, теоретичні і практичні за�
сади професійної театральної освіти були
закладені в середньовічних церковно�мо�
настирських і кафедральних школах.

Перехідному етапу від пізньої антич�
ності до раннього середньовіччя та аналізу
структури освіти, запропонованої Боецієм
та Кассіодором, присвячена монографія
Є.В.Уколової, де увага звертається на зна�
чення акторства в шкільній освіті [5]. Мо�
нументальне дослідження Г.П.Всеволод�
ського з проблеми розвитку театральної
освіти в системі шкільної показує нероз�
ривність цієї системи та взаємопроникне�
ність усіх її складових елементів [1]. Пра�
ця П.О.Морозова характеризує безперер�
вність театральних процесів у практичній
реалізації теоретичного філософсько�ре�
лігійного середньовічного знання [2]. Ролі
змістовності драматичних творів у вихо�
ванні школяра присвячені дослідження
В.Т.Рєзанова і М.М.Тихонравова [3; 4]. Ве�
ликий інтерес становлять праці англій�
ських дослідників Г.Кохена і Є.Кхамберга,
у яких найбільша увага приділяється роз�
гляду складових компонентів шкільної се�
редньовічної системи та структуруванню
рівнів театральної освіти й утворенню
проміжних рівнів співдії учасників літур�
гійної драми у процесі її реалізації [6; 7].

Оскільки естетичний компонент у су�
часній середній освіті перебуває на етапі
удосконалення та пошуку, автор статті
пропонує ознайомитися зі складною струк�
турою шкільної освіти середньовіччя, де
театр був не тільки засобом досягнення ес�
тетичного сприйняття дійсності та розумін�
ня творів синкретичного мистецтва, а й ді�
йовим знаряддям практики з риторики, ді�
алектики, латинської мови, піїтики і музи�
ки. Шкільний театр і вся система знань бу�
ли тісно пов'язані (див. схему 1).

Аналізуючи складові компоненти ду�
ховного напряму професійної театраль�
ної освіти, слід наголосити на певних роз�
біжностях в них відповідно до раннього та
класичного середньовіччя. Театр ІХ�Х ст.
у країнах Західної Європи був представ�
лений головним жанром, від якого пізні�
ше почали відбруньковуватися інші, – лі�
тургійною драмою.

Літургійна драма – спочатку в соборах
і церквах, а потім на паперті – виконува�
лася кліриками�школярами, пізніше –

Аналізується система середньовічної шкільної освіти і театральної освіти як її струк�
турного елемента. За часів раннього, класичного і пізнього середньовіччя шкільна осві�
та складалася з декількох тісно пов'язаних компонентів. Автор статті характеризує
складові компоненти освіти, що, завдяки літургійній і шкільній драмі, поєднували се�
редньовічну школу у єдину систему. 

In this article the system of Middle Ages school and theatre education is analyzing as its con�
stituent element, in the times of early, classical and late Middle Ages school had several levels
that was relatively separate. The authors of the article have an aim to characterize levels of
education that united in one system thanks to liturgical and school drama.
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людину, що ставила перед собою при ви�
конанні літургійної драми такі ж цілі, як і
у навчанні. Виконавець  розумів, яку ви�
ховну функцію має постановка тієї чи ін�
шої літургійної драми з точки зору хрис�
тиянсько�релігійної моралі суспільства.

Великого значення набував і загально�
практичний компонент у системі
шкільної освіти, що зростила не одне по�
коління духовних театралів. Християні�
зоване варварське населення західної Єв�
ропи повільно засвоювало латину – мову
писемності і вченості. Міщани й селяни,
які, за незначним винятком, мали почат�
кову шкільну освіту, без цікавості й нат�
хнення ходили до церкви: мова була нез�
розумілою, а літургійне дійство перетво�
рювалося на відчужений процес, що за�
лишався поза увагою неосвіченої людини.

Школярі першого ступеня, як правило,
теж не розуміли навіть азів латини. Нав�
чання зводилося до механічного зубріння,
що призвело до  спотворень і відхилень у
латинській мові, породивши так звану
"вульгарну" латинь. Зростання загального
рівня неосвіченого духовного прошарку
(стану) населення ще більше відлякувало
людей від церкви, породжувало кепку�
вання і насмішки над "скупістю" монахів і
неосвіченістю священнослужителів.

Необхідна була ширша практика для
засвоєння "мертвої" для варварських на�
родів мови. Практичними заняттями з
латини стали театралізовані літургійні
драми, започатковані за часів григоріан�
ських мес. На прикладі живих діалогів у
театралізованому дійстві учні не тільки
мали змогу практикуватися з латини. Це
забезпечувало також практику з ритори�
ки, діалектики і музики. Окрім цього,
драматизація літургії давала змогу зро�
бити цікавішим і динамічнішим навчаль�
но�виховний процес у школі. Процес ме�
ханічного "заучування" Біблії та священ�
них текстів поступився на цьому етапі
(кінець VІІІ ст.) вивченню й осмисленню
Біблії "із середини": через її святих пер�
сонажів, через тих біблійних героїв, які
відтворювалися школярами у процесі лі�
тургійно�театрального дійства.

Створення та постановки літургійних
драм не тільки підвищували інтерес учнів
до навчально�виховного процесу, але й
робили більш плідною та творчою викла�
дацьку роботу. Тексти літургійних драм
писали викладачі піїтики (поезії), поста�
новку здійснювали викладачі риторики.
Практика у піїтиці і риториці була однією
із практичних засад ранньосередньовіч�
ної театральної освіти. Ця практика мала
і зворотний бік. Засвоївши мистецтво дра�
матизації, школяр у майбутньому міг ста�

бурсаками. Середня школа, що включала
сім вільних мистецтв і навчання у якій
тривало іноді до восьми років, мала нада�
ти учням теоретичні знання і практичні
вміння та навички.

Тому майбутні виконавці ролей у лі�
тургійній драмі повинні були розуміти
латину і вільно нею спілкуватися, вміти
полемізувати і складати уявні діалоги
(власні питання і передбачувані на них
відповіді), а також знати основи нотного
письма (невмену і квадратну нотацію) та
відтворювати на основі нього мелодію
власним голосом. Таким чином, майбутня
театральна освіта була невід'ємним ком�
понентом школярської (студійної, універ�
ситетської) освіти, а остання – дійовим
чинником театральної методики.

Головним складовим компонентом те�
атральної освіти ранньосередньовічної
доби є загальноосвітній компонент. Ви�
конавці головних ролей літургійної драми
були високоосвіченими людьми свого ча�
су  і не лише знали латину, а і вміли роз�
шифровувати античні пергаменти та пе�
реписувати книжки. Вищий ступінь
шкільної освіти – квадріум – окрім чоти�
рьох головних предметів надавав можли�
вості оцінювати історичні події з офіцій�
ної точки зору середньовічної філософії,
вміти обчислювати календар, розбирати�
ся в геометрії Евкліда (що призвело до
симетричного компонента в оздобленні
Романіки як стилю).

Учні чи клірики, зусиллями яких ство�
рювалося і виконувалося театральне
дійство, повинні були розуміти історичну
епоху (час), куди переносились події
дійства, мати уявлення про рівень того�
часної загальної культури: мову знаті та
простолюдинів, стилі спілкування, силу
гостроти можливої полеміки, моду, атри�
бутику святості і світськості, міцні знання
Святого письма і найближчих історичних
подій тощо. Людина, не підготовлена на
відповідному рівні до розуміння дійства,
не могла брати в ньому участі.

Так, на першому ступені (трівіум)
учень, отримавши "математичну" освіту
(за Боецієм), мав певну базу для занять
істинними науками (квадріум), попередні
ж – тільки дисципліни, а не науки. Музи�
ка від часів Боеція вважалася наукою ви�
щого ступеня. Головне в освіті – це логіч�
ність, систематичність, дисциплінова�
ність. Саме цього і домагалися вчителі від
школярів і майбутніх кліриків. Такі про�
цеси не могли не позначитися на теат�
ральному мистецтві, що зародилося в ло�
ні церкви. Основні сім дисциплін, поділені
на два ступені навчання, а також допо�
міжні (не головні) предмети виховували
всебічно освічену (для середньовіччя)
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ти блискучим проповідником, а не "обме�
женим" монахом, над яким насміхаються.

Літургійна драма також надавала
можливості навчити учнів імпровізувати
і полемізувати на практиці. Тексту у ви�
конавців ролей було багато, і він навіть за
нинішніми стандартами був дуже склад�
ним. Тому школярі, яких навчали піїти�
ки, часом змінювали авторські рядки на
власні, щоб вийти із складних ситуацій (з
причини невпевненого знання тексту), а
іноді свідомо, не погоджуючись із думкою
автора. Пізніше, за доби класичного се�
редньовіччя, школярі і студенти почнуть
самі створювати і реалізувати власні
драми, вже не користуючись послугами і
порадами викладачів. Багато хто з них
присвятить цій справі життя.

Таким чином, театральна освіта в сис�
темі загальної шкільної освіти відіграва�
ла роль загальнопрактичного компонен�
та, допомагала протягом  навчально�ви�
ховного процесу практикуватися і творчо
самореалізуватися з діалектики, ритори�
ки, піїтики, музики, освоювати ази дра�
матургії, вільно володіти латиною і мати
змогу спілкуватися "мертвою" мовою.

До закінчення освіти вищого ступеня
шкільне керівництво повинно було пла�
нувати працевлаштування своїх учнів:
хто залишиться просто церковною служ�
кою, хто півчим, хто буде переписувати
книги, а хто, можливо, очолить прихід
(діадез). Із цієї точки зору, виконання
школярами літургійних драм було допо�
міжно�цільовим компонентом шкільної
освіти. Театралізація біблійних сюжетів
краще за інші види навчання допомагала
виявити індивідуальні здібності і творчі
схильності школярів.

Деякі з них мали справжній драматич�
ний хист, вже від другої вистави і до кінця
свого навчання ставали виконавцями го�
ловних серйозних ролей, легко вивчали
складний поетичний текст, імпровізували,
вносячи у драму особисте бачення пробле�
ми. Талановиті школярі іноді так захоп�
лювалися драматизацією біблійних сюже�
тів, що кидали школу і ставали професій�
ними акторами і драматургами. Інші, на�
копичивши певний потенціал у вільному
спілкуванні, красномовності, вмінні імпро�
візувати і полемізувати, ставали блиску�
чими проповідниками у провінціях, маючи
неабиякий вплив на свідомість широкого
кола мас, а іноді залишалися у великих
містах, щоб   продовжити навчання.

Окремі школярі у процесі занять від�
кривали в собі великий комедійний та�
лант або природну здатність до пантомі�
ми. Саме такі школярі трохи пізніше ста�
ли вносити у літургійну драму комедійні
сценки, які були доступні неосвіченому

народу й утримували людей у церкві під
час вистави (а пізніше під папертю), ос�
кільки основна частина серйозного тек�
сту для міщан і селян ще довгий час за�
лишалася незрозумілою. Такі школярі,
як правило, ставали професійними коме�
діантами і рано чи пізно поривали з цер�
ковною освітою.

У деяких школярів виявлялися здіб�
ності до риторики або піїтики і, розвива�
ючи їх, вони навчалися далі і ставали
викладачами із цих дисциплін, писали
богословські праці чи створювали релі�
гійну поезію, вдосконалювали церковні
тексти мес.

Невеликий відсоток школярів мав за�
датки до професійних занять музикою
(хоча співати вчили всіх із першого року
навчання у школі), чудовий голос, слух,
здатність легко засвоювати музичний
текст, орієнтуватися у складній невмен�
ній і мензуральній нотації. Як правило,
такі школярі співали у хорі, але іноді, де
текст головних персонажів був покладе�
ний на музику і потребував особливого
вокального голосу, вони ставали виконав�
цями провідних ролей. Після закінчення
школи (а пізніше – бурси) ці школярі за�
лишалися півчими церковних капел,
удосконалювали музичний супровід мес,
ускладнювали їх хорові частини.

Але були й такі учні, які не виявляли
жодних здібностей до театру. Якщо вони
були старанні у навчанні, то, можливо,
ставали переписувачами стародавніх
книг, якщо ні – то звичайними церковни�
ми служками. Але і для них було місце в
літургійній драмі. Вони виконували роль
мовчазної прислуги, що статично руха�
лася сценою відповідно до розвитку дра�
матичного дійства. Пізніше ця категорія
виконавців отримала і певну назву, що
визначала її сутність – статисти.

Музика в літургійній драмі, у її сер�
йозних частинах на біблійні сюжети вис�
тупала як рушійна сила всього драматич�
ного процесу. Музичну реформу на по�
чатку VІІ ст. здійснив римський Папа
Григорій І Великий. Від того часу меси
стали відбуватися у всіх єпископіях За�
хідної церкви в один час, і тексти мес для
всіх церков стали уніфікованими.

Папа Григорій І був щиро переконаний
у тому, що якщо звертатися до Бога си�
лами всієї Вселенської церкви одночасно,
однією й тією ж мовою та ще й мовою од�
накової  музики, то така молитва буде
обов'язково почута Господом. Тому меса
стала ділитися на ординарій (музично��
поетичні частини, що виконувалися щод�
ня) і пропрій (музично�поетичні частини,
які змінювалися залежно від місця, чис�
ла, свята, події тощо).
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ковна освіта стала передбачати також
виховання інструменталістів. Літургійні
драми ІХ ст., які відбувалися в церковних
стінах, супроводжувалися хоровим спі�
вом і органним акомпанементом. 

Таким чином, музичний компонент у
системі театральної освіти духовного
спрямування гармонійно об'єднував реш�
ту складових частин і пронизував їх нас�
крізь. Без цього виконання літургійної
драми було просто не можливим.

У театральній освіті раннього і класич�
ного середньовіччя був контрольно�регу�
лятивний компонент. Виявлення високого
рівня здібностей у школярів ще не озна�
чало, що вони успішно впораються з тією
чи іншою роллю. Невідповідність амплуа
внутрішній особистості школяра часто
виявлялася під час розучування ролі або
на репетиції.

Коли викладацька методика ставала
безсилою, учня усували від виконання
ролі, швидко замінюючи іншим. Трапля�
лася і така практика, коли під час теат�
рального діалогу школярів на репетиції
їх міняли місцями і змушували перевив�
чати ролі. Тоді все ставало на свої місця і
діалог виглядав переконливіше.

Іноді під час репетиції відчувалося, що
у постановці драми щось не гаразд. У та�
кому випадку, щоб відкоригувати деякі
моменти постановки, на репетиції окрім
викладачів риторики, піїтики і музики
запрошувалися інші викладачі та керів�
ництво школи. Часто вони давали поради,
оцінюючи рівень виконання, але трапля�
лося й таке, що цілі частини драми вилу�
чалися як не відповідні акторській май�
стерності школярів і занадто ускладнені.

Справжньою трагедією для юних ак�
торів і їхніх керівників�педагогів ставали
такі рішення ректора, як перенесення на
певний час прем'єри вистави або її скасу�
вання. У такі моменти зростав бар'єр не�
довіри між викладачами і юними артис�
тами, які виявилися неспроможними реа�
лізувати авторські ідеї. Школярі відчува�
ли спустошеність і втрачали віру у власні
сили, а викладачі шукали нових виконав�
ців для нереалізованої старої або нової
п'єси. Але, враховуючи сувору дисциплі�
ну, яка панувала в середньовічних шко�
лах, а також достатньо жорстке ставлен�
ня ректора до викладачів, такі періоди
швидко минали і наставав новий етап те�
атральної творчості.

На етапі репетицій відбувалися також
конфлікти між постановниками і вико�
навцями. Такі суперечки часто сумно за�
кінчувалися для молодих виконавців: їх
позбавляли права участі у цій виставі або
наступній, а іноді шмагали. Була така
практика, що школяра після суперечки
виганяли зі школи або він ішов із неї сам

Музична реформа і поява уніфікова�
них мес нового зразка, з одного боку, ста�
ла головною передумовою для виникнен�
ня літургійної драми як духовного теат�
рального жанру; з іншого боку, потребу�
вала і серйозної реформи музичної освіти
у церквах при школах і монастирях.

Таким чином, музичний компонент у
системі театральної освіти духовного
напряму був одним із найголовніших.
Участь у месах та постановка літургійної
драми потребували від школярів не тіль�
ки музичної пам'яті, слуху, ритму, а та�
кож розвитку музичних умінь і навичок;
уміння читати складний нотний текст з
листка, імпровізувати, розбиратися в ос�
новах хорового співу.

Школярі починали співати і вивчати
нотну грамоту (невменну і мензуральну
нотації) з першого року навчання. Але не
всі вони виявляли музичні здібності. Діти,
у яких музична пам'ять, слух і ритм не
підлягали розвитку, за тих часів майже не
мали перспективи для подальшого продов�
ження духовної освіти і переходу до вищо�
го ступеня – квадріуму. І лише окремі осо�
бистості, які не мали музичного хисту, але
були наділені великими розумовими здіб�
ностями, за часів класичного середньовіч�
чя могли продовжувати навчання і вступа�
ти до богословських факультетів.

Іноді постановча сторона літургійної
драми страждала від природних протиріч,
пов'язаних із відбором виконавців на го�
ловні ролі: одні школярі мали чудовий го�
лос, але не мали драматичного хисту; в ін�
ших – був драматичний талант, але не бу�
ло голосу чи слуху. Тому, не зважаючи на
педагогічну жорстокість середньовічних
часів, школярів намагалися розвивати
гармонійно, у сукупності всіх тих дисцип�
лін, які необхідні для церковної служби.

Якщо школяр поєднував музичні здіб�
ності і драматичний талант, здатність ут�
римувати у пам'яті великі частини
складного літургійного тексту, він міг
претендувати на виконання головних ро�
лей у літургійній драмі. Більш за те, ок�
ремі персонажі створювалися, враховую�
чи можливості найкращих виконавців.
Складність музичного тексту також за�
лежала від цього. 

Музичною освітою в школах займали�
ся капелани і церковні композитори. Ді�
тей перевіряли від моменту їх вступу до
школи і відразу поділяли на дві групи –
здібних до співу і таких, здібності яких
необхідно було розвивати. Здібних дітей
об'єднували у дитячі хорові капели. До
них застосовувалися зовсім інші музич�
но�педагогічні вимоги і підходи.

Із поширенням у капелах з VІІ ст. ор�
ганної музики і органного супроводу цер�
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для продовження власної театральної ді�
яльності в іншому місці.

Траплялося, що керівництво карало
постановника, який написав або втілив не�
відповідну п'єсу, чи занадто суворо обій�
шовся з молодим актором. Іноді викладачів
– авторів п'єси також виганяли. Але зага�
лом творчий процес був багатий на цікаві
знахідки і всебічно розвивав школярів.

Надзвичайно важливу роль у теат�
ральній освіті школярів мав оцінно�регу�
лятивний компонент. Відчутним було як
кінцево�результативне оцінювання, так і
проміжне. Учні отримували оцінки за са�
мостійну підготовку до ролі, за знання
поетичного і музичного тексту, за зібра�
ність і вправність на репетиціях. Під час
репетицій школярі отримували оцінки з
риторики, піїтики і музики.

І, безумовно, найважливішою була
підсумкова оцінка після вистави. Вистава
поділялася на два види – внутрішня і
публічна. На внутрішніх виставах у цер�
кві  були присутні викладачі та школярі,
іноді – прихожани церкви. Якщо на таких
виставах з вини молодих акторів відбу�
вався серйозний збій, то винуватці несли
покарання, але не таке суворе, як при
збоях на публічних спектаклях. Коли лі�
тургійна драма давалася публічно, то на
ній було присутнє церковне керівництво
– вищий клір міста. До таких вистав рек�
тор і викладачі ставилися надзвичайно
серйозно. Думка єпископів значила дуже
багато. Молоді актори, гра яких справила
враження на керівництво, заохочували�
ся, їм дозволяли не складати екзамени
наприкінці року з вище названих пред�
метів, надавали допоміжну відпустку,
запрошували до святкового столу разом
із вищим кліром.

Система покарань після невдало вико�
наної ролі була багатоступеневою і різно�
манітною. Так, якщо школярем були про�
пущені важливі рядки з ролі або він плу�
тався у тексті в певному епізоді п'єси,
найменшим покаранням за такий вчинок
було сто публічних поклонів Господу го�
ловою об підлогу. Суворим покаранням за
серйозні зриви і збої під час п'єси було
шмагання різками, найбільшим покаран�
ням було 25 різок.

Аналізуючи тогочасну систему пока�
рань, можна дійти висновку, що ця систе�
ма могла раз і назавжди позбавити учнів
бажання брати участь у театральній ді�
яльності. Але цього не відбувалося. Дух
творчості, що жив у церковних і монас�
тирських школах, саме завдяки літургій�
ній драмі споріднював викладачів і шко�
лярів, допомагав їм знайти спільну мову,
налагоджував стосунки школярів із се�
реднім і нижчим кліром у церквах і діа�
дезах. Театральна діяльність давала змо�

гу школярам виявити здібності і нахили,
визначитися щодо продовження навчан�
ня або практичної діяльності.

У школах виникали постійні творчі ко�
лективи школярів�театралів і виклада�
чів�творців і постановників.

Із переходом постановок літургійної
драми з церковних стін на паперть змі�
нився склад їх виконавців. Тепер головні
ролі виконували клірики, колишні шко�
лярі або жонглери. Поступово театр лі�
тургійної драми стає відокремленим від
церкви. Але наприкінці класичного і піз�
нього середньовіччя літургійна драма
відродиться у більш досконалій формі –
шкільної драми, яка дасть світові імена
талановитих авторів і виконавців�викла�
дачів та школярів.

Таким чином, проаналізувавши ком�
поненти професійної театральної освіти,
ми можемо дійти висновку, що існувало
шість нерозривних частин надбання і
вдосконалення театральних знань, умінь
і навичок, тісно пов'язаних між собою, як
сходинки вгору. Вони були спрямовані на
самооосвіту, самотворчість і вдоскона�
лення акторської майстерності. На пер�
ший погляд, театральні вистави вигляда�
ють дещо самодіяльними, але на практи�
ці це був професійний середньовічний те�
атр, витоки якого починалися із загальної
шкільної та університетської освіти, сис�
тема якої тісно перепліталася з теат�
ральним професіоналізмом.

Середньовічна школа всіх рівнів готу�
вала не тільки служителів церкви, здат�
них відправляти літургію на службах,
але й професійних акторів, що пройшли
складний шлях поєднання на практиці
поезії і драматургії, музики і драматургії,
риторики�діалектики і драматургії.

Порушена проблема не однозначна:
багато її аспектів потребують вдумливого
аналізу і допрацювань; окремі її поло�
ження можуть бути втіленими на прак�
тиці і в наш час, змушуючи думати і
творчо діяти сучасного учня, а також
розвиваючи в ньому почуття гармонії
прекрасного.
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Начальнику управління 
освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації
Мирошниченку В.І.

Шановний Володимире Івановичу!

Щотижня до навчальних закладів області надходять професійні педагогічні видання на%
шого видавництва: 20 фахових газет, журнал "Сільська школа України" та методичні
книжки серії "Бібліотека "Шкільного світу". Це сприяє зростанню професійного рівня ке%
рівників освіти і вчителів, розвитку освіти в цілому. Ми вдячні за те, що понад 3 300 педаго%
гів та освітніх закладів вашої області у 2004/2005 році вибрали і передплатили саме наше
видання.

Видавництво проводить різноманітні педагогічні акції: семінари, "круглі столи", ділові
ігри, тренінги, конкурси, участь у яких сприяє підвищенню творчого потенціалу освітян об%
ласті. Цього року в конкурсі%огляді "Панорама творчих уроків" взяли участь 22 вчителя ва%
шої області. Всіх їх нагороджено дипломами видавництва.

Теоретичні, методичні та практичні матеріали про діяльність навчальних закладів ва%
шої області, що надходили і надходять до редакцій наших газет, ретельно вивчаються ре%
дакціями, систематизуються, друкуються і надалі друкуватимуться на сторінках газет. Ці
публікації сприяють ознайомленню педагогічної спільноти нашої країни з новими педаго%
гічними технологіями, кращим педагогічним досвідом навчальних закладів вашої області.
Підготовка практичних матеріалів до друку у педагогічних виданнях сприяє підвищенню
фахового рівня і самих дописувачів.

Автори матеріалів, що вийшли друком протягом 2004 – 2005 навчального року:
Н. Шиян – доцент ДПУ ім. Короленка; 
С. Клепко – проректор, Г. Сиротенко – зав. центру педагогічних інновацій, І.Охріменко –

зав. кафедрою, О. Куляєва – зав. відділом, С. Королюк – в.о. доцента, Т. Дзюба – ст. викла%
дач, Л. Стрюк, Л. Чайкіна, Н. Павлова – методисти ПОІППО ім. М.В. Остроградського; 

О. Новак – завідувач, Н.Костенко – методист Полтавського обласного центру практич%
ної психології і соціальної роботи; 

Н. Нагорнюк – учитель ЗОШ І%ІІ ст. № 2, Полтава; 
Н. Маджар – вчителька ЗОШ № 5, Полтава; 
С. Лукіна, І. Пелих – психолог, Л. Халецька – вчителька НВК № 14, Полтава; 
Г. Павелко, ЗОШ № 18, Полтава; 
О. Панченко – учителька ЗНЗ № 20, Полтава; 
М. Касьяненко – вчитель гімназії № 21, Полтава; 
М. Бабій – учитель СЗШ № 26, Полтава; 
Н. Столярова – заступник директора, І. Остапець – вчитель ЗОШ № 29, Полтава; 
В. Куріпта, Г. Линько, Р. Шостик – учителі ЗОШ № 36, Полтава; 
Т. Ковцур, С.Манжос, А.Орищенко, О.Шихалкіна – учителі ЗОШ № 37, Полтава; 
Л. Запорожченко – завідувач, О. Олефір – старша медсестра, К. Письменна. М. Прий%

мак – вихователі, Т. Олексієнко – завгосп ДНЗ № 80 "Червона гвоздика", Полтава; 
Т. Бондаренко – викладач Гадяцького професійно%аграрного ліцею, Гадяч; 
В. Куліш, Л. Литус – учителі ЗОШ № 1, Зіньків; 
Л. Гавриш – вчителька ЗОШ № 2, Зіньків; 
Є. Мірошниченко – вчителька ЗОШ № 8, Кременчук; 
О. Яроменок – учитель Хмельницької ЗОШ Кременчуцького р%ну; 
Л. Пархоменко – учителька гімназії № 1, Лохвиця; 
О. Безворітня – учителька СЗШ № 1, Червонозаводське Лохвицького р%ну; 
О. Крупка – вчителька Вирішальненської ЗОШ І%ІІІ ст. Лохвицького р%ну; 
В. Дзюба – вчитель НВК № 1 ім. О.Г.Шліхтера, Лубни; 
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С. Єфремова – учителька школи%ліцею № 6, Лубни; С. Кочергіна – вчителька, Лубни; 
В. Жильченко – учитель Лелюхівського ЗНЗ Новосанжарського р%ну; 
Л. Гуржій – учитель Лазірківської СЗШ Оржицького р%ну; 
Н. Бойко – педагог%організатор ЗОШ с. Вікторія Пирятинського р%ну; 
В. Смірнова – учителька Жовтневого навчально%виховного еколого%валеологічного ком%

плексу, Решетилівка; 
Л. Малахова – учителька Новокочубеївської школи Чутівського р%ну.
Просимо передати їм нашу щиру подяку.
Сподіваємося на залучення й інших педагогів Вашої області до кола авторів наших газет

і на подальшу співпрацю.
Дякуємо  Вам особисто і за підтримку нашого представництва в особі Світлани Ми%

хайлівни  Стадник. 
Зичимо Вам і всім освітянам області творчої наснаги, натхнення, доброго здоров'я.

З повагою,
Генеральний директор Марина Мосієнко
Головний редактор Галина Кузьменко

  

ОБЛАСНА ПРОГРАМА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для науково%методичного забезпечення регіонального компонента освіти Полтавщини
працівниками Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Кре%
менчуцького педагогічного училища  розроблено обласну програму видавничої діяльності
ПОІППО та Кременчуцького педучилища на 2005  – 2009 роки, яку затверджено рішенням
вісімнадцятої сесії четвертого скликання Полтавської обласної ради 23 березня 2005 року.
Відповідно до плану видавничої діяльності ПОІППО та КрПУ на 2005 рік видано 16 наймену%
вань науково%методичної літератури інституту загальним тиражем 9 370 примірників на су%
му більше ніж 80 000 гривень. Увесь тираж буде безкоштовно поширено серед педагогічної
громадськості Полтавської області.

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ  – ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

15 грудня 2005 р. у Полтаві за сприяння Комітету%об'єднання "За чесну владу на Полтав%
щині" відбувся "круглий стіл" "Українська національна ідея: віра і духовність", що зібрав
представників НУО, релігійних конфесій, ВНЗ Полтавщини та ЗМІ. Учасники констатували,
що головною проблемою сучасної України є духовний розбрат, недосконалість громадських
відносин та невизначеність мети розвитку суспільства. У їх зверненні до діячів культури,
свідомих й активних громадян зокрема пропонується: "Втілити у життя шляхом популяриза%
ції українську національну ідею, яка полягає в розумінні, що Соборна Україна  – суспільство,
у якому досягається єдність її громадян на основі віри і служіння Богові, сформованої моралі
на засадах вищих духовних цінностей та національних надбань;  відповідно до "Порядку про%
ведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політи%
ки", затвердженого постановою КМУ від 15.10.04 р. № 1378: громадськості, науковим колам,
державним інституціям пропонувати та впроваджувати шляхи розвитку суспільства і дер%
жави та доводити їх результати через ЗМІ, друковані видання до української спільноти; ор%
ганам виконавчої влади сприяти налагодженню системного діалогу з громадськістю; керівни%
кам та журналістам ЗМІ рекомендувати переглянути  програми з метою вилучення тих, які
не відповідають принципам моралі суспільства і не сприяють удосконаленню людини".

"СИНІЙ ПТАХ"  ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

У листопаді 2005 р. на базі Новосанжарського навчально%виховного комплексу ПОІППО
провів семінар для директорів загальноосвітніх навчальних закладів області "Упровадження
педагогічних інновацій у навчально!виховний процес освітнього закладу як шлях до ство%
рення моделі "Школи майбутнього".

Учасники ознайомилися з інноваційними процесами в сучасному освітньому просторі, тех%
нологією здійснення інноваційної та експериментальної діяльності; колектив Новосанжар%
ського навчально%виховного комплексу презентував свої інноваційні пошуки. Керівники шкіл
долучилися до експериментально%пошукової роботи з розроблення моделей "Школи майбут%
нього". Детальнішу інформацію про перебіг семінару читайте в першому числі "ПМ" за 2006 р.  

АНОНС
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2005 року глобинське  видавництво "Поліграфсервіс" видру�
кувало книжку відомого в нашій області та поза  її межами
вчителя�методиста англійської мови Пирогівської загальноос�
вітньої школи Глобинського району  Олександра Матвійця
"Школа і долі. Історія Пирогівської школи". О.Матвієць – не�
ординарна особистість; за словами кандидата історичних на�
ук, заслуженого працівника культури України В.Н.Жук, – гли�
бокий знавець своєї справи, учитель�новатор, великий трудів�
ник, патріот своєї Вітчизни. Він автор  дослідження "Зоряні
діти" (1996) та  підручника з англійської мови для 2 класу "Fist
Words" (2003). Перша книжка і викладена в ній гіпотеза поход�
ження зоряних планетних систем у Всесвіті мала підтримку
авторитетного вченого  Ю.К.Гулака (див. статтю Ю.К.Гула�
ка "Людина руху – хто вона?" // Постметодика. – 1996. – № 4),
а вихід посібників з англійської мови підтримав МФВ; була їх
апробація в школах України. Третя книга О.М.Матвійця –
"Школа і долі" – присвячена столітній історії Пирогівської
школи. З'явившись у книгозбірні ПОІППО, вона одразу привер�
нула увагу фахівців.

– Кожна школа мусить мати про себе книжку, оскільки є книга
– є і школа (а є школа – є і село), – вважає завідуюча бібліоте�
кою ПОІППО Л.А.Александрова. – Шкіл на Полтавщині більше
ніж 800, але книг, у яких відбито історію школи, видано лише  3,
принаймні саме така кількість їх є в книгозбірні інституту після�
дипломної освіти (нижче друкуємо їх бібліографічні описи. –
Ред.).  Дослідження О.Матвійця видається найбільш ґрунтовним
серед цих видань, тому досвід автора  буде цікавим для багатьох
шкільних колективів, які захочуть створити подібні книги.  Цей
посібник є дуже потрібним для проведення уроків краєзнавства. 

– Книга "Школа і долі" вийшла накладом 500 екземплярів,
що, враховуючи її значення,  двадцятирічну дослідницьку  пра�
цю вчителя, дуже замало, – говорить завідуючий Центром пе�
дагогічних інновацій та інформації ПОІППО Г.О.Сиротенко. –
Сумно визнавати, що впродовж усього часу написання книги ав�
тор, за його словами, не мав жодної підтримки з боку тих, хто, на
його думку, міг би відгукнутися і допомогти.  Довелося розрахо�
вувати лише на власні сили й допомогу благодійників, витрачати
заощадження і значну частину учительської зарплатні. Автор
хотів, і це в нього вийшло, залишити свій добрий слід – зберегти
і передати наступним поколінням духовне надбання, пам'ятні
реліквії (спогади, фотографії, описи навчально�виховної діяль�
ності учнівського та учительського колективів). 

Та не тільки це є цінністю книги. Праця вчителя�дослідника є
прикладом для тих, хто хоче досягти мети у будь�якій справі і
вчить враховувати свої сили для її досягнення. Це тисячі годин
за комп'ютером, набір і редагування тексту, упорядкування по�
шукового матеріалу. Це і вміння бути сильнішим за байдужість
людей, іноді й колег, керівників різних рангів. Ось як про це пи�
ше автор: "Щоразу після того, як дослідження поповнювалося
новими матеріалами, я друкував один�два примірники і давав
їх своїм колегам, щоб вони при ознайомленні могли виявити
там неточності тощо. Потім були ще доповнення (інші спо�
гади та фотографії) – і знову на світ з'являвся новий екзем�
пляр. Я друкував, зшивав і знову ніс його людям. Робив копії

ДУМКИ ПРО КНИЖКУ О.МАТВІЙЦЯ
"ШКОЛА І ДОЛІ"

Матвієць О.М. Шко�
ла і долі. Історія Пи�
рогівської загальноос�
вітньої школи І�ІІІ
ступенів Глобинського
району Полтавської
області. – Глобинське
видавництво "Поліг�
рафсервіс", 2005. –
496 с.



спогадів і віддавав тим, хто їх розпові�
дав. (Працюючи з видавництвом, я двічі
перечитував і коригував весь обсяг цієї
книги).  Прикро писати про це, але ска�
жу, що, коли я попрохав одного освічено�
го чоловіка написати свої спогади про
школу, то почув від нього слова: "Хто цю
історію читатиме?". Упродовж 25 років
роботи у Пирогівській школі О.Матвієць
виготовив більше ніж десять фотоальбо�
мів (матеріали яких використав для на�
писання цієї роботи) і переконався, що
саме книга, надрукована в кількості кіль�
касот примірників, зможе стати надійним
хранителем цих історичних фотоматеріа�
лів. Фотоальбоми з унікальними фотогра�
фіями мусять зберігатися по�музейному,
під склом. Проте в школі це неможливо,
бо кожен школяр хоче гортати їх сторін�
ки.

Про що ж книга Олександра Матвій�
ця? Про свій навчальний заклад, який
урочисто 2003 р. відзначив 100�літній
ювілей, про розвиток освіти в країні, у
Пирогівській школі зокрема.  Досліджен�
ня подає маловідомі факти минувшини
цього краю, пов'язані з Першою світовою
та громадянською війнами, колективіза�
цією, голодомором 1932 – 1933 рр., полі�
тичними репресіями 1937 р., довоєнним
періодом, Великою Вітчизняною війною
та післявоєнною відбудовою. Ось лише
один із них: "До революції у Пирогах бу�
ло аж чотири школи, а потім був іще і
учительський інститут – так і на круглій
печатці було написано: "Пирогівський
учительський інститут"; у 1917 р. у селі
Пироги була створена Перша Українська
Гімназія Кременчуцького повіту". Інфор�
мація базується на матеріалах держав�
них архівів, сотнях письмових та усних
свідчень очевидців тих подій і фотодоку�
ментах, зібраних упродовж більше ніж 20
років.

"В "Історію Пирогівської загальноос�
вітньої школи" … вкраплені …  факти
із життя сільської громади і всього сус�
пільства. Тож читачі з наступних по�
колінь зможуть краще зрозуміти жит�
тєві умови школярів, вимоги до учнів з
боку вчителів школи та мрії, плани й
устремління юних у своє майбутнє –
чого підлітки хотіли, чого прагнули і на
що сподівалася. І  у що вірили... Ця нау�
кова праця з краєзнавства буде цікава і
корисна як для учнів і вчителів школи,
жителів сіл Пироги та Яроші, так і для
всієї Глобинщини, Полтавщини і Украї�
ни в цілому. Вона особливо цінна для на�
ших нащадків", – пише автор. І з ним
треба погодитися!

Описавши історичне минуле, він спря�
мовує свій погляд у майбутнє. Його думки
реальні і прагматичні, пронизані турбо�
тою про рідну школу: "Важко уявити,
якою буде ця школа через наступні 100
років. Очевидно, шкільні будівлі збере�
жуться. Не думаю, що збудують ще
щось нове на шкільному подвір'ї. Остан�
ня споруда з'явилася тут восени 2002
року – це газова міні�котельня. Чи збе�
режеться нащадками столітня будівля
школи з червоної цегли, яка зараз потре�
бує капітального ремонту (в аварійному
стані знаходяться п'ять навчальних
кімнат та актова зала – у них провисла
стеля)? Як довго буде триматися пок�
риття із рубімаста, яким врешті��
решт влітку 2003 р. спромоглися перек�
рити дах приміщення школи, збудова�
ного у 1976 р.? 

Чи з'являться в класних кімнатах ці�
єї школи комп'ютери та інші технічні
засоби навчання, яких так не вистачає
злиденній освіті "реформаторської" по�
ри? Чи матиме школа обіцяний Прези�
дентом Л.Кучмою Інтернет? Чи стане
у майбутньому Пирогівська загальноос�
вітня школа Першою Українською Гім�
назією, якою вона була колись? І чи зга�
дають нас добрим словом школярі, які
житимуть на цій землі в 22�му століт�
ті?

Моя мрія – побачити Пирогівську за�
гальноосвітню школу І – ІП ступенів  у
майбутньому як  справжню народну
гімназію з сільськогосподарським профі�
лем, в якій навчатимуть майбутніх
господарів землі. У ній працюватимуть
учителі�однодумці, і директор разом із
педагогічним колективом будуть дбати
про неї щодня, берегтимуть і примно�
жуватимуть здобутки. Учні цієї гімна�
зії бачитимуть світлий шлях свого
юного життя, і, ставши дорослими,
творитимуть добро і підтримувати�
муть Аlmа�matеr свого дитинства".

– Мою увагу у цьому виданні  привер�
нули 10�й розділ "На зламі епох і тися�
чоліть" та  підрозділ "Розбудовуючи
громадянське суспільство", у яких ав�
тор описує специфічний вплив  сучасно�
го ТБ та "шедеврів" російської поп�му�
зики на  поведінку  пирогівської молоді
(ця поведінка постає як дзеркало кризо�
вих процесів у всій Україні), а також
обговорюється, наскільки вчитель має
бути далеким від політики, – зазначає
методист історії відділу гуманітарних
дисциплін ПОІППО О.О.Магдик. – У
контексті реалізації регіональної моде�
лі громадянської освіти видається
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Книга О.П.Матвійця нагадує всім про
цивілізоване, справжнє навчання і вихо�
вання молодого покоління, про те, що не
слід відкидати все те хороше, що було в
навчально�виховному процесі в минуло�
му, а також пам'ятати всі тяжкі сторінки
нашої історії, вчитися на помилках, не
допускати їх у нашому повсякденному
житті.

Завідуючий кафедрою менеджмен�
ту освіти ПОІППО І.В.Охріменко:   ПО�
ІППО та УОіН виступили з ініціативою
відзначити роботу О.М.Матвійця з підго�
товки і видання книги. У  відповідному
поданні за підписом начальника УОіН
Полтавської ОДА В. І. Мирошниченка
зокрема йдеться: "О.М.Матвієць разом зі
створеною ним дослідницькою групою
виконав величезну роботу краєзнавця��
дослідника. Його праця має 496 сторінок
великого формату, багато ілюстрована, у
ній відбито 100�річну історію цього сіль�
ського навчального закладу, одного з най�
старіших на Полтавщині, що  в один час
іменувався навіть учительським інститу�
том. До неї увійшли унікальні історичні
документи, одержані з архівних фондів
Прокуратури Союзу РСР, Комітету дер�
жавної безпеки СРСР, Управління комі�
тету державної безпеки УРСР по Пол�
тавській області. Фондів Центрального
архіву Міністерства оборони СРСР, фон�
дів Центральної наукової бібліотеки Хар�
ківського Національного Університету та
Державного архіву полтавської області. 

О.М. Матвієць – учитель англійської
мови, але він добровільно взяв на себе ве�
личезну роботу історика�краєзнавця, лі�
тописця своєї школи. Книга має грома�
дянське, патріотичне спрямування. Вва�
жаємо, що цей педагог здійснив грома�
дянський подвиг і заслуговує на відзна�
ку". 

2005 р. на обласних урочистостях з на�
годи Дня учителя за написання книги
"Школа і люди" голова Полтавської обл�
ради В.В.Гришко вручив О.М.Матвійцю
Почесну грамоту та нагрудний знак і цін�
ний подарунок.

Підготувала О.Стоцька
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слушним зосередження автором уваги
на розбудові громадянського суспільс�
тва. Школа повинна навчати дітей вис�
ловлювати свої думки стосовно бачення
суспільних подій, життя сільської  гро�
мади чи всієї  держави. Коментуючи
питання О.Матвійця: "Чи повинна ад�
міністрація школи чи району забороня�
ти вчителю висловлювати свої думки
перед школярами, якщо в них лунає кри�
тика недолугої правлячої верхівки",
звернімося до Конституції України, у
34�й статті якої сказано: "Кожному га�
рантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань". Погоджуюся з автором,
що вчитель – це перш за все громадянин,
патріот своєї держави і бути осторонь
політичних подій не може. Автор слуш�
но зауважує, що свідома рішучість, опо�
зиційність до зла та громадянська
мужність мусять починатися із самого
дитинства. І виховання сім'єю, школою,
громадою, суспільством мають бути в
центрі уваги держави. Варто, щоб шко�
ла постійно дбала про моральність сво�
їх вихованців, частина яких у майбут�
ньому представлятиме владні струк�
тури.

– Книга має громадянознавчий харак�
тер. Вона має бути настільною книгою
для вчителів, кожен із них може почер�
пнути із неї щось корисне для себе, – на�
голошує кандидат історичних наук, зас�
лужений працівник культури України
В.Н.Жук. – У контексті вивчення історії
України, конкретно на прикладі школи і
села вчитель формує в учнів поняття із
загального курсу, через вивчення історії
рідного краю прищеплює учням любов до
України, виховує дітей патріотами своєї
Вітчизни. Це особливо актуально у наш
час, коли держава фактично відвернула�
ся від великої справи навчання і вихован�
ня молодого покоління, коли закрито сот�
ні і тисячі  дитячих садочків, коли урізу�
ються асигнування на ремонти шкіл, зак�
риваються школи у малих селах, коли
зарплата вчителя значно нижча зарпла�
ти будь�якого човника середнього рангу,
коли державні органи не бачать, як роз�
кладаються морально юні душі від стра�
хітливих аморальних фільмів, якими пе�
реповнені наші телеканали і кінотеатри,
як "виховуються" діти, підлітки у чис�
ленних казино, біля гральних автоматів,
який негативний вплив мають на психіку,
на нервову систему оті  "чужинські" ка�
сети, з яких лине жахлива музика чи
якийсь буквально божевільний крик, а не
спів.
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Åïîõà áóä³âíèöòâà êîìóí³ñòè÷íîãî ñóñï³ëüñòâà íàçàâæäè â³ä³éøëà â ³ñòîð³þ. Ðà-
çîì ³ç íåþ çìîâêëè ï³îíåðñüê³ ñóðìè ³ áàðàáàíè. Çíèêëà é ³íøà àòðèáóòèêà: ï³îíåð-
ñüêèé ãàëñòóê òà êîìñîìîëüñüêèé çíà÷îê. Í³õòî âæå íå ãîâîðèòü ïðî òèìóð³âñüêó ðî-
áîòó (äîïîìîãó ñîëäàòñüêèì âäîâàì, âåòåðàíàì â³éíè òà ïðàö³). Ä³òâîðà á³ëüøå íå
çáèðàº ìåòàëîëîì òà ìàêóëàòóðó (ÿêèõ óæå ïðîñòî íåìàº – öèì çàéìàþòüñÿ äîðîñ-
ë³). Çíèêëè ðîìàíòèêà ³ ñâ³òë³ ìð³¿ ï³äë³òê³â.

Ùî æ ìàº âèõîâóâàòè øêîëà ñüîãîäí³, êîëè êîëèøí³, êîìóí³ñòè÷í³, ö³ííîñò³ â³äêè-
íóò³ ó á³ê?

Ùî æ ç'ÿâèëîñÿ íàòîì³ñòü? Ùî ö³êàâèòü çàðàç ìîëîäü?  Ãðîø³, ãðîø³ ³ ëèøå ãðî-
ø³. ßê çàðàç, òàê ³ â ìàéáóòíüîìó.

Ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî ïåðåä øêîëîþ ñòî¿òü ëèøå îäíå çàâäàííÿ: ãîòóâàòè
ìàéáóòí³õ ñïðèòíèõ ï³äïðèºìö³â, ÿê³ äèâèòèìóòüñÿ íà ñâîþ äåðæàâó òà  íàðîä, ÿê íà
äæåðåëî âëàñíî¿ íàæèâè ³ áà÷èòèìóòü ó ñóñ³äîâ³ ñâîãî êîíêóðåíòà ó á³çíåñ³.

Ó÷íÿì á³ëüøå íå ïîòð³áíî ïðèùåïëþâàòè êîëåêòèâ³çì, âçàºìîäîïîìîãó òà ïîâàãó
äî ïðàö³.  Êîëãîñïè çíèùåí³, á³ëüø³ñòü âåëèêèõ ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ ïðèïèíè-
ëè ñâîº ³ñíóâàííÿ; ¿õíº ìàéíî ðîçãðàáîâàíî àáî ïðèâëàñíåíî òàê çâàíîþ "ïðèâàòè-
çàö³ºþ", ÿêó â íàðîä³ íàçèâàþòü "ïðèõâàòèçàö³ºþ". Éøîâ ðîçïðîäàæ äåðæìàéíà
(ïðîìèñëîâèõ ã³ãàíò³â), ùîá ïîïîâíèòè äåðæáþäæåò. ×èì óðÿäîâö³ áóäóòü íàïîâíþ-
âàòè êàçíó, êîëè âæå íå áóäå ÷îãî ïðîäàâàòè?!

Âïðîäîâæ ïåðøîãî äåñÿòèë³òòÿ ï³ñëÿ çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ ó 1991 ðîö³ íåçàëåæíîñ-
ò³ "ðåôîðìàòîðè", íå ïèòàþ÷è âîë³ íàðîäó (ÿê ³ â ñòàð³, á³ëüøîâèöüê³, ÷àñè), ïî÷àëè
ïðîâîäèòè âñ³ëÿê³ åêñïåðèìåíòè.

"Ðåôîðìè" Ëåîí³äà Êó÷ìè, ñïðÿìîâàí³ íà ñòâîðåííÿ "ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè", íå ëè-
øå çðîáèëè ì³ëüéîíè óêðà¿íö³â áåçðîá³òíèìè (³ ö³ íåùàñí³ óêðà¿íö³ çìóøåí³ ¿õàòè íà
çàðîá³òêè çà êîðäîí, âêëàäàòè ñâî¿ çíàííÿ, ñèëè ³ çäîðîâ'ÿ íà ïðîöâ³òàííÿ ÷óæèõ
äåðæàâ), à òàêîæ ïðèâåëè äî ïîÿâè ñîòåíü òèñÿ÷ áåçäîìíèõ ä³òåé, ÿê³ ó ìàéáóòíüîìó
ïîïîâíÿòü çëî÷èíí³ óãðóïóâàííÿ. Êîëè ó ÿêîìóñü ì³ñò³ â³äêðèâàëàñÿ í³÷ë³æêà äëÿ ï³ä-
ë³òê³â, òî ïðîêó÷ì³âñüê³ çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ï³äíîñèëè öåé ôàêò ÿê óñï³õ âëàäè.
Õî÷à í³÷ë³æêà  íå º íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì çàêëàäîì. Ïåðåñïàâøè ó ñóõîìó ³ òåïëîìó
ì³ñö³, ö³ ìàëåíüê³ "áîìæ³" âäåíü â³äïðàâëÿòüñÿ íà "ïðîìèñëè" – êðàñòè, æåáðàêóâà-
òè, áàéäèêóâàòè, øóêàòè ïðèãîä òîùî, ¿õ äîðîãà – íå äî çíàíü ³ íå äî äóõîâíîñò³.

À ÿê çàðàç ñïðàâè ³ç äóõîâí³ñòþ òà ìîðàëëþ, ç âèõîâàííÿì ó øêîëÿð³â ÷åñíîñò³ òà
áåçêîðèñëèâîñò³?  Â ³íôîðìàö³éíîìó ïðîñòîð³ íàøî¿ äåðæàâè â³äêðèòî ïðîïàãóþòüñÿ
ëèöåì³ðñòâî, áåçäóõîâí³ñòü, ðîçáåùåí³ñòü, êóëüò íàæèâè, õèæàöòâî, ãðóá³ñòü, íà-
ñèëüñòâî, æîðñòîê³ñòü, ÷åðñòâ³ñòü, öèí³çì, áàéäóæ³ñòü, åãî¿çì, áðåõëèâ³ñòü, äàðìî-
¿äñòâî, ïèÿöòâî, áåçêóëüòóð'ÿ ³ íàâ³òü õàìñòâî. Ó ìîâíîìó ïëàí³ êóëüòèâóºòüñÿ ñóð-
æèê. Ïðî öå "äáàþòü" ïðèâàòí³ ðàä³î ³ òåëåêàíàëè íîâèõ áàãà÷³â. Ó ãàçåòàõ â³äñóòí³
ïóáë³êàö³¿ òà ðîçäóìè íà ìîðàëüíî-åòè÷íó òåìàòèêó. Óïðîäîâæ 14 ðîê³â íîâ³òíüî¿ ³ñ-
òîð³¿ Óêðà¿íè íå ç'ÿâèâñÿ æîäåí óêðà¿íîìîâíèé çàõîïëþþ÷èé ê³íîô³ëüì äëÿ ï³äë³òê³â
òà þíàöòâà.

Êîëèøí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êó÷ìà, ÿêèé äâ³÷³ çàéìàâ öþ âèñîêó äåðæàâ-
íó ïîñàäó, çàÿâèâ, ùî "íàö³îíàëüíà ³äåÿ íå ñïðàöþâàëà". Â³í í³÷îãî íå çðîáèâ, ùîá
âîíà "ïðàöþâàëà". Áî í³ â³í, í³ éîãî "ïðàâëÿ÷à ÷åëÿäü" íå òÿìèëè, ùî öå òàêå. Âîíè
íå áóëè ïàòð³îòàìè-óêðà¿íöÿìè, ¿õí³ "ðåôîðìè" çàâäàëè âåëèêî¿  øêîäè âèõîâàííþ
íîâîãî ïîêîë³ííÿ.

Íàòîì³ñòü ùîäåííå çîìáóâàííÿ â³äåîæàõàìè Íàö³îíàëüíèì òåëåáà÷åííÿì ïðèâî-
äèòü óæå äî òîãî, ùî, ïðèéøîâøè äî øêîëè, äåõòî ³ç ïåðøîêëàñíèê³â øê³ðèòü çóáè ³
êèäàºòüñÿ íà øèþ ñâîãî ðîâåñíèêà-îäíîêëàñíèêà, ³ì³òóþ÷è îáðàç òåëåâ³ç³éíîãî óïè-
ðà. (Öþ ñöåíêó ÿ ïîáà÷èâ îäíîãî äíÿ âëàñíèìè î÷èìà ó êîðèäîð³ ñâîº¿ øêîëè ï³ä ÷àñ
ïåðåðâè). Âèõîäÿ÷è îäíîãî ï³çíüîãî îñ³ííüîãî âå÷îðà ³ç øêîëè, ÿ ïî÷óâ ãàëàñ íà
ñ³ëüñüê³é âóëèö³. Çóïèíèâñÿ ³ ïðèñëóõàâñÿ. Òå, ùî ÿ ïî÷óâ, âàæêî áóëî íàçâàòè ï³ñ-
íåþ. Çâóêè ³ çì³ñò òîãî, ùî ãîðëàëà þíêà ï³ñëÿ â³äâ³äèí îäíîãî ³ç ï'ÿòè ñ³ëüñüêèõ áà-
ð³â, ñêëàäàëè ëèøå îäèí ðÿäîê ðîñ³éñüêîìîâíî¿ åðçàö-êóëüòóðè: "Ìàìà, ÿ ñîøëà ñ
óìà!...". (Ñòàðøîêëàñíèö³ øêîëè, íå ñîðîìëÿ÷èñü, íàçâàëè ìåí³ ùå îäèí "øåäåâð"
íîâ³òíüî¿ ðîñ³éñüêî¿ "ïîïñè"  – "ß – áºðºìåííà. Íî åòî âðºìåííî").

НА ЗЛАМІ ЕПОХ І ТИСЯЧОЛІТЬ  

Ðîçä³ë 10-é êíèãè "Øêîëà ³ äîë³. ²ñòîð³ÿ Ïèðîã³âñüêî¿
çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ² - ²²² ñòóïåí³â Ãëîáèíñüêîãî ðàéîíó
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³"

О.М.Матвієць 

ІСТОРІЯ ШКІЛ
ПОЛТАВСЬКОЇ

ОБЛАСТІ В ЛІТЕ�
РАТУРІ, ЯКА

ЗНАХОДИТЬСЯ
У БІБЛІОТЕЦІ

ПОІППО

Стежинами шкільної
історії. Автор і упо�
рядник – заступник
директора з навчаль�
но�виховної роботи
школи Городницька
Ярослава Михайлівна.
– С. Великі Будища,
2001. – 86 с.
Книга�спогад про Ве�
ликобудищанську се�
редню школу Дикан�
ського району Пол�
тавської області, істо�
рію її розвитку, учи�
телів та учнів�випус�
кників. 

Часопис літ минулих.
До 25�річчя НВК №
30. – Полтава, 2000.
– 22 с.
Упродовж свого існу�
вання школа вироби�
ла  традиції навчання
та виховання, гідні
наслідування. Колек�
тив учителів і учнів
став відомим у місті й
області. Започаткува�
ли свою роботу педа�
гоги�новатори. Шко�
ла є базою для пед�
практики студентів
ПДПУ та курсантів
Полтавського облас�
ного інституту після�
дипломної освіти.

Хто йде – той подо�
лає свій шлях. Міський
ліцей № 1 ім. І. Кот�
ляревського. – Полта�
ва, 2002. – 68 с.
Як оволодіти трьома
іноземними мовами
за досить короткий
час? Як навчитися
вільно спілкуватися
рідною мовою з ши�
рокою аудиторією і
бути з комп'ютером
на "ти"?  Відповіді на
ці та інші питання
оновлення змісту,
форм і методів управ�
ління закладом ново�
го типу можна знайти
в цьому збірнику. 



ïðåçèä³¿ ç'¿çäó, ³ç çàñòåðåæåííÿì-âèìîãîþ ïðèïèíèòè
ïîêàçóâàòè ïî Íàö³îíàëüíîìó òåëåáà÷åííþ ô³ëüìè, ÿê³
ï³äðèâàþòü ìîðàëüí³ ï³äâàëèíè äåðæàâè, ïðîïàãóþòü
íàñèëüñòâî òà ñåêñ. ×àñ ìèíóâ, ³ ìè ïîáà÷èëè, ùî ãà-
ðàíò çàëèøèâñÿ ãëóõèì äî íàøèõ çàêëèê³â. Íàâ³òü âñó-
ïåðå÷ ð³øåííþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³í äîçâîëèâ
ðåêëàìó òþòþíîâèõ òà àëêîãîëüíèõ âèðîá³â. Íà II Âñå-
óêðà¿íñüêîìó ç'¿çä³ ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ÿ íàïèñàâ ñâîãî
êîðîòêîãî ëèñòà Ïðåçèäåíòó Óêðà¿íè Ë.Êó÷ì³, â ÿêîìó
îïèñàâ ñòàí íàøî¿ ñ³ëüñüêî¿ øêîëè, êëóáó ³ äèòñàäêà. ß
ñïîñòåð³ãàâ, ÿê öåé ëèñò ïåðåäàâàëè ïî ðÿäàõ çàëè äî
ñöåíè Íàö³îíàëüíîãî ïàëàöó "Óêðà¿íà", íà ÿê³é ñèä³â
ãàðàíò ç ïðåçèäåíòñüêèì øòàíäàðòîì. Äàë³ ïåðøîãî
ðÿäó ì³é ëèñò íå ï³øîâ – ïðî öå ïîäáàëè ñëóãè "ñëóãè
íàðîäó".

Òà ïîãëÿíåìî ãëèáøå, ó êîð³íü òîãî, ùî ñòàëîñÿ!
"Ðåôîðìàòîðè" çíèùèëè òàêó âàæëèâó ëàíêó ñóñ-

ï³ëüíîãî âèõîâàííÿ, ÿê äîøê³ëüíå âèõîâàííÿ.
Êîëèñü âèõîâàòåëüêè äèòÿ÷èõ ñàäê³â âîäèëè ç ä³òü-

ìè õîðîâîäè, ðîçó÷óâàëè ç ìàëå÷åþ óêðà¿íñüê³ ï³ñí³,
íàâ÷àëè ¿õ ëþáèòè ñâîþ çåìëþ, ãîòóâàëè ìàëå÷ó äî
øêîëè...

Äâà äèòÿ÷³ ñàäêè, â ÿêèõ óòðèìóâàëèñÿ çà êîøòè
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâà äîøê³ëüíÿòà,
áàòüêè ÿêèõ ïðàöþâàëè ó ÊÑÏ, ñòîÿòü òåïåð ïóñòêàìè
– í³ äâåðåé, í³ â³êîí, âñå ïîòðîùåíî. (Íåìàº ðîáîòè
áàòüêàì, áåçðîá³òíèìè ñòàëè âèõîâàòåëüêè ç âèùîþ
ïåäàãîã³÷íîþ îñâ³òîþ, ìàëå÷à ñèäèòü âäîìà.)

Ó áóä³âë³ Ïèðîã³âñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà ÿ íàðàõó-
âàâ àæ 31 âåëèêå â³êíî – ñ³ëüñüê³ áóä³âåëüíèêè òàê õî-
ò³ëè, ùîá ó ìàëå÷îìó äîì³ áóëî áàãàòî ñîíÿ÷íîãî ñâ³ò-
ëà! ² öÿ ñâ³òëèöÿ âèÿâèëàñÿ íåïîòð³áíîþ â íåçàëåæí³é
Óêðà¿í³!!!

Ñïëþíäðîâàíà ³ çáåç÷åùåíà, âîíà äèâèòüñÿ âèðâà-
íèìè î÷èìà íà öåé "äèâî-ñâ³ò". Âë³òêó 2003 ðîêó, í³áè
"ñòàâëÿ÷è õðåñò" íà ìîæëèâ³ñòü â³äáóäîâè ³ â³äíîâëåí-
íÿ ðîáîòè êîëèøíüîãî Ïèðîã³âñüêîãî äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà, ç éîãî òåðèòîð³¿ áóëè âèðâàí³ ³ç çåìë³ äâ³ äèòÿ÷³ êà-
ðóñåë³, ¿õ áóëî âñòàíîâëåíî ïåðåä ïðèâàòíèì áàðîì
(!!!), à òåïåð ùå é îô³ñîì ïðèâàòíî¿ "àãðîô³ðìè". ² íà
¿õ ðåìîíò ³ ôàðáóâàííÿ çíàéøëèñÿ êîøòè...

Òî ÷îìó æ íàøà äåðæàâà, Ïðåçèäåíò Ë.Êó÷ìà òà
éîãî óðÿä íå äáàëè ïðî ãàðìîí³éíèé ðîçâèòîê þíèõ
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, êîæíî¿ øêîëè, à íå ëèøå "ïîêàçíèõ"
øê³ë (òèõ, ùî ïîêàçóâàëè ïî òåëåáà÷åííþ – äèâ³òüñÿ,
ÿê äîáðå íàâ÷àòèñÿ øêîëÿðàì!).

Äî 2003 ðîêó ó÷í³ çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë ìóñèëè
ïëàòèòè ãðîø³ çà êîðèñòóâàííÿ ï³äðó÷íèêàìè ³ç ôîíäó
øê³ëüíî¿ á³áë³îòåêè. Êîíñòèòóö³éíèé Ñóä Óêðà¿íè âèç-
íàâ öå íåïîäîáñòâî íåêîíñòèòóö³éíèì. Íå â³ðþ â òå,
ùî Ïðåçèäåíò Ëåîí³ä Êó÷ìà íå çíàâ ïðî çá³ð ³ç øêîëÿ-
ð³â ïëàòí³ çà êîðèñòóâàííÿ íèìè øê³ëüíèìè ï³äðó÷íè-
êàìè. Àëå æ äîïóñòèâ!!! Âñå öå ïðèçâåëî äî áåçäóõîâ-
íîñò³ ³ ïîðîäèëî ïåñèì³çì ó äóøàõ ï³äë³òê³â òà ìîëîä³.

Íàâ³òü îáäàðîâàí³ ó÷í³, ÿê³ çàê³í÷óþòü øêîëó, ïîç-
áàâëåí³ ìàéáóòíüîãî, ÿêùî ¿õí³ áàòüêè íå ìîæóòü îïëà-
òèòè ¿ì ïîäàëüøå íàâ÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ.

Óæå ìèíóëî á³ëüøå äâîõ äåñÿòê³â ðîê³â ï³ñëÿ òîãî,
ÿê Ïèðîã³âñüêà çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà âîñòàííº ïðèä-
áàëà òåõí³÷í³ çàñîáè íàâ÷àííÿ (ÒÇÍ): âåëèê³ ëàìïîâ³
÷îðíî-á³ë³ òåëåâ³çîðè, ïðîãðàâà÷³, ñòàíêè äëÿ ìàéñòå-
ðåíü.

Âïðîäîâæ äîâãîãî ÷àñó ö³ ÒÇÍ íå ðåìîíòóâàëè ³ íå
ñïèñóâàëè, òîæ âîíè ÷èñëèëèñÿ çà â÷èòåëÿìè. À íå
ñïèñóâàëè öåé ìîòëîõ òîìó, ùî îðãàíàì îñâ³òè êðàùå

Ö³ áåçãëóçä³ ñëîâà í³áè çðèâàëèñÿ ³ç ñòåðòî¿ ãðàìî-
ôîííî¿ ïëàò³âêè – áàãàòî ðàç³â ïîâòîðþþ÷èñü, âîíè
ùå äîâãèé ÷àñ ïîðóøóâàëè âå÷³ðíþ òèøó ñåëà...

À äåñü äåñÿòü ðîê³â òîìó ó öüîìó ñåë³, ÿê ³ â òèñÿ-
÷àõ ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ñåëàõ, ñâ³òèâñÿ ñâî¿ìè âèñîêèìè
â³êíàìè êëóá, ³ êîæåí, õòî ïðèõîäèâ äî ñ³ëüñüêî¿ á³áë³-
îòåêè, ì³ã ÷óòè, ÿê íà ñöåí³ ïðîâîäèâ ðåïåòèö³þ õîð, à
àêòîðè-àìàòîðè ãîòóâàëèñÿ äî ïðåì'ºðè ñâîº¿ âèñòà-
âè. Ãðàâ áàÿí, ÷óâñÿ ñì³õ. Ó ôîéº ìîëîäü ãðàëà "â êîç-
ëà" (â äîì³íî), ó á³áë³îòåö³ çìàãàëèñÿ ëþáèòåë³ øàõ³â.
Â îêðåì³é ê³ìíàò³ øêîëÿð³ â÷èëèñÿ ãðàòè íà òðóáàõ äó-
õîâîãî îðêåñòðó. Ó êëóá³ äåìîíñòðóâàëè õóäîæí³ ê³íî-
ô³ëüìè, ÷èòàëè ëåêö³¿, çóñòð³÷àëè Íîâèé ð³ê, ðåºñòðó-
âàëè øëþá, çâó÷àëè íàïóòí³ ñëîâà íîâîáðàíöÿì, ÿê³
â³äïðàâëÿëèñÿ íà ñëóæáó, â³äçíà÷àëè ³íø³ ñâÿòà.

Ó ò³ ðîêè ðàçîì ³ç òðóä³âíèêàìè êîëãîñïó Âîéöåõ
Îëüãîþ Ñåðã³¿âíîþ, Âàñåíêî Òåòÿíîþ ²âàí³âíîþ, Êíèø
Ãàííîþ Ïåòð³âíîþ, Øê³ðêîì Âàñèëåì Îïàíàñîâè÷åì,
Ãðåá³íü Ëþáîâ'þ Ïåòð³âíîþ, Ïîòîöüêîþ Ëþäìèëîþ
Ìèõàéë³âíîþ, Øê³ðêî Êàòåðèíîþ Îëåêñàíäð³âíîþ, Ëà-
öèñ Ãàëèíîþ ²âàí³âíîþ, Ìàëîþ Êàòåðèíîþ ²âàí³âíîþ,
Ëþá÷åíêî ªâãåí³ºþ, Ãðåá³íü Ëþäìèëîþ Áîðèñ³âíîþ ó
êëóáí³é õóäîæí³é ñàìîä³ÿëüíîñò³ áðàëè ó÷àñòü ³ â÷èòåë³
øêîëè Âàñþòà Ãàëèíà Ìèõàéë³âíà, Ìàìîí Â³êòîð
Îëåêñàíäðîâè÷, Ìàìîí Ãàííà ²âàí³âíà, Ëèñåíêî Âîëî-
äèìèð ²âàíîâè÷, Ëèñåíêî Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà òà àâ-
òîð ö³º¿ êíèãè. Ãîòóâàëè ñâÿòêîâ³ êîíöåðòè, ñòàâèëè
ï'ºñè "Çà äâîìà çàéöÿìè", "Ôàðàîíè", "Êàéäàøåâà
ñ³ì'ÿ". Äîïîìàãàëè ãîòóâàòè âèñòàâè ó÷èòåë³ Êðèâî-
ðó÷êî Çîÿ ²âàí³âíà òà Êîíîòîï Â³ðà ²âàí³âíà. Ðàçîì ç
íàìè çàâæäè áóâ íåçàáóòí³é ìóçèêàíò Êîòëÿð Ñåðã³é
Ìèõàéëîâè÷ ç³ ñâî¿ì áàÿíîì.

×àñòî ìè áðàëè ó÷àñòü ó âèñòóïàõ ó ñ³ëüñüêèõ êëó-
áàõ ó ßðîøàõ ³ ó Áîðèñàõ.

Òîä³ æèòòÿ ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè çäàâàëîñÿ âïîðÿäêî-
âàíèì, à êóëüòóðíèé ðîçâèòîê ïðèíîñèâ ðàä³ñòü ² äó-
øåâíå çàäîâîëåííÿ, äàâàâ äóõîâíå çáàãà÷åííÿ òà íàñ-
íàãó êîæíîìó, õòî æèâ ³ ïðàöþâàâ íà ö³é çåìë³. Ñï³âà-
ëè ëþäè ïðî ð³äíó çåìëþ, ë³òà ìîëîä³¿, ïðîñëàâëÿëè
õë³áîðîáñüêó ïðàöþ. Öåíòðîì êóëüòóðíî-ãðîìàäñüêîãî
æèòòÿ ñåëà áóâ ñ³ëüñüêèé êëóá âïðîäîâæ áàãàòüîõ äå-
ñÿòê³â ðîê³â...

Íå îäèí äåñÿòîê øêîëÿð³â íàâ÷èâ ãðàòè íà äóõîâèõ
³íñòðóìåíòàõ êåð³âíèê äóõîâîãî îðêåñòðó Ëàöèñ ªâãåí
Îëåêñ³éîâè÷. Îðêåñòð áðàâ ó÷àñòü ó ðàéîííîìó êîí-
êóðñ³-îãëÿä³.

Ç ïîÿâîþ ó øêîë³ âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíîãî àí-
ñàìáëþ çíà÷íî çáàãàòèâñÿ ³ óð³çíîìàí³òíèâñÿ ðåïåðòó-
àð âèñòóï³â. Íåçì³ííèìè ñîë³ñòàìè áóëè Ìàêàðåíêî
Îêñàíà ³ Ìàêàðåíêî Ìèêîëà, Ìóçèêàíòàìè áóëè Êíèø
Ìèêîëà ³ Íåâìèâàêî Êîñòÿíòèí.

Ó øêîë³ ïðàöþâàëà ô³ë³ÿ ðàéîííî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè,
ó ÿê³é ï³ä êåð³âíèöòâîì ó÷èòåëüêè Ëèñåíêî Ëþäìèëè
Ìèêîëà¿âíè ä³òè íàâ÷àëèñÿ ãðàòè íà áàÿí³.

Ñ³ëüñüêèé êëóá íå ïîòð³áåí íîâèì ïàíàì (ÿê ³ êóëü-
òóðà ñâîãî íàðîäó). Äëÿ íèõ êðàùå çáóäóâàòè ùå îäèí
áàð àáî øèíîê äëÿ ñåëÿí, í³æ â³äðîäèòè ðîáîòó êóëü-
òóðíîãî ÷è äîøê³ëüíîãî çàêëàäó. À â³äðîäæåííÿì äó-
õîâíîñò³ íåõàé çàéìàºòüñÿ äåðæàâà!

Òîæ á³äîëàøíà ñ³ëüñüêà ñï³âà÷êà òà ¿¿ ðîâåñíèêè
óæå í³êîëè íå ïåðåñòóïëÿòü ïîð³ã êëóáó, à áóäóòü "ñõî-
ä³òü ñ óìà", ïðîêëèíàþ÷è ñâîþ äîëþ ³ âñ³õ òèõ, õòî
ç´âàëòóâàâ ¿õíº ìàéáóòíº.

Ùå ó 2001 ðîö³ íà II Âñåóêðà¿íñüêîìó ç'¿çä³ ïðàö³â-
íèê³â îñâ³òè, äåëåãàòîì ÿêîãî ÿ áóâ îáðàíèé, ìè, â÷è-
òåë³, çâåðíóëèñÿ äî Ïðåçèäåíòà Ë.Êó÷ìè, ÿêèé áóâ ó
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ãàòüîõ ì³ñöÿõ íå îäèí ð³ê. ² â³í ïî÷àâ ïðîò³êàòè çíîâó.
(Öå áóäå òðèâàòè äîòè, ïîêè íå çáóäóþòü íàðåøò³
äâîõñêàòíó øèôåðíó ïîêð³âëþ.)

27 æîâòíÿ 2003 ðîêó ïî÷àëà ä³ÿòè øê³ëüíà ãàçîâà
òåïëîãåíåðàòîðíà (êîòåëüíÿ), ïîäàþ÷è òåïëî ó íàâ-
÷àëüí³ ïðèì³ùåííÿ øêîëè. Òîæ âïåðøå çà äåñÿòêè ðî-
ê³â íàø³ øêîëÿðèêè õîäÿòü äî øêîëè, â³ä÷óâàþ÷è òåï-
ëî, êîìôîðò ³ çàòèøîê ñâîº¿ øêîëè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 2003 ðîêó ³ âïðîäîâæ íàñòóï-
íèõ 10 ðîê³â Ïèðîã³âñüêó øêîëó ïîêèíå êîëåê-
òèâ ó÷èòåë³â, ÿêèé ïî÷àâ òóò ïðàöþâàòè ó ê³íö³
70-õ – íà ïî÷àòêó 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

Ïåðøèì ï³øîâ íà ïåíñ³þ ó 2003 ðîö³ ó÷èòåëü ô³çè-
êè Ìàìîí Â³êòîð Îëåêñàíäðîâè÷...

Ïåðåãëÿäàþ÷è ôîòîãðàô³¿ â "²ñòîð³¿ Ïèðîã³âñüêî¿
øêîëè", ñüîãîäí³øí³ øêîëÿð³ âèãóêóþòü: "ßêèìè ìîëî-
äèìè áóëè íàø³ â÷èòåë³!"

Òàê, òàêèìè ìîëîäèìè ìè áóëè ùå 20-25 ðîê³â òî-
ìó. Òà ÷àñ áåðå ñâîº. Õòî æ ïðèéäå ï³ñëÿ íàñ? ×è çáå-
ðåæóòü âîíè òå, ùî ìè íàäáàëè? Ùî æ áóäå ðîçïîâ³-
äàòè ñâî¿ì ñèíàì ³ âíóêàì ïðî ñâî¿ øê³ëüí³ ðîêè íèí³ø-
íº ïîêîë³ííÿ ó÷í³â? ×èì áóäå çíàìåíîâàíå éîãî ñóñ-
ï³ëüíå æèòòÿ? ßêó ñïàäùèíó ñüîãîäí³øí³ ó÷í³ ïåðåäà-
äóòü íàñòóïíèì ïîêîë³ííÿì? ßêèìè áóäóòü ¿õí³ ö³ííîñ-
ò³?

ßêèìè æ âåëèêèìè ìóñÿòü áóòè çóñèëëÿ ó÷èòåë³â,
ùîá çáåðåãòè þí³ äóø³ â³ä çëîãî äóõó, ÿêèé âèòàº íàä
íàøîþ ìîëîäîþ óêðà¿íñüêîþ äåðæàâîþ?!

Øêîëà ïðîäîâæóº íàâ÷àòè øêîëÿð³â, â÷èòè ¿õ ñï³â-
ïåðåæèâàòè, ç³ñòàâëÿòè äîáðî ³ çëî, âèõîâóâàòè ó íèõ
ïî÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùîá âîíè, ñòàâøè âèñîêîïî-
ðÿäíèìè ëþäüìè, áóëè ñïîâíåí³ áàæàííÿ çðîáèòè ñóñ-
ï³ëüñòâî êóëüòóðíèì, ãóìàííèì ³ äîáðîä³éíèì.

Розбудовуючи громадянське суспільство

Äîïîâíèòè 10-é ðîçä³ë ö³º¿ ðîáîòè ÿ âèð³-
øèâ â îñòàíí³é äåíü 2004 ðîêó, áî ð³ê, ùî ìè-
íàâ, íàðåøò³ ñòàâèâ õðåñò íà âîñüìèð³÷íîìó
ïàíóâàíí³ â Óêðà¿í³ ïàðàçèòè÷íèõ êëàí³â íà ÷îë³
ç ïîë³òè÷íèì íåçäàðîþ Ë.Êó÷ìîþ.

Ïîä³¿ îñòàííüîãî, "ðåôîðìàòîðñüêîãî" äå-
ñÿòèð³÷÷ÿ ãëèáîêî çà÷åïèëè ³íòåðåñè ñåëÿíñ-
òâà, ñ³ëüñüêî¿ ³íòåë³ãåíö³¿, óñüîãî óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó. ² äëÿ òîãî, ùîá çì³íèòè ñâîº æèòòÿ íà
êðàùå, íàðîä ñêàçàâ ñâîº: "Òàê! Þùåíêî!"

Â ðåçóëüòàò³ ïåðåãîëîñóâàííÿ 26 ãðóäíÿ
2004 ðîêó Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè áóëî îáðàíî
ë³äåðà áëîêó "Íàøà Óêðà¿íà" òà êîàë³ö³¿ "Ñèëà
íàðîäó" Â³êòîðà Àíäð³éîâè÷à Þùåíêà. (Äî ðå-
÷³, êàíäèäàò íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Þùåíêî Â.À. çîáîâ'ÿçàâñÿ ïîíîâèòè 10-ð³÷íèé
òåðì³í íàâ÷àííÿ ó ñåðåäí³õ øêîëàõ ç ï'ÿòèáàëü-
íîþ ñèñòåìîþ îö³íêè çíàíü çàì³ñòü "ðåôîðìî-
âàíîãî" ì³í³ñòðîì îñâ³òè ³ íàóêè Âàñèëåì Êðå-
ìåíåì 12-ð³÷íîãî òåðì³íó íàâ÷àííÿ ó øêîëàõ ³ç
12-áàëüíîþ ñèñòåìîþ îö³íþâàííÿ.)

Øêîëà – âàæëèâà ñóñï³ëüíà óñòàíîâà, â ÿê³é ùîäíÿ
çóñòð³÷àþòüñÿ äâà ïîêîë³ííÿ – þíå ïîêîë³ííÿ, ÿêå ãî-
òóºòüñÿ äî äîðîñëîãî æèòòÿ, ³ ñòàðøå ïîêîë³ííÿ, çáà-
ãà÷åíå çíàííÿìè ³ âëàñíèì æèòòºâèì äîñâ³äîì. Ó í³é
ùîäíÿ òðèâàº áåçïåðåðâíèé ä³àëîã ì³æ íèìè. Øêîëó
íå ìîæíà óÿâèòè îêðåìî â³ä ñ³ëüñüêî¿ ãðîìàäè, ïîçà
ñóñï³ëüñòâîì. Óñå òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó ñåë³ ³ â êðà¿í³ â
ö³ëîìó, âèçíà÷àº, â ò³é ÷è ³íø³é ì³ð³, ïåðñïåêòèâíèé
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áóëî çâ³òóâàòè ó âèù³ îðãàíè ïðî íàÿâí³ñòü ó øêîëàõ
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ òåõí³÷íîãî îáëàäíàííÿ (ïðè öüîìó ¿ì
áóëî áàéäóæå, ó ÿêîìó âîíî ñòàí³) ³ ùî â îñâ³ò³  –  óñå
ãàðàçä.  

ßê æå ìîæíà ïîë³ïøèòè ñòàí íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿
ðîáîòè áåç ÒÇÍ?

Óæå á³ëüøå äåñÿòêà ðîê³â øêîëà íå çàáåçïå÷óºòüñÿ
ïîòð³áíèìè õ³ì³÷íèìè ðåàêòèâàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ ëà-
áîðàòîðíèõ ðîá³ò. Ó øêîë³ çàëèøèëèñÿ ëèøå äâà
ñïðàâí³ ì³êðîñêîïè.

Óæå äàâíî ó øêîë³ íåìàº ä³ëÿíîê, äå á ó÷íÿìè ïðî-
âîäèëàñÿ äîñë³äíèöüêà ðîáîòà.

Ä³ÿëüí³ñòü øê³ë, ÿê ³ ðîçâèòîê äèòÿ÷î¿ òâîð÷îñò³, òå-
ïåð ïî÷àëè ïîâí³ñòþ çàëåæàòè â³ä òîãî, ÷è çíàéäå
øêîëà ñâîãî ñïîíñîðà, ÿêèé ï³ñëÿ òðèâàëèõ áëàãàíü
âèä³ëèòü ¿é õî÷ ÿêó-íåáóäü ñóìó äëÿ ¿¿ ïîòðåá – ðåìîíò
ïðèì³ùåííÿ, äëÿ ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðÿ òîùî. À ïîêè
ùî øêîëà çáèðàº ãðèâí³ â ó÷í³â íà ðåìîíò. Çà ùî êó-
ïèòè òóðèñòè÷íå ñïîðÿäæåííÿ?

Ñòåëÿ ó ñòàðîìó ïðèì³ùåíí³ øêîëè, çáóäîâàíî¿
100 ðîê³â òîìó, ïðîâèñëà, ³ òîìó äåÿê³ êëàñí³ ê³ìíàòè
òà àêòîâà çàëà (ÿê³ òàê ïîòð³áí³ äëÿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿
ðîáîòè!) óæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü íå ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòèñÿ ÷åðåç ¿õ àâàð³éíèé ñòàí. ² òîìó âñ³ çàãàëü-
íîøê³ëüí³ âèõîâí³ çàõîäè (ðàíêè, âå÷îðè, ñâÿòêóâàííÿ
Íîâîãî ðîêó) ïðîâîäÿòüñÿ ó ò³ñíîìó êîðèäîð³ øê³ëüíî-
ãî ïðèì³ùåííÿ 1976 ðîêó.

Øèðîê³ â³êîíí³ ðàìè, ÿê³ ç 1976 ðîêó ïðèêðàøàþòü
øêîëó, íàïîâíþþ÷è êëàñí³ ê³ìíàòè ³ êîðèäîðè ñâ³òëîì,
ìàéæå âñ³ ïåðåãíèëè ³ çìîæóòü âòðèìàòè â³êîííå ñêëî
ëèøå îäèí äåñÿòîê ðîê³â. Äèâóþñÿ, ÷îãî ö³ ðàìè íå
çðîáèëè ç íàä³éí³øî¿ äåðåâèíè (íàïðèêëàä, ³ç äóáà).

Íèí³ ìàëî õòî çâåðòàº óâàãó íà äîòðèìàííÿ ñàí³-
òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì ó êëàñíèõ ê³ìíàòàõ – ó äåÿêèõ
êëàñíèõ ê³ìíàòàõ ñâ³òÿòü ëèøå 1-2 ñâ³òèëüíèêè, ³ öüîãî
îñâ³òëåííÿ íåäîñòàòíüî, êîëè ïîãîäà ïîõìóðà. Ó á³ëü-
øîñò³ êëàñíèõ ê³ìíàò âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñâ³òèëüíèêè,
âñòàíîâëåí³ ùå ó 1976 ðîö³. Íå ïðèãàäóþ æîäíîãî ðà-
çó, ùîá â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè ðàéîííîãî â³ää³ëó îñ-
â³òè ïðè ïåðåâ³ðö³ ãîòîâíîñò³ øêîëè äî íîâîãî íàâ-
÷àëüíîãî ðîêó ö³êàâèëèñÿ äîòðèìàííÿì ó í³é ñàí³òàð-
íî-òåõí³÷íèõ íîðì îñâ³òëåííÿ êëàñíèõ ê³ìíàò.

Âïðîäîâæ óñ³õ ðîê³â íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, êîëè
âëàäà ïîòóðàëà íå÷åñíîìó ïðèâëàñíåííþ õàïóãàìè
çäîáóòê³â ïîêîë³íü òðóä³âíèê³â, äàþ÷è äîçâ³ë íà ñòâî-
ðåííÿ ïðèâàòíèõ ïðèéìàëüíèõ ïóíêò³â çáèðàííÿ ìåòà-
ëåâîãî áðóõòó, çëîä³¿ âèêðàëè ç òåðèòîð³¿ øêîëè áëèçü-
êî äåñÿòè ìåòàëåâèõ ëþê³â êàíàë³çàö³éíèõ êîëîäÿç³â ç
òðàñè òåïëîòðàñè òà ç ïîæåæíîãî âîäîéìèùà. Öèì âî-
íè íàðàçèëè øêîëÿð³â íà íåáåçïåêó. Òîæ ö³ êîëîäÿç³
ïî÷àëè çàñèïàòè ñì³òòÿì.

²ç øê³ëüíî¿ ¿äàëüí³ çëîä³¿ âèêðàëè àëþì³íºâèé ïî-
ñóä: ìèñêè, êàñòðþë³, á³äîí.

Îäíîãî âèõ³äíîãî äíÿ çëîä³¿ ïðîíèêëè ó ïðèì³ùåí-
íÿ øêîëè, ç³ðâàëè çàìêè ó äâåðÿõ ìàéæå âñ³õ íàâ÷àëü-
íèõ êàá³íåò³â ³ âèêðàëè òåëåñêîï òîùî. Ïðàö³âíèêè ì³-
ë³ö³¿ ñêëàëè àêò, çíÿëè â³äáèòêè ïàëüö³â... Äîâåëîñÿ
çàêð³ïëÿòè ó äâåðÿõ ç³ðâàí³ çàìêè çà äîïîìîãîþ íàêëà-
äåíèõ ìåòàëåâèõ ïëàñòèí.

Áåçïîì³÷í³ñòü ³ áàéäóæ³ñòü ì³ñöåâî¿ âëàäè ó íàâå-
äåíí³ ïîðÿäêó áóëè î÷åâèäíèìè.

Âë³òêó 2003 ðîêó, íàïåðåäîäí³ â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷-
íîãî þâ³ëåþ øêîëè, â³ää³ë îñâ³òè Ãëîáèíñüêî¿ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ âèä³ëèâ áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà
öþ ñóìó áóëî ïåðåêðèòî ðóá³ìàñòîì äàõ ïðèì³ùåííÿ
øêîëè, çáóäîâàíî¿ â 1976 ðîö³. Öåé äàõ ïðîò³êàâ ó áà-
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ðîçâèòîê äåðæàâè òà ìàéáóòíº æèòòÿ ï³äðîñòàþ÷èõ ïî-
êîë³íü.

×è ìàº ïðàâî â÷èòåëü, ïðèéøîâøè äî øêîëè, â³ä-
ìîâ÷óâàòèñÿ ïåðåä ó÷íÿìè ùîäî âëàñíîãî áà÷åííÿ
ñóñï³ëüíèõ ïîä³é ó íàø³é äåðæàâ³? ×è ïîâèííà àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ øêîëè ÷è ðàéîíó çàáîðîíÿòè éîìó âèñëîâëþâà-
òè ñâî¿ äóìêè ïåðåä øêîëÿðàìè, ÿêùî ó íèõ ëóíàº êðè-
òèêà íåäîëóãî¿ ïðàâëÿ÷î¿ âåðõ³âêè?

×îòèðè ðîêè òîìó, ó ñ³÷í³-ëþòîìó 2001 ðîêó ó Êèº-
â³ äåìîíñòðàíòè ñêàíäóâàëè "Êó÷ìó – ãåòü!" ³ íåñëè äî
Âåðõîâíîãî Ñóäó ó êë³òö³ êó÷ìîïîä³áíó ëÿëüêó-çëî÷èí-
öÿ, à ï³çí³øå ñïàëèëè ³ãðàøêîâîãî ãàðàíòà ç éîãî ã³òà-
ðîþ, âèìàãàþ÷è â³äñòàâêó ³ ñóäó íàä Ïðåçèäåíòîì Ëå-
îí³äîì Êó÷ìîþ.

16 âåðåñíÿ 2002 ðîêó áóëà ïðîâåäåíà ïîë³òè÷íà
àêö³ÿ "Ïîâñòàíü, Óêðà¿íî!"

×è ðîçóì³ëè íàø³ ñòàðøîêëàñíèêè ñóòü òîãî÷àñíèõ
ïîë³òè÷íèõ ïîä³é?

Ñòîëèöÿ áóëà òàê äàëåêî â³ä íèõ, ³ òå, ùî òàì â³ä-
áóâàëîñÿ, áóëî ëèøå òåëåô³ëüìîì, ÿêèé ìàéæå íå
òîðêàâñÿ ¿õíüî¿ ñâ³äîìîñò³. (Äî ðå÷³, êó÷ì³âñüêå òåëå-
áà÷åííÿ ïîäàâàëî íîâèíè ó âèã³äíîìó äëÿ ñåáå ðàêóð-
ñ³, çàìîâ÷óþ÷è àáî ñïîòâîðþþ÷è äåÿê³ ïîä³¿ ³ ôàêòè).

Ó ëèñòîïàä³ 2004 ðîêó ï³ñëÿ öèí³÷íîãî íàõàáíîãî
ñèñòåìíîãî ³ ìàñîâîãî ôàëüøóâàííÿ ðåçóëüòàò³â íà-
ðîäíîãî âîëåâèÿâëåííÿ ï³ä ÷àñ äðóãîãî òóðó âèáîð³â
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ñîòí³ òèñÿ÷ ëþäåé âèéøëè íà ìàé-
äàí Íåçàëåæíîñò³ ó Êèºâ³. ² ïî âñ³é Óêðà¿í³. Íàðîä íå
õîò³â æèòè ïî-ñòàðîìó. Ïîë³òèêè íàçâàëè öåé äîâãîò-
ðèâàëèé àêò ãðîìàäÿíñüêî¿ íåïîêîðè ïîìàðàí÷åâîþ
ðåâîëþö³ºþ.

Ìè áóëè ñâ³äêàìè òîãî, ÿê ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî
ïåðåãîëîñóâàííÿ 26 ãðóäíÿ 2004 ðîêó ó÷í³ ñòàðøèõ òà
ñåðåäí³õ êëàñ³â íàøî¿ øêîëè, ³ íàâ³òü ìîëîäø³ øêîëÿð³
(ÿê³ çà â³êîì ùå äîñèòü þí³, ùîá áðàòè ó÷àñòü ó âèáî-
ðàõ) ïðèõîäèëè äî øêîëè ç ïîìàðàí÷åâèìè òà æîâòî-
ãàðÿ÷èìè ñòð³÷êàìè íà øê³ëüíèõ ðàíöÿõ ³ íà ðóêàâàõ.
Çâ³ñíî, í³ áàòüêè, í³ â÷èòåë³ íå ïðèìóøóâàëè ¿õ öå ðî-
áèòè.

Ïðàöþþ÷è ó ñóñ³äí³é çàãàëüíîîñâ³òí³é øêîë³ ñåëà
Îïðèøêè (äå ÿ ïðîâîäæó ùîòèæíÿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ
äâà óðîêè àìåðèêàíñüêî¿ ë³òåðàòóðè), ÿ ïî÷óâ ðîçìîâó
îäèíàäöÿòèêëàñíèê³â ïðî ¿õí³ íàì³ðè ïî¿õàòè äî ðàéîí-
íîãî öåíòðó, ùîá âçÿòè ó÷àñòü ó ì³òèíãó íà ï³äòðèìêó
êàíäèäàòà ó Ïðåçèäåíòè Óêðà¿íè Â³êòîðà Þùåíêà. Öèì
ñàìèì âîíè âèÿâëÿëè ñâîþ àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïî-
çèö³þ, íå áóëè áàéäóæèìè äî ñâîãî ìàéáóòíüîãî.

"... ïðèéøîâ Êó÷ìà, ³ ÷èì á³ëüøå ñòàâàëî Êó÷ìè,
òèì á³ëüø çëèäåííèì ³ ñ³ðèì âèäàâàëîñÿ ñüîãîäåííÿ.
Ñïëÿ÷à êðàñóíÿ Óêðà¿íà îñòàíí³ ðîêè íå ïîäàâàëà îç-
íàê æèòòÿ, àæ ïîêè â³òåð çì³í íå ðîçãîéäàâ ³ íå ðîçí³ñ
íà äðóçêè ¿¿ êðèøòàëåâó òðóíó"*.

Íà øê³ëüíèõ ë³í³éêàõ ó ïåðøèé äåíü íîâîãî
íàâ÷àëüíîãî ðîêó (íà ñâÿò³ Ïåðøîãî Äçâîíèêà),
âðó÷àþ÷è ó÷íÿì øê³ëüí³ íàáîðè, äèðåêòîðè
øê³ë ìóñèëè ãîâîðèòè, ùî òî – ïîäàðóíêè â³ä
Ïðåçèäåíòà Ëåîí³äà Êó÷ìè. (×îìó íå â³ä óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó, çà êîøòè ÿêîãî áóëî ïðèäáàíå
òå ïðèëàääÿ?! – Î. Ì.)

Â ó÷í³âñüêèõ ùîäåííèêàõ áóëî âì³ùåíå ôî-
òî ãàðàíòà – äëÿ òîãî, ùîá ó÷í³ íå çàáóâàëè,
õòî â Óêðà¿í³ ïðàâèòü. (×åðåç äåÿêèé ÷àñ øêî-
ëÿð³ äîìàëüîâóâàëè ò³é ïåðñîí³, ÿêà áóëà íà
ôîòîãðàô³¿ ó ¿õí³õ ùîäåííèêàõ, ðîãè, áîðîäó ³
âåëè÷åçí³ âóõà).

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ
Êîëè îïîçèö³ÿ îãîëîñèëà ïðî ïðîâåäåííÿ àíòèêó÷-

ì³âñüêî¿ ïîë³òè÷íî¿ àêö³¿ "Ïîâñòàíü, Óêðà¿íî!", ÿ ï³äòðè-
ìàâ ¿¿ – âèâ³ñèâ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ øêîëè äåðæàâíèé
ïðàïîð ³ ãàñëî "Ïîâñòàíü, Óêðà¿íî!", à òàêîæ ïðîâ³â ç
âèïóñêíèêàìè øêîëè óðîê ãðîìàäñüêî¿ ìóæíîñò³ ïî òå-
ì³, ÿêà ìàëà òàêó æ íàçâó, ùî ³ ïîë³òè÷íà àêö³ÿ îïîçè-
ö³¿. Òåìó öüîãî óðîêó ÿ çàïèñàâ ó êëàñíèé æóðíàë.

ß íàïèñàâ ³ â³äïðàâèâ (íèí³ ïîê³éíîìó) ãîëîâ³ Ãëî-
áèíñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Øèâåë³ ²âà-
íó ßêîâè÷ó ðåêîìåíäîâàíîãî ëèñòà, â ÿêîìó çâèíóâà-
òèâ òîãî÷àñíèé ðåæèì Ë.Êó÷ìè ó ðóéíóâàíí³ óêðà¿í-
ñüêîãî ñåëà, îïèñàâ æàõëèâèé ñòàí, äî ÿêîãî ïðàâèòåë³
äîâåëè îñâ³òó ³ êóëüòóðó, ïðî çðóéíîâàí³ ñ³ëüñüê³ êëóáè
òà äèòÿ÷³ ñàäî÷êè ó ñåëàõ Ïèðîãè ³ ßðîø³. ß òàêîæ çàï-
ðîïîíóâàâ ãîëîâ³ ÐÄÀ â³äìîâèòèñÿ â³ä ñâîº¿ ïîñàäè ³
ïðèºäíàòèñÿ äî àêö³¿ "Ïîâñòàíü, Óêðà¿íî!" (Çâè÷àéíî,
çðîáèòè òàêèé ð³øó÷èé êðîê â³í íå ì³ã. ² íå çì³ã çðîáè-
òè öåé êðîê æîäåí ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.)

Ãîëîâà Ãëîáèíñüêî¿ ÐÄÀ Øèâåëà ².ß. íå â³äïîâ³â
ìåí³. Àëå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â â³ä íüîãî ïðè¿õàëà "ðîçáè-
ðàòèñÿ" ç ìî¿ì ëèñòîì äî íàøî¿ øêîëè çàñòóïíèê íà-
÷àëüíèêà ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè. (Äî ðå÷³, Øèâåëà
².ß áóâ ï³çí³øå ïðèñóòí³é íà ñâÿòêóâàíí³ 100-ð³÷÷ÿ Ïè-
ðîã³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè. Àëå áàæàííÿ îá-
ìîâèòèñÿ õî÷ äâîìà ñëîâàìè ç³ ìíîþ â³í íå ìàâ. Í³áè
ÿ äëÿ íüîãî âçàãàë³ íå ³ñíóâàâ).

ß çàÿâèâ "êóð'ºðó", ùî ñâîãî ëèñòà ÿ íàïèñàâ íå ¿é,
à ãîëîâ³ ÐÄÀ Øèâåë³ ².ß., ³ ùî òîé, ïðè áàæàíí³, ì³ã áè
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ìíîþ áåç ïîñåðåäíèê³â. Íà ¿¿ ïèòàí-
íÿ, ùî ¿é ñêàçàòè òîìó, õòî â³äïðàâèâ ¿¿ íà "ðîçáîðêó",
ÿ â³äïîâ³â: "Ñêàæ³òü, ùî ÿ ïèñàâ ñâîãî ëèñòà îñîáèñòî
éîìó, à íå êîìóñü ³íøîìó". Ïîò³ì âîíà ïî÷àëà ðîçïîâ³-
äàòè ìåí³ ïðî òå, ÿê áàãàòî ðîáèòü âëàäà äëÿ ä³òåé.
(×è öå ÿ õîò³â ïî÷óòè â³ä íå¿?).

Áóëî çðîçóì³ëî, ùî ðàéîííà àäì³í³ñòðàö³ÿ íå ìàëà
í³ÿêîãî áàæàííÿ â³äíîâèòè ðîáîòó äîøê³ëüíèõ òà êóëü-
òîñâ³òí³õ çàêëàä³â ó íàøèõ ñåëàõ. (Äî ðå÷³, âïðîäîâæ
íàñòóïíèõ ðîê³â ³ äî äíÿ äðóêóâàííÿ ö³º¿ êíèãè âëàäîþ
í³÷îãî íå áóëî çðîáëåíî ó âèð³øåíí³ öüîãî ñóñï³ëüíî
âàæëèâîãî ïèòàííÿ).

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ðàéîííîãî â³ää³ëó îñâ³òè òà-
êîæ âêàçàëà ìåí³ ìîº ì³ñöå ó øê³ëüí³é ä³ÿëüíîñò³: "Âà-
øà ñïðàâà – íàâ÷àòè ä³òåé. À íå ïîë³òèêà ..." Òîáòî
ìîâ÷³òü ³ íå çàâàæàéòå âëàä³ ïðîâîäèòè "ðåôîðìè". Ç
öèì ÿ ç íåþ íå ïîãîäèâñÿ. (×è áóëà òî âëàñíà äóìêà
ò³º¿ ïàí³, ÷è òî áóëî ðîçïîðÿäæåííÿ "çãîðè" âêàçàòè
ìåí³, ùî ìåí³ òðåáà ðîáèòè ó øêîë³?).

Ïðî ÿêó ìîðàëü ìîæíà áóëî ãîâîðèòè ó òîé ÷àñ?
Õòî æ áóäå ó ìàéáóòíüîìó ñì³ëèâî ³ â³äâàæíî ïðî-

òèñòîÿòè öèí³çìó, áðåõí³ ³ ñâàâîë³? Ñâ³äîìà, ð³øó÷à
îïîçèö³éí³ñòü äî çëà òà ãðîìàäÿíñüêà ìóæí³ñòü ìóñÿòü
ïî÷èíàòèñÿ ç ñàìîãî äèòèíñòâà, ³ âèõîâóâàòèñÿ ñ³ì'ºþ,
øêîëîþ, ãðîìàäîþ, ñóñï³ëüñòâîì.

×åðåç ð³ê äîâåëîñÿ áîðîòèñÿ ïðîòè "ïîë³òè÷íî¿ ðå-
ôîðìè". Íåâãàìîâíèé ãàðàíò í³ÿê íå ì³ã ïîçáóòèñÿ
ñâîº¿ "ðåôîðìàòîðñüêî¿ ñâåðáëÿ÷êè".Ùî äëÿ íüîãî äî-
ë³ ì³ëüéîí³â ñï³ââ³ò÷èçíèê³â?! ×è ðàäèâñÿ â³í êîëè-íå-
áóäü ç óêðà¿íñüêèì íàðîäîì? ×è âèõîäèâ â³í äî ëþäåé
íà ðîçìîâó, ÷è áóâàâ â³í ó íàøèõ ñåëàõ?

Ï³ñëÿ òàê çâàíîãî "âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó
çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ" Ëåîí³ä Êó÷ìà, ÿêèé ùå ê³ëüêà
ðîê³â òîìó íå çíàâ, ÿêó äåðæàâó áóäóâàòè, çàïðîïîíó-
âàâ ñòâîðåííÿ äâîõïàëàòíîãî ïàðëàìåíòó, à ñàìå: ðîç-
÷ëåíóâàòè íàéâèùèé çàêîíîäàâ÷èé îðãàí íàøî¿ êðà¿íè
– Âåðõîâíó Ðàäó ³ çàì³íèòè ¿¿ äâîãîëîâèì "ìîíñòðîì",
ÿêèé ñêëàäàòèìåòüñÿ ç âåðõíüî¿ ïàëàòè (Ïàëàòè ðåã³î-
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í³â) òà íèæíüî¿ ïàëàòè (Äåðæàâíèõ çáîð³â) ó ñêëàä³ 300
íàðîäíèõ äåïóòàò³â. À çàì³ñòü îäíîãî Ãîëîâè Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ìóñèëè áóòè äâ³ ãîëîâè (ïàëàò) ³ç ð³ç-
íèìè ïîâíîâàæåííÿìè.

(Ó ê³íö³ 2004 ðîêó â Óçáåêèñòàí³, êîëèøí³é ðåñïóá-
ë³ö³ ÑÐÑÐ, áóëî ñòâîðåíî äâîïàëàòíèé ïàðëàìåíò).
Âèíèêàº ïèòàííÿ: "À ÷è íå êîï³þâàëà óêðà¿íñüêà âëàäà
ìîñêîâñüêó âëàäó ç ¿¿ äâîìà ïàëàòàìè, ùîá ïîò³ì çàï-
ðîïîíóâàòè ôåäåðàë³çàö³þ Óêðà¿íè?".

Ïðîòå êó÷ì³âñüêèé "ïðîæåêò" íå ïðîéøîâ!!!
Êó÷ì³âñüêà êîìàíäà ïî÷àëà ïðîøòîâõóâàòè ³íø³

ñâî¿ "ðåôîðìè". (Îé ÿê ìåí³ íå õîò³ëîñÿ, ùîá Âåðõîâ-
íà Ðàäà Óêðà¿íè ³ íàðîä áóëè âêîòðå îáäóðåí³ ïðàâèòå-
ëåì òà éîãî ïðèñëóæíèêàìè!).

×è ìîãëè ìè, â÷èòåë³ Ïèðîã³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³ò-
íüî¿ øêîëè, çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü òîãî, ùî â³äáóâàëî-
ñÿ ó ìîëîä³é íåçàëåæí³é óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³, êîëè îä-
íîãî äíÿ ó âèùîìó çàêîíîäàâ÷îìó îðãàí³ êðà¿íè ÷èíè-
ëàñÿ ñïðîáà â³ä³áðàòè ó íàðîäó éîãî êîíñòèòóö³éíå
ïðàâî îáèðàòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè?

(Òàê çâàíà "ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ³ êîìóí³ñòè ó
âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè ìàëè íàì³ð ïðèéíÿòè çàêîí, çà
ÿêèì ïðåçèäåíò Óêðà¿íè îáèðàâñÿ á íå  óêðà¿íñüêèì
íàðîäîì, à Âåðõîâíîþ Ðàäîþ).

Òî æ íàñòóïíîãî ðàíêó íà ï³äòðèìêó îïîçèö³¿ â Êè¿â,
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, äî íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè Â³ê-
òîðà Þùåíêà, Îëåêñàíäðà Ìîðîçà ³ Þë³¿ Òèìîøåíêî,
à òàêîæ äî ðåäàêö³é ãàçåò "Ñ³ëüñüê³ â³ñò³" ³ "Óêðà¿íè ìî-
ëîäà" ïîëåò³ëè òåëåãðàìè (ï³äïèñàí³ 13 â÷èòåëÿìè Ïè-
ðîã³âñüêî¿ øêîëè) òàêîãî çì³ñòó:

"Ìè, â÷èòåë³ Ïèðîã³âñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè
Ãëîáèíñüêîãî ðàéîíó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, ï³äòðèìóº-
ìî îïîçèö³þ. Òàê çâàíà ïàðëàìåíòñüêà á³ëüø³ñòü ³ êî-
ìóí³ñòè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ïðàãíóòü â³ä³áðàòè â óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó ïðàâî âèáèðàòè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
Âîíè íå ìîæóòü íàçèâàòèñÿ íàðîäíèìè äåïóòàòàìè.
Âëàäà ìóñèòü íàëåæàòè íàðîäó, à íå êóïö³ ñëóã, ÿê³ âè-
áèðàþòü ñîá³ öàðÿ".

14 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó "Óêðà¿íà ìîëîäà" âì³ñòèëà êñå-
ðîêîï³þ íàøî¿ òåëåãðàìè ï³ä çàãîëîâêîì "Êóïêà ñëóã
õî÷å îáðàòè ñîá³ öàðÿ".

Çâ³ñíî, íàøå âîëåâèÿâëåííÿ äóæå íå ñïîäîáàëîñÿ
âëàä³. Çíîâó ðîçïî÷àëèñÿ àäì³í³ñòðàòèâí³ "ðîçáîðêè" ç
â³ëüíîäóìñòâîì ó÷èòåë³â íàøî¿ øêîëè. "Ùî âè ìàëè íà
óâàç³, êîëè ó ñâî¿é òåëåãðàì³ íàïèñàëè, ùî ï³äòðèìóº-
òå îïîçèö³þ?" – äîïèòóâàëî êåð³âíèöòâî ðàéîííîãî
â³ää³ëó îñâ³òè äèðåêòîðà íàøî¿ øêîëè ³ ïåäàãîã³÷íèé
êîëåêòèâ. (Í³áè öüîãî íå ìîæíà áóëî çðîçóì³òè ç òåê-
ñòó òåëåãðàìè).

Ìåí³ äîâåëîñÿ òåëåôîíóâàòè ó Ãëîáèíå "ãîëîâí³é
öåíçîðö³" îñâ³òÿí ðàéîíó ³ â äîñèòü  ð³çê³é ôîðì³ "âòè-
õîìèðþâàòè" ¿¿, ùîá âîíà ïðèïèíèëà òèñê ³ äàëà ìîæ-
ëèâ³ñòü íàøîìó äèðåêòîðó òà â÷èòåëÿì ñïîê³éíî âèêî-
íóâàòè ñâîþ ðîáîòó...

À ÷åðåç ïàðó ðîê³â (áåç ñóìí³âó, ç äîçâîëó ðàéîí-
íîãî îñâ³òíüîãî êåð³âíèöòâà òà, î÷åâèäíî, çà âêàç³âêîþ
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà çà ãðîø³ Ïàðò³¿ ðåã³îí³â) äâà
äîñèòü "àêòèâí³" â÷èòåë³ ðàéîíó (ñåðåä íèõ áóâ íàâ³òü
äèðåêòîð îäí³º¿ ³ç øê³ë), ðîç'¿æäæàëè â ðîáî÷èé ÷àñ
àâòîìàøèíîþ ïî íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ³ àã³òóâàëè ãîëî-
ñóâàòè çà ïðîâëàäíîãî êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè. Äèðåêòîðè øê³ë âëàøòîâóâàëà çáîðè, íà ÿêèõ
ö³ àã³òàòîðè (ÿê³ ñïîâ³ùàëè ïðèñóòí³ì, ùî âîíè òàê ³ íå
ðîç³áðàëèñÿ, êèì âîíè º äëÿ ñàìèõ ñåáå) ðîçïîâ³äàëè
óñ³ì íàì, ÿê ãàðíî çàæèâåòüñÿ íàðîäó, êîëè íà ïðåçè-
äåíòñüêèé òðîí âñÿäåòüñÿ Â³êòîð ßíóêîâè÷. Íà öå

ä³éñòâî íå âèñòà÷àëî ïåðåðâè, òîæ âèòðà÷àâñÿ ³ ÷àñ
óðîêó. "ßíóêîâè÷³âö³" çàÿâèëè íàì, ùî âîíè çáèðàþòü-
ñÿ "ïîñ³ÿòè çåðíèíó ñóìí³âó" ó äóø³ â÷èòåë³â ðàéîíó,
ùîá ò³ íå ãîëîñóâàëè çà Â³êòîðà Þùåíêà.

Ìåí³ áóëî ãèäêî ñëóõàòè óëåñëèâèé ãîëîñ ìàíäðó-
þ÷îãî äèðåêòîðà-àã³òàòîðà, ÿêèé ñïîâ³ùàâ, ùî Â.ßíó-
êîâè÷ äîïîìîæå éîãî äî÷ö³ íàâ÷àòèñÿ â óí³âåðñèòåò³.

Çâ³ñíî, ö³ "õëîïö³" çàðîáëÿëè (÷è â³äðîáëÿëè) íå
îäíó òèñÿ÷ó ãðèâåíü â³ä ñâîãî ïàòðîíà. ² â öüîìó âè-
ïàäêó ðàéîííå êåð³âíèöòâî ìîâ÷àëî, áî â÷èòåë³-ãàñ-
òðîëåðè çàéìàëèñÿ "ïîòð³áíîþ" äëÿ âëàäè ïîë³òèêîþ.

Äëÿ ¿õíüî¿ ìàñøòàáíî¿ àã³òàö³éíî¿ ðîáîòè, "ùîá ïî-
ñ³ÿòè çåðíèíó ñóìí³âó" ñåðåä ïåäàãîã³÷íèõ êîëåêòèâ³â
øê³ë, áóâ ³ äîçâ³ë, ³ ÷àñ, ³ ãðîø³. Ó ðîçïîðÿäæåíí³ ïðîâ-
ëàäíîãî êàíäèäàòà íà ïîñò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè áóâ
âåñü àäì³í³ñòðàòèâíèé ðåñóðñ (îáëàñí³ ³ ðàéîíí³ äåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿). ßê â îáîõ òóðàõ âèáîð³â 2004 ðîêó, òàê
³ ï³ñëÿ íèõ, öåé ðåñóðñ áóâ çàä³ÿíèé äëÿ çàáåçïå÷åííÿ
ïåðåìîãè Â. ßíóêîâè÷à.

Ùî æ òîãî âèéøëî – çíàº âåñü ñâ³ò.
×àñ ïîêàçàâ, ùî ó ö³é êðà¿í³ âèáîðè ïîòð³áíî áóëî

âèáîðþâàòè ðåâîëþö³éíèì øëÿõîì, â³äâîéîâóâàòè ó
çëî÷èííî¿ âëàäè ñâîº êîíñòèòóö³éíå ïðàâî íà ñâîáîäó ³
äåìîêðàò³þ.

Íàïåðåäîäí³ ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â 2004 ðîêó òî-
ä³øí³é Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ëåîí³ä Êó÷ìà ïîëþáëÿâ ïîâ-
òîðþâàòè: "Óêðà¿í³ ïîòð³áí³ âèáîðè, à íå ðåâîëþö³ÿ".
(Ìàáóòü, öåé êîëèøí³é ïàðòîðã íå áà÷èâ ³íøîãî ñöåíà-
ð³þ ðåâîëþö³éíîãî ðîçâèòêó ïîä³é, à ëèøå òîé, ÿê â
äàëåêîìó 1917 ðîö³ ï³ä ÷åðâîíèìè ïðàïîðàìè ç ãðàíà-
òàìè òà ãâèíò³âêàìè â ðóêàõ íàðîä áðàâ âëàäó ó ñâî¿
ðóêè. "Âèõðè âðàæäåáíûå âåþò íàä íàìè...").

Çì³íèëèñÿ êîëüîðè "ðåâîëþö³éíèõ" ïðàïîð³â. Íà-
ðîä âèéøîâ íà ïëîù³ áåç çáðî¿ ³ çìóñèâ âëàäö³â òðåì-
ò³òè ïåðåä ñâîºþ ñèëîþ...

Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ìóñèòü ïîñò³éíî ðîçâè-
âàòèñÿ, ïðîãðåñóâàòè.

Ïðèéøëà íîâà âëàäà íà ÷îë³ ç Ïðåçèäåíòîì Â³êòî-
ðîì Þùåíêîì. Àëå ò³, õòî íàêðàâ ó íàðîäó ó ïîïåðåäí³
ðîêè "ïðèõâàòèçàö³¿", çàëèøàþòüñÿ ì³ëüéîíåðàìè.
Ñê³ëüêè âêðàäåíèõ â Óêðà¿í³ ì³ëüÿðä³â çáåð³ãàþòüñÿ íà
çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ? (À âëàäà ÷åêàº ³íîçåìíèõ ³íâåñ-
òèö³é). ×îìó í³õòî íå íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðóéíà-
ö³þ ñåëà?

À òóò ùå ïõíóòü çãîðè íîâó "ðåôîðìó" – àäì³í³ñ-
òðàòèâíî-òåðèòîð³àëüíó.

Íåâæå óêðà¿íñüêèé íàðîä çíîâó ïðèðå÷åíèé íà íîâ³
ñòðàæäàííÿ? ×îìó âëàäà òàêà æîðñòîêà äî ëþäåé? ×î-
ìó? Ñê³ëüêè äîëü óæå áóëî ñêàë³÷åíî âñ³ëÿêèìè "ðå-
ôîðìàìè" ó ìèíóë³ â³êè?

Ñóñï³ëüñòâî íå ìîæå áóòè ãðîìàäÿíñüêèì, ÿêùî â
íüîìó ñòðàæäàþòü ëþäè â³ä ä³é âëàäè, ÿêùî íàä ñåëÿ-
íèíîì-êð³ïàêîì ñòî¿òü ïàí, ÿêèé íàæèâàºòüñÿ ³ ïàðàçè-
òóº. Ñóñï³ëüñòâî íå ìîæå áóòè ãðîìàäÿíñüêèì, ÿêùî
Ïðåçèäåíò êðà¿íè ðàçîì ç îë³ãàðõàìè-áàãà÷àìè ñòî¿òü
íàä íàðîäîì!

Стаття надійшла в редакцію 3.07.00
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Дослідження присвячене одній із най�
більш героїчних і трагічних сторінок в істо�
рії Чутівського району Полтавської області
– періоду Великої Вітчизняної війни. На
прикладі одного невеликого регіону дослід�
ниця показує героїзм і мужність нашого на�
роду у боротьбі з німецьким фашизмом,
широко використавши друковані матеріали,
архівні документи та спогади учасників чи
очевидців тих подій.

Матеріали навчального посібника ві�
дображають історію створення та інститу�
ційну структуру Європейського Союзу,
правові, економічні та соціально�психоло�
гічні аспекти процесу євроінтеграції. Міс�
титься методичні розробки щодо прове�
дення тренінгів із формування навичок са�
мопізнання, саморозкриття, міжособистіс�
ного спілкування, роботи в команді та пси�
хологічної толерантності.

Науково�методичний збірник автор�
ського колективу науковців, учителів, пси�
хологів, керівників органів освіти відпові�
дає на актуальні запитання щодо розвитку
життєвої та соціальної компетентності.

Значна увага відводиться змістовим і
технологічним аспектам інтеграції дітей із
особливими потребами, досвіду становлен�
ня навчально�реабілітаційних центрів у
системі спеціальної освіти. Науково�мето�
дичний збірник адресовано педагогічним
працівникам, науковцям, усім, хто небай�
дужий до інноваційного особистісно зорієн�
тованого навчально�виховного процесу.

Як навчити вихованців мистецтва жит�
тя, технології життєтворчості, допомогти
їм оволодіти життєвою компетентністю?
На ці та інші актуальні питання відповідає
науково�методичний посібник, який є ло�
гічним продовженням серії книг із проблем
педагогіки і психології життєтворчості осо�
бистості. Розкриваються змістовні, техно�
логічні, виховні аспекти розвитку життє�
вої компетентності, висвітлюються різні
погляди щодо природи компетентності.

Адресується науковцям, практичним
працівникам, усім, хто сповідує ідеї педа�
гогіки і психології життєтворчості. 

Вартість книги – 30 грн.
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Ювілейний збірник присвячений 80�річ�
чю з дня народження та 50�річчю наукової
діяльності чл.�кор. НАН України, заслуже�
ного діяча науки і техніки, доктора філос.
наук, професора Л.В.Сохань, і є подальшою
спробою розкриття концепції "життєтвор�
чості особистості", розробленої вченими
наукової школи члена�кореспондента
НАН України, доктора філософських на�
ук, професора Л.В.Сохань і викладеної у
книгах "Психологія і педагогіка життєт�
ворчості особистості" (1996), "Мистецтво
життєтворчості особистості" (1997), "Жит�
тєві кризи особистості" (1998), "Реабіліта�
ційна педагогіка на рубежі ХХІ ст." (1998),
"Життєва компетентність особистості"
(2003) та інших.

Вартість книги – 30 грн.

Замовити ці книги можна за адресою:
690017, м.Запоріжжя, Хортиця. 
Наукове містечко, 59. 
Р/Р: 35424004000940
УДК в Запорізькій обл. МФО 813015,
ОКПО 22133718.

Ця збірка віршів і роздумів учнів школи
"Паросток" Педагогічного Центру "Акаде�
мія" видана завдяки підтримці управління у
справах сім'ї та молоді Полтавської ОДА у
рамках всеукраїнської акції "Пам'ятаємо
минуле заради майбутнього". Збірка стала
результатом і одним із аспектів 10�річної
роботи, яка здійснювалася і здійснюється
школою на вшанування Великої Перемоги. 

Завдання посібника � вступ у специфіку
здійснення наукової роботи в контексті уп�
равління знаннями та формування знаннє�
вих суспільств. З'ясовується нормативне по�
ле практичної роботи науковця, визначають�
ся бар'єри, що заважають поступу освітніх
досліджень, і необхідні перетворення для їх
подолання; аналізуються проблеми демарка�
ції наукової і методичної роботи, актуальні
напрями наукових досліджень стосовно ре�
формування науки й освіти. Визначені підхо�
ди трансформації наукової роботи в освіті
України допоможуть цілеспрямованому са�
монавчанню працівників освіти та підвищен�
ню конкурентоспроможності освітніх і науко�
вих організацій.

Посібник може бути гідом у світовому дос�
лідницькому просторі і довідником у прове�
денні наукової роботи для учителів та мето�
дистів, працівників ІППО, викладачів і сту�
дентів педагогічних ВНЗ.

ЖИТТЄТВОРЧІСТЬ
ОСОБИСТОСТІ:
КОНЦЕПЦІЯ, ДОС#
ВІД, ПРОБЛЕМИ /
За наук. редакцією
к.і.н.  І.Г.Єрмакова. –
Запоріжжя: Центріон,
2004.

ПОСТ ПАМ'ЯТІ. –
Полтава, ЗОШ "Па	
росток" Полтавського
центру "Академія". –
2005. 

 

Клепко С.Ф.
НАУКОВА РОБОТА
І УПРАВЛІННЯ
ЗНАННЯМИ:
Навчальний посібник. –
Полтава: ПОІППО,
2005. – 201 с.

 

У редакцію надійшли нові книги



61

ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ

Навчальний посібник розкриває зміст
спецкурсу "Стратегія поведінки вчителя у
складних педагогічних ситуаціях", який чи�
тається в Полтавському держ. пед. універси�
теті ім. В.Г.Короленка. Містить тексти лекцій
та їх дидактичне забезпечення: списки літе�
ратури до тем; питання для самоконтролю;
тематику рефератів, курсових робіт, магіс�
терських та дипломних досліджень. Спец�
курс спрямований на формування професій�
ної позиції майбутнього вчителя, допомогу в
розв'язанні комунікативних задач на гума�
ністичних засадах.

Для студентів вищих педагогічних нав�
чальних закладів, магістрантів, учителів, ке�
рівників шкіл.

Науково�методичні рекомендації перед�
бачають умову надання нового імпульсу роз�
витку територіального комплексу засадами
єдиного навчально�освітнього простору, за�
собами культурного супроводу ідеї розвитку
соціально�економічної системи регіону з ви�
користанням програмно�цільового управлін�
сько�дидактичного підходу. 

Для науковців, керівників регіонів, педа�
гогічних працівників.

Книга присвячена невдячній справі – аналі�
зу і спростуванню наклепів. Але, як зауважив
російський письменник Л.Андрєєв: "Коли
б'ють по одній чесній особі – всі чесні особи по�
винні відчувати і біль, і обурення, і муку приг�
нобленої людської гідності". 

За своє довге і плідне життя Ф.Т.Моргун
пережив багато шельмувань і особливо – за
впровадження безплужної ґрунтозахисної
технології землеробства в Казахстані й на
Полтавщині. У 2005 році, коли ця рятівна тех�
нологія загальновизнана і дедалі ширше зас�
тосовується у світі й Україні, нову хвилю
критиканства підняли газети "Комуніст" і
"Літературна Україна".

Першу частину книги складає вже відомий
нарис автора "На захист батька", а другу, но�
ву – "Психохірургія наклепів" – психологіч�
ний аналіз останніх нападок. До книги вклю�
чено думки компетентних у справі незалеж�
них експертів. Книга адресована аграріям,
екологам, психологам і широкому колу чита�
чів, які не плутають свободу слова із свавіл�
лям наклепників та їх поплічників�тиражу�
вальників і готові активно боротися за істину і
добро.

Постметодика,  №6 (64), 2005
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ЧИТАЙТЕ КНИГУ В.Н. ЖУК 
"ІЗ СИВОЇ ДАВНИНИ"

Шановні добродії!

Полтавське видавництво "АСМІ" планує видати в 2005 році кни�
гу В.Н.Жук "Із сивої давнини: Нариси з історії України та Полтав�
щини (VII ст. до н.е. – XVI ст.н.е.). Видання 3�тє, доповнене". Це – по�
сібник для викладачів вищих навчальних закладів, учителів, сту�
дентів та учнів; книга для всіх шанувальників історії своєї Вітчизни.
Оскільки 2�ге видання, яке побачило світ 2003 року, вийшло тира�
жем тільки 300 примірників, що не може задовольнити широке коло
охочих її придбати, перш за все науковців, вони й звернулися з про�
ханням про ще одне видання цієї неординарної праці.

Дослідження присвячене тривалому процесові формування ук�
раїнської народності, маловідомим сторінкам нашої історії, особли�
во періоду до Київської Русі. Автор книги – кандидат історичних
наук, заслужений працівник культури України Віра Никанорівна
Жук розповідає про перебування українських земель за сивої дав�
нини в складі Великої Скіфії, Сарматії, під владою готів, гуннів,
Аварського каганату, Великої та Чорної Булгарії, під ігом Золотої
Орди, у складі Великого князівства Литовського, про роль скіфів,
сарматів, протоболгар, угрів, торків, половців та інших етносів у
цьому історичному процесі; досліджує історичні корені різних пле�
мен, народів, які переходили через наші землі або осідали на них,
про їх взаємозв'язки. Окремі нариси присвячено питанням про Кия
та час заснування Києва, є відомості про перші згадки про поселен�
ня на місці Одеси, Полтави, Кременчука, Переяслава, Чернігова
тощо. На підставі аналізу багатьох історичних джерел ряд тракто�
вок, міркувань у книзі висловлено вперше.

Читач, дослідник, якому небайдужа історія своєї Батьківщини,
знайде нові пояснення (за давньобулгарськими літописами), хто
були Кий, Щек і Хорив та "їхня сестра" Либідь, про знаменитий
Перещепинський скарб і володаря Великої Булгарії Кубрата, про
родовід слов'янських першопросвітителів Кирила і Мефодія та про
алфавіт протоболгар; про взаємини Київської Русі з Хозарським
каганатом і Волзькою Булгарією, з печенігами, торками, половця�
ми; нові сторінки з історії українського козацтва, про "оселедці" на
козацьких головах тощо.

До книги додається фундаментальний список використаних ав�
тором джерел та літератури. Обсяг книги – 450�460 стор. з ілюс�
траціями. Орієнтовна вартість – 25 грн.

Видавництво і автор запрошують усіх охочих придбати посіб�
ник В.Н.Жук "Із сивої давнини" звертатися за роз'ясненнями (у ра�
зі потреби видавництво надішле рахунок на придбання чи замов�
лення на певну суму відповідної кількості примірників книги) за
адресою: 

Україна, 36020, м. Полтава, вул. Комсомольська, 24 
Тел.: (05322) 2+57+69, 7+24+63, факс: (0532) 56+55+29. 
E+mail: slasmi@e+mail.pl.uа
При надсиланні коштів через установи банків потрібно вказати

банківські реквізити видавництва: ТОВ "АСМІ,  Р/р 26002173069067
в ПРУ КБ Приватбанк, МФО 331401, код ЗКПО 01472824 та призна�
чення платежу: "На видання книги В.Н.Жук "Із сивої давнини". Без
ПДВ". 

Просимо вказувати повну офіційну назву установи, організації,
навчального закладу чи прізвище, ім'я та по батькові особи, яка
надсилає кошти на видання книги, оскільки в списку, доданому до
книги, буде названо всіх спонсорів та благодійників, за кошти яких
видаватиметься книга.

Директор видавництва "АСМІ"                                   О.М.Петренко

У редакцію надійшли нові книги
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Розпочалася нова виборча компанія і водночас відбувається за+
гострення проблеми політичного вибору працівників освіти. 

Гасла деполітизації і деідеологізації системи освіти, які утверди�
лися на початку незалежного розвитку України, досі тлумачаться
занадто прямолінійно: ніякої політики і ніякої ідеології в освітніх ус�
тановах. Зрозуміло, що таке тлумачення принципу не відповідає ре�
аліям і шкідливе. З іншого боку, у минулому нерідко здійснювалася
насильна політизація навчальних закладів, чинився адміністратив�
ний тиск на педагогічних працівників, яких зобов'язували голосува�
ти за тих чи інших кандидатів, погрожуючи при цьому за порушен�
ня адміністративної волі відбиранням якихось преференцій чи на�
віть закриттям шкіл.  То ж мусив Президент України у 2005 р. нав�
чати учителів "рівно тримати спину" на Всеукраїнському педагогіч�
ному форумі. Ймовірно, у цьому Уроці Президента й полягає най�
більше значення Педагогічного Форуму.

Виборча пора – це сприятливий час вивірити існуючу освітню
політику, рівень її ефективності, причини невирішення поставле�
них питань. З цією метою партії розробляють аналітичні документи.
Прикладом можуть бути матеріали для обговорення, підготовлені
групою експертів Політичної Партії "Народний Союз Наша Украї�
на" з проблеми "Наука і освіта",  які надруковані накладом 10 тис.
примірників.  ПП НСНУ започаткувала створення та публічне обго�
ворення проекту програми "Стратегія розвитку України"  та її  те�
матичних блоків (зокрема тематичного блоку "освіта і наука") з
представниками регіональних професійних середовищ у всіх регіо�
нах України, що триватиме з 9 грудня 2005 по 15 лютого 2006 р.
Унаслідок цього очікується удосконалений (змінений, виправлений
у процесі обговорення) варіант тематичного блоку проекту  націо�
нальної програми та адаптація до місцевих умов з урахуванням ре�
гіональної специфіки. Для інформаційного супроводу проекту ство�
рений веб�сайт www.strategyforukraine.org. Коментарі і пропозиції
до матерiалів сайту направляються на адресу comments@strateg�
yforukraine.org.

Потрібно відзначити, що жоден із документів освітньої політики
в Україні останнім часом не друкувався таким накладом і безкош�
товно не поширювався. Звичайно, цього тиражу не вистачить на 20
тисяч шкіл України, але документ є в Інтернеті: http://www.stra�
tegyforukraine.org/files/osvita�i�nauka.pdf.

Як мав би цивілізовано відбуватися виборчий процес у навчаль�
них закладах? 

Логіка підказує: у шкільних бібліотеках створюються інформа�
ційні центри, у які всі політичні сили могли б надавати інформацію
про свої програми та наміри.  У навчальних закладах, як і всюди, у
час навчального процесу неприпустимі політична агітація і пропа�
ганда, проте якщо в позанавчальний час у шкільному політичному
клубі чи Євроклубі добровільно, за власною волею, зустрінуться уч�
ні, вчителі, батьки і розглянуть ті чи інші проблеми нашого життя і
партійні програми їх вирішення, – то це буде правильно.

Учитель має право як на втаємничення своєї політичної позиції,
так і на коректне її проголошення. Але було б зайвим, на мою думку,
підкреслювати цю позицію символікою в одязі чи на одязі, значка�
ми, але цілком допустимо використання канцелярських приладів,
зошитів, блокнотів, літератури з політичними символами.

Я б не говорив, що суспільству у матеріалах для обговорення
НСНУ з проблеми "Наука і освіта" запропоновано радикально нову
освітню політику. Як на мій погляд, там є ще багато нечіткостей, які
потрібно спільно громадою виправити. Але щоб це зробити, ці мате�
ріали спочатку потрібно прочитати.

С.Клепко

Постметодика,  №6 (64), 2005

У редакцію надійшли нові книги

Україна, яку ми бу+
дуємо. Наука і осві+
та. Матеріали для
обговорення, підго+
товлені групою екс+
пертів з питань ос+
віти і науки /Полі+
тична Партія "На+
родний Союз Наша
Україна". – К.: ТОВ
"Імідж Принт",
2005. – 48 с. 



64

рут взятки, но и чиновников корпоратив�
ного сектора, которые берут откаты, а
также всех других профессионалов, име�
ющих доступ к публичным возможнос�
тям.

Рост и системное оформление коррупции
в постсоветских странах

Не всякая коррупция является нега�
тивным явлением, даже если она дейс�
твительно разрушает существующую
систему государственного управления.

Дело в том, что продажность постсо�
ветских чиновников способствовала раз�
рушению советской системы государс�
твенного управления. Такая продажность
создавала квазирыночные отношения
внутри административного рынка, где
происходил обмен услуг доступа к пуб�
личным возможностям на частные выго�
ды нарождающегося бизнеса, который
собственно и давал за это взятки. 

Такая продажность способствовала
созданию квазирыночных представлений
у чиновников, создавала между ними
квазиконкуренцию за "хлебные" места,
позволяла быстрее преодолевать несо�
вершенство законодательства путем взя�
ток, нежели путем изменения этих зако�
нов и норм. 

Постсоветские страны переходили от
не вполне публичной системы государс�
твенного управления с "телефонным пра�
вом" и жестко регламентированным но�
менклатурным доступом к публичным
возможностям к чему�то неизвестному
для них, именуемому рынком. Доступ к
публичным возможностям власти впер�
вые появляется как квазипубличный ры�
нок – за взятку. 

Однако в 1996 году все меняется. К
этому периоду отечественный бизнес вы�
растает в крупный, а отдельные предста�
вители корпораций через финансово�
промышленные группы при поддержке
государства превращаются в олигархов. 

В 1996 году возникает еще одно мало
изученное явление – разделение корруп�
ции на большую (глобальную и локаль�
ную) и малую. 

Большая коррупция связана с про�
дажностью государств и организаций.
Глобальная большая коррупция – кор�
рупция между государствами и корпора�
циями на международном уровне. Ло�

Краткое представление коррупции

Коррупцию мы не любим. Но многие
тысячи лет это явление живет и здравс�
твует – практически при любом полити�
ческом режиме, при любой власти, при
любой идеологии. 

Коррупция, согласно Макиавелли, –
это использование публичных возмож�
ностей в частных целях. Самое простое
определение является и самым универ�
сальным, поскольку в нем не указывает�
ся ни факт подкупа�продажности, кото�
рого может и не быть; ни способ достиже�
ния корысти от частных целей, ведь да�
леко не всегда это деньги; в нем нет раз�
деления на берущего или дающего взят�
ку, поскольку должностное лицо само мо�
жет извлекать частные выгоды для само�
го себя.

Коррупция в переводе с иностранного
языка – это разрушение. В самом общем
понимании – это разрушение доверия к
публичной государственной или корпо�
ративной власти, выполняющей пред�
ставительскую функцию общественного
интереса.

Традиционно же говорят о разруше�
нии системы управления государства
или корпорации, прежде всего – аппара�
та управления, о разрушении правовой
системы, о разрушении общественной
морали.

Деформация общественной морали в
результате коррупции делает саму кор�
рупцию терпимой, легальную власть не�
легитимной, а систему нелегальной куп�
ли�продажи публичных возможностей
наоборот легитимной. Коррупция факти�
чески уничтожает действенность судеб�
ной власти, ограничивает действенность
законодательной власти и увеличивает
незаконное неподсудное давление испол�
нительной власти на традиционные инс�
титуты.

Коррупция более фундаментальное
понятие, нежели государство, поскольку
она базируется на разнице между пуб�
личными возможностями и индивидуаль�
ными мотивами, которые существуют не�
зависимо от государства. Коррупция соз�
дает теневой общественный договор –
круговую поруку, разрушая тем самым
легальный общественный договор. Кор�
рупция поражает не только чиновников
государственного аппарата, которые бе�

КОРРУПЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ НЕ ЛЮБИМ

С. Дацюк, корпорация "Гардарика", в рамках проекта "Украинский клуб"
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возможностей, если ты не входишь в сис�
тему круговой поруки, то есть, если твои
мотивы не являются частными, поэтому
понятными, прогнозируемыми и контро�
лируемыми. 

Система СНГ и ЕЭП держится факти�
чески на геополитических по типу и кор�
рупционных по своей сути торгах. Пред�
метом торга служит все – построение
трубопроводов, приватизация больших
предприятий, инфраструктура, полити�
ческие уступки, выборы. 

В обмен, скажем, за поддержку канди�
дата в президенты могут обсуждаться
системные экономические уступки со
стороны других стран только потому, что
этот кандидат часть международной гло�
бальной системы коррупции в отличие от
другого кандидата. Недавно прошедшие
президентские выборы в Украине –
прекрасное тому свидетельство.

К 2004 году система большой глобаль�
ной коррупции приобрела, например, в
отношениях между Украиной и Россией
публичный характер – в ход пошла тор�
говля составными частями суверенитета
Украины, геополитической военной ори�
ентацией, региональной целостностью го�
сударства. То есть вопрос вовлеченности
политических лидеров Украины в систе�
му глобальной коррупции стал вопросом
государственной безопасности. 

К настоящему времени большая ло�
кальная коррупция в Украине достигла
небывалого размаха – крупные предпри�
ятия публично приватизируются в усло�
виях коррупции, которая заметна уже
даже для непосвященных, необычайно
широкой по размаху стала коррупция на
уровне городской власти. 

Можно ли разрушить коррупционную
систему в Украине?

Критична не продажность чиновников,
которая есть во всех странах мира, а сис�
тема глобальной коррупции. Если кор�
рупционная рента становится основным
механизмом экономического роста стра�
ны и является неисчисляемой и непуб�
личной, то экономический рост нельзя
контролировать. 

Экономика растет до тех пор, пока ее
рост обгоняет рост коррупционной ренты.
Коррупционная рента конкурирует с на�
логами и стимулирует их неплатеж в
бюджет страны. Политические выборы
превращаются в войну за право распре�
деления коррупционной ренты.

Не нужно бороться с коррупцией,
нужно разрушать коррупционную систе�
му. 

ССККААРРГГАА    ДДИИДДААССККААЛЛАА
кальная большая коррупция – корруп�
ция между местными органами власти и
корпорациями внутри государства. Ма�
лая коррупция – розничная коррупция
между гражданами и чиновниками.

Например, отношения между Украи�
ной и Россией в сфере продажи энергоно�
сителей с 1996 года строились по схеме
глобальной большой коррупции: взятки
курсировали между государствами и
крупными трейдерами, которые имели
государственную лицензию. А коррупци�
онные межгосударственные соглашения
были частью непубличной государствен�
ной политики.

До 1996 года продажность чиновников
существовала при доминировании роз�
ничного спроса мелкого и среднего бизне�
са на нелегальное использование публич�
ных возможностей чиновников. Появле�
ние олигархов в 1996 году в постсовет�
ских государствах приводит к доминиро�
ванию спроса крупного бизнеса на неле�
гальное предоставление властью публич�
ных возможностей и частичное блокиро�
вание несанкционированных кланами
розничных взяток мелкого и среднего
бизнеса. 

В 1998 году с появлением олигополии
происходит частичное блокирование роз�
ничных взяток – появляются устойчивые
группировки (кланы), где доступ к тем
или иным публичным возможностям пре�
доставляется не просто за взятку, а
прежде всего через принадлежность к
тому или иному клану.

Таким образом, коррупция приобрета�
ет принципиально новое качество. С 1998
года коррупция становится полулегаль�
ной политико�экономической государс�
твенной системой. Если до этого взятки
были платой за эпизодические нелегаль�
ные услуги пользования публичными
возможностями со стороны взяткодате�
лей, то с этого времени все принципиаль�
но меняется. 

Теперь чиновники непосредственно
находятся на содержании у крупного
бизнеса под его непосредственным стра�
тегическим и текущим руководством.
Коррупционная рента становится основ�
ным двигателем и показателем экономи�
ческого роста. Тем не менее, оценки ре�
альной коррупционной ренты в странах
СНГ отсутствуют.

Стать чиновником, не используя пуб�
личные возможности в частных целях
(чьих угодно, в том числе и в целях собс�
твенного бизнеса самих чиновников), ста�
новится невозможно. 

В коррупционной системе практичес�
ки невозможно получить должность, свя�
занную с использованием публичных
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уровне можно будет приниматься за
разрушение коррупционной системы на
локальном государственно�корпоратив�
ном уровне, и лишь затем преследовать
взятки в конвертах, то есть малую
коррупцию. 

После "оранжевой революции" Украи�
на попадает в очень непростую систему
отношений с Россией как провайдером
глобальной коррупции. Нам нужно будет
иметь дело с продажной российской
властью и при этом вести критику систе�
мы глобальной коррупции, которую эта
власть и поддерживает. 

Нам нужно будет строить отношения с
Россией внутри неравноценной системы
коммуникации – жесткого различия ин�
формационного пространства России, ко�
торое будет оставаться на службе у гло�
бальной коррупции, и информационного
пространства Украины, которое посте�
пенно будет избавляться от круговой по�
руки, коррумпированных журналистов,
двойных стандартов и т.д.

Некоторые замечания в отношении ны-
нешней так называемой борьбы с корруп-
цией на постсоветском пространстве

Политическая основа системы корруп�
ции – олигополия. Административная –
избыточное количество разрешений и
лицензий. Общественная – отсутствие
публичности процессов принятия реше�
ний властью и отказ от публичных дис�
куссий о коррупции. Идеология сохране�
ния, укрупнения и концентрации кор�
рупции – борьба с отдельными взяточни�
ками.

Наиболее коррумпированными сфера�
ми являются инфраструктуры – энерге�
тическая, нефте� и газотранспортная,
строительство трубопроводов, транспор�
тная, жилищеобеспечения (до сих пор
так называемое ЖКХ), городское строи�
тельство. 

Инфраструктурная коррупция замет�
на особенно на уровне городской власти.
Без появления стратегии развития горо�
да как инфраструктуры, а не отраслевого
хозяйства, без публичного бюджета на
основе бюджетной резолюции и принци�
па инфраструктурного бюджетирования,
без перехода к публичному управлению
корпоративными правами на профессио�
нальной основе, без публичной продажи
земельных участков и коммунальных
предприятий, без отказа городской влас�
ти от занятия бизнесом в строительстве –
преодоление коррупции на уровне горо�
дов невозможно в принципе.

Главный секрет живучести коррупции
в том, что мы, граждане, не можем обой�

ССККААРРГГАА    ДДИИДДААССККААЛЛАА
Чтобы вообще говорить о борьбе с кор�

рупцией, нужно понять, с какой корруп�
цией мы собираемся бороться – с малой
или большой. Борьба с малой коррупцией
при сохранении большой это не более чем
фикция, демонстративные ритуальные
действия продажной власти. Создание в
органах власти подразделений по борьбе
с коррупцией неизбежно порождают си�
туацию, когда необходимо создавать от�
делы по борьбе с коррупцией в самих
подразделениях по борьбе с коррупцией. 

Коррупция сильнее любого человека,
она сильнее любой партии и любого пра�
вительства. Борьба со взяточниками из�
начально вписана в сам процесс корруп�
ции и выступает непубличной формой
конкуренции взяточников между собой и
способом их укрупнения и концентрации. 

Коррупция уменьшается только тогда,
когда в обществе возникают более силь�
ные смыслы общественной деятельности,
нежели индивидуальные мотивы обога�
щения. 

Коррупцию полностью уничтожить
нельзя, но разрушить коррупционную
систему можно. Для этого необходим,
во�первых, публичный разговор о кор�
рупции, о коррупционерах и о том, как с
этим бороться. 

Во�вторых, необходимо публиковать
все незаконные сделки на уровне большой
государственно�корпоративной кор�
рупции. 

В�третьих, все такие сделки должны
быть отменены, а все финансово�иму�
щественные отношения наново урегу�
лированы публичным образом. Однако,
этому неизбежно возникнет чудовищ�
ное сопротивление системы.

Как можно нейтрализовать систем�
ное сопротивление? Чего боятся нынеш�
ние коррупционеры? Разоблачения?
Нет, большинство украинцев уже и так
все знают, а интересующиеся полити�
кой могут рассказать все с именами и
должностями, а часто и с цифрами взя�
ток. 

Может, коррупционеры боятся на�
казания? Нет, пока у них есть их деньги
и пока они не нарушают уз круговой по�
руки, защита им обеспечена. Поэтому
единственный способ сломить систем�
ное сопротивление коррупционеров –
сломать узы круговой поруки. 

Необходимо среди самих коррупцио�
неров искать отступников, которые
бы, публично покаявшись, выступили
бы менеджерами�могильщиками систе�
мы круговой поруки.

Только после разрушения глобальной
коррупционной системы на междуна�
родном государственно�корпоративном



Четвертый секрет живучести корруп�
ции – СМИ не на стороне общества. Про�
дажность становится нормой профессио�
нальной деятельности не только чинов�
ников, но и других профессионалов, име�
ющих доступ к публичным возможнос�
тям. Журналист, аналитик, эксперт или
консультант, точно так же как и чинов�
ник может использовать публичные воз�
можности (доступ к формированию об�
щественного мнения) для частных целей.

Когда крупные СМИ сообщают чита�
телям непубличную дозированную ин�
формацию об интригах во власти, они яв�
ляются полноправными участниками
коррупционной системы. Если СМИ не
производят коррупционных скандалов,
расследований, персональной критики,
они продажны. Когда известный журна�
лист за большие гонорары использует
свою популярность для пропаганды инте�
ресов узкой группы лиц, это та же кор�
рупция.

Решение проблемы системной кор�
рупции возможно в любое время, когда
мы захотим от коррупции избавиться.
Первые шаги могут и должны быть
простыми и понятными. Публичный
аудит всех инфраструктурных пред�
приятий и предприятий, принадлежа�
щих олигархам. Разрушение олигополий
во всех сферах экономики путем стиму�
лирования конкуренции. 

Переход в законодательстве к принци�
пу: один вид деятельности – одно разре�
шение, все остальные разрешения – пу�
тем публичного договора в указанные
сроки. Переход к публичному режиму
принятия исполнительных решений, в
том числе – публичное принятие реше�
ний местных органов власти. И, прежде
всего, давайте начнем говорить о корруп�
ции в СМИ, исследовать и считать кор�
рупционную ренту.

http://info.master.in.ua/modules/news/
article.php?item_id=239 

тись без малой коррупции. И поддержи�
вая малую коррупцию, мы тем самым
позволяем существовать большой. У нас
нет других инструментов доступа к пуб�
личным возможностям, нежели через
взятку. 

Эксперты мировых экономических
структур не вполне правы в том, что кор�
рупция создает двойной налог на граж�
дан, потому что эти граждане прежде
всего не платят налоги, зная о необходи�
мости давать взятки. А в странах со сла�
бым гражданским обществом, где отсутс�
твует иной доступ к публичным возмож�
ностями, нежели через взятку, борьба с
малой коррупцией означает блокирова�
ние инициативы активных граждан, ко�
торые заняты мелким и среднем бизне�
сом, активных менеджеров, инициатив�
ных организаторов и общественных дея�
телей.

Еще один секрет живучести корруп�
ции – сама власть борется со взятками в
конвертах, то есть с малой коррупцией,
игнорируя и маскируя большую. Олигар�
хическое государство всегда будет заин�
тересовано поймать сотню мелких взя�
точников, и никогда не будет заинтересо�
вано поймать десяток крупных. 

Крупные коррупционеры практичес�
ки не берут деньги в конвертах или в че�
моданах. Крупные коррупционеры бе�
рут взятки в пакетах акций предприя�
тий и самими предприятиями, рабо�
той родственников в преуспевающих
крупных корпорациях, земельными
участками, льготами близких к ним
бизнесов, номерными счетами в зару�
бежных банках и т.д. Разговоры о взят�
ках в конвертах – это разговоры в пользу
богатых. Не победив большую глобаль�
ную и локальную коррупцию, бессмыс�
ленно бороться с малой.

Третий секрет живучести коррупции
– попытка бороться с коррупцией путем
поиска "козлов отпущения". Отступники
коррупционной круговой поруки объяв�
ляются главными коррупционерами и на
них сосредотачивается все зло в публич�
ном мнении, что выступает как часть
кампании по маскировке системы кор�
рупции и устрашения других отступни�
ков. 

В системе большой глобальной кор�
рупции менеджеры коррупционных сде�
лок выполняют предписанные им непуб�
личными межправительственными сог�
лашениями нелегальные межгосударс�
твенные и межкорпоративные функции.
Обвинять их в незаконной деятельности
государственных органов или уполномо�
ченных на это корпораций, по меньшей
мере, непоследовательно. 

67

Постметодика, №6 (64), 2005

ССККААРРГГАА    ДДИИДДААССККААЛЛАА



КОРУПЦІЯ В ОСВІТІ: РОБОТА НАД
ПОНЯТТЯМИ 

Завжди існують прості відповіді на
складні запитання, але вони неправильні...
Якщо хтось думає, що здолати корупцію в
освіті можна винятково репресивними
методами, він глибоко помиляється. Реа�
лізувати на практиці ідею "всіх пересади�
ти" неможливо, бо тоді у в'язниці сидіти�
муть майже всі освітяни й нікому буде
вчити дітей. 

Дивлячись правді в очі, слід констату�
вати: усе наше освітянське співтоварис�
тво з низу до верху загрузло в трясовині
корупції, ті чи інші форми та прояви ко�
рупції пронизують усі ланки вітчизняної
системи освіти.

Утім, із цим висновком багато хто не по�
годиться, адже в Україні поняття "коруп�
ція", як правило, пов'язують із протиправ�
ною діяльністю  державних службовців. Та
позанормативна діяльність представників
органів управління освітою є лише верхів�
кою айсберга. Окрім корупції "вищого" рів�
ня,  у нас надзвичайно поширена "дрібна"
корупція в освіті,  від якої у першу чергу
потерпають або нею активно користують�
ся як найбільш ефективним засобом вирі�
шення власних проблем  безпосередні спо�
живачі освітніх послуг. Якщо про коруп�
цію у верхах зараз говорять дуже багато,
то "дрібна" корупція досі залишається ри�
зикованою темою, на обговорення якої
накладене своєрідне табу. 

Етимологія слова "корупція"

Дослідники визначають  кілька варі�
антів походження слова "корупція". Одні
вважають, що  воно походить від сполу�
чення латинських слів "cоrrei" (кілька

учасників, пов'язаних зобов'язальними
відношеннями стосовно одного предме�
та) і "rumpere" (ламати, пошкоджува�
ти, порушувати, скасовувати).

Інші автори енциклопедичних слов�
ників доводять, що слово "корупція" по�
ходить від латинського "cоrruptio", що
означає "псування", "розбещення", тоб�
то цей термін може трактуватися як
розбещення окремих посадових осіб, як
соціальна корозія, що роз'їдає  державну
владу і суспільство в цілому. 

Авторитетний юридичний словник
Генрі Блека визначає корупцію як "діян�
ня, яке вчиняється з наміром надати дея�
кі переваги, що несумісні з офіційними
обов'язками посадової особи й правами
інших осіб; діяння посадової особи, яка
неправомірно використовує своє станови�
ще чи статус для одержання будь�якої
переваги для себе або іншої особи".

За радянських часів у нас корупції, як і
"сексу", не було. На думку партійних ідео�
логів, це огидне явище притаманне бур�
жуазному суспільству. Лише з 1995 р. цей
термін почали використовувати і в Украї�
ні. Нормативно�правові акти України не
дають єдиного "визначення поняття ко�
рупції". Так, у Законі  України "Про бо�
ротьбу з корупцією" вона визначається як
"діяльність осіб, уповноважених на вико�
нання  функцій держави, направлена на
протиправне використання наданих їм
повноважень для одержання матеріаль�
них благ, послуг, пільг або інших переваг".

Інше визначення корупції дається в
Концепції боротьби з корупцією на 1998�
2005 рр.: "У правовому відношенні коруп�
ція – це сукупність різних за характером
і ступенем суспільної небезпеки, але єди�
них за своєю суттю корупційних дій, ін�
ших правопорушень (кримінальних, ад�
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Наприкінці жовтня 2005 р. в Києві відбулися дві непересічні події: "круглий стіл" "Ос�
новні причини неефективності боротьби з корупцією в Україні", проведений антико�
рупційним комітетом "Межа", та Міжнародний  семінар "Прозорість, етика та
проблеми корупції в освіті", організований Міжнародним інститутом освітнього пла�
нування (www.unesco.org/iier), центром освітнього моніторингу за підтримки Міжна�
родного фонду "Відродження" та Інституту відкритого суспільства. Це була нагода
ще раз переосмислити феномен корупції в Україні, проблеми етики в освіті, окреслити
превентивні  заходи  щодо подолання корупції в освітній системі, визна�
чити шляхи впливу громадськості  на забезпечення прозорості.

ЕТИКА Й КОРУПЦІЯ ПО�ОСВІТЯНСЬКИ

В.В. Громовий

Яка користь від законів там, де немає моралі. 
ГГоорраацціійй
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формаціями суспільної свідомості за доби
кучмізму. Корупція в освіті притаманна
всім країнам світу. У Гондурасі можна
знайти "мертві душі" у відомостях на
зарплату. У Франції є порушення під час
проведення тендерів. У Мексиці є абсо�
лютно корумпована система  набору вчи�
телів, і вона опускається  рівня школи. В
Уганді 85 % коштів, які направляв до
шкіл центральний уряд, не доходили до
них. У Китаї в деяких школах  встанов�
люють незаконну  плату за навчання. У
США є фіктивні школи дистанційного

навчання...
З огляду на гло�

бальні масштаби
поширення цього
явища Міжнарод�
ний інститут освіт�
нього планування у
2001 р. започатку�
вав спеціальний
дослідницький про�
ект "Етика й коруп�
ція в освіті" (ЕТІСО).

Тож тепер маємо солідну інформаційну
платформу на сайті  www.unesco.org/ii�
er/eng/focus/etico

На вітчизняному сайті Центру антико�
рупційних досліджень в Україні
(www.transparency.org.ua) так нічого й не
знайшов у рубриці "Корупція у сфері ос�
віти".

Та, на жаль, Україна є серед світових
лідерів за показниками поширення всіх
можливих проявів корупції в освіті. Саме в
нас  надзвичайно розмита, тонка межа між
корупцією й чесною поведінкою в освіті.

Саме в нас, навіть на найвищому рівні,
досі переконані, що корупція зникне, як
тільки ми замінимо їх, "поганих хлопців",
на наших – "хороших". Не зникає! Знову
міняємо вже наших "хороших" хлопців, які

чомусь виявилися пога�
ними, на ще "кращих",
але система працює по�
старому.

І так буде, аж доки ми
не зрозуміємо, що слід зосереджуватися
не на особистостях, а на зміні соціальних
інститутів, процедур, механізмів у нап�
рямку унеможливлення корупційних
проявів. 

На рівні ж індивідів головний спосіб
здолати корупцію – встановити такі умо�
ви (зокрема, й умови оплати праці), за
яких корупція не буде питанням власного
виживання, а стане питанням особистого
вільного вибору тої чи іншої лінії пове�
дінки як того, хто "бере", так і того, хто
"дає". Адже не відомо, що простіше зро�
бити в Україні: відучити брати хабарі чи
відучити їх давати? Може, найкращою є

міністративних, цивільно�правових, дис�
циплінарних), а також порушень етики
поведінки посадових осіб, пов'язаних із
здійсненням цих дій". 

В Україні корупція – це адміністра�
тивне (а не кримінальне) правопорушен�
ня, яке тягне за собою лише адміністра�
тивну відповідальність: штраф від 25 до
50 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (тобто від 425 до 850 гривень).
За корупційні діяння та інші правопору�
шення, пов'язані з корупцією, на підставі
Закону "Про боротьбу з корупцією" не�
суть відповідаль�
ність лише особи,
уповноважені вико�
нувати державні
функції: 

а)державні служ�
бовці;

б) народні депу�
тати України, депу�
тати Верховної Ради
Автономної Респуб�
ліки Крим, депутати
сільських, селищних,
міських, районних, обласних рад;

в) посадові особи місцевого самовряду�
вання.

На Заході, як правило, схиляються до
розширеного трактування  поняття "ко�
рупція в освіті". За визначенням фахівців
з Міжнародного інституту освітнього
планування (UNESCO, Париж, Франція)
Жака Халласа і Мюріел Пуасон, – "ко�
рупція в освіті – це використання служ�
бового становища для отримання особис�
тої вигоди, яке істотно впливає на мож�
ливості доступу до освіти, її якість та
справедливість". 

Як бачимо, у цьому визначенні маєть�
ся на увазі використання службового ста�
новища будь�ким. Не має значення, чи
чиняться корупційні дії
звичайною вчителькою,
яка користується різно�
манітними послугами
матеріального характе�
ру батьків в обмін на забезпечення "ре�
жиму найбільшого сприяння" їх дітям, чи
високопоставленим освітянським чинов�
ником, який гальмує те чи інше призна�
чення тільки тому, що хоче скласти про�
текцію своїм однопартійцям.

І те й інше за документами UNESCO є
корупцією! Причому, у першому випадку
боротися з цим явищем набагато складні�
ше, адже, наприклад, традиція зазирати
з корисливими цілями на останні сторін�
ки  класних журналів стала надзвичайно
поширеною впродовж останнього десяти�
ліття. Корупція в освіті не є винятково
українським феноменом, викликаним де�
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Ñàìå â íàñ, íàâ³òü íà íàéâèùîìó ð³âí³, äîñ³ ïåðåêî-
íàí³, ùî êîðóïö³ÿ çíèêíå, ÿê ò³ëüêè ìè çàì³íèìî ¿õ,
"ïîãàíèõ õëîïö³â", íà íàøèõ – "õîðîøèõ". Íå çíèêàº!
Çíîâó ì³íÿºìî âæå íàøèõ "õîðîøèõ" õëîïö³â, ÿê³ ÷î-
ìóñü âèÿâèëèñÿ ïîãàíèìè, íà ùå "êðàùèõ", àëå ñèñ-
òåìà ïðàöþº ïî-ñòàðîìó.
² òàê áóäå, àæ äîêè ìè íå çðîçóì³ºìî, ùî ñë³ä çîñå-
ðåäæóâàòèñÿ íå íà îñîáèñòîñòÿõ, à íà çì³í³ ñîö³àëü-
íèõ ³íñòèòóò³â, ïðîöåäóð, ìåõàí³çì³â ó íàïðÿìêó óíå-

ìîæëèâëåííÿ êîðóïö³éíèõ ïðîÿâ³â. 

Càìå êîðóïö³ÿ â îñâ³ò³ ñòâîðþº êóëüòóðó
êîðóïö³¿, êîðóìïîâàíå ñóñï³ëüñòâî. 
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ситуація: я не беру хабарі, бо ніхто їх не
дає. Щоб так сталося, для початку слід
хоча б підтримати освітянських "білих во�
рон", які бажають "жити не за брехнею".  

Американські вчені довели, що є ста�
тистично значимий зв'язок між корупці�
єю в освіті й корупцією у бізнесі, медици�
ні… Бо саме корупція в освіті створює
культуру корупції, корумповане сус�
пільство. З огляду на те, що культура – це
спосіб, у який вирішуються справи, мож�
на констатувати, що саме через систему
освіти ми увічнюємо проблему корупції.

ДІАГНОЗ ХВОРОБИ  

Не варто вважати освіту "священною
коровою", якої не стосується проблема ко�
рупції. Слід відверто констатувати: є хворо�
ба, яка має дуже серйозні наслідки, вона
вразила всі складові організму системи ос�
віти. І слід шукати ліки... Звичайно, ефек�
тивний лікувальний засіб може з'явитися
лише після того, як встановлено справжні
причини цієї хвороби.

Тож для початку кон�
статуємо, що корупція
можлива там, де:

існує монополія, нап�
риклад, Міністерство ос�
віти узурпує монопольне
право на видання підруч�
ників (варіант вирішення
проблеми – демонополі�
зація навчального книго�
видання);

домінує закритість процесу прийнят�
тя рішень (вихід – прозорість, розширення
ролі  громадськості);

є зарплата, нижча від прожиткового
мінімуму,  яка провокує корупцію;

встановлено залежність екзаменаторів
на вступних іспитах від ректорату (спосіб
подолання – незалежність тих, хто прово�
дить тестування чи вступні іспити);

існують "подвійні стандарти" (наприк�
лад, "подвійні стандарти" ми прищеплює�
мо ще в школі, коли  на іспиті вчитель "до�
помагає" учневі,  нівелюючи зусилля того,
хто справді навчався, щоб здобути прис�
тойну освіту й чесно вступити до універси�
тету. Як результат – випускники виходять
зі школи з готовністю жити в корумпова�
ному суспільстві, у якому немає "чесної
гри").

Для дальшого розроблення ліків від ко�
рупції слід кваліфіковано вивчати  цю
проблему, зокрема: 

провести "картографію" корупції в
освіті (де, у яких масштабах вона є, яким
шляхом поширюється…); 

проводити соціологічні дослідження,
щоб отримати інформацію про те, що нас�
правді відбувається; 

налагодити соціальну діагностику  цього
явища за участю громадськості;

виробити бачення того, що процеси, які
відбуваються в школі, яка знаходиться в
центрі великого міста й у віддаленому сели�
щі, різні;

розв'язати проблему з поширенням
інформації. 

Для того щоб зрушити з "мертвої точ�
ки" вирішення цієї проблеми,  не достат�
ньо лише антикорупційних виступів у
пресі, лейтмотивом яких є слова пісні:
"Нет, ребята, все не так, все не так, ребя�
та...". Слід з'ясувати, що саме не так? Да�
ти відповідь на запитання: як саме можна
змусити спрут корупції поступово від�
ступати з тих чи інших секторів освіти?

Як прищепити імунітет до цієї соці�
альної інфекції наступному поколінню
українців? Показати, що існує й інше
життя... Повинна з'явитися інша модель
поведінки (можна вступити і без хабара,
можна скласти іспит і без блату, без спи�
сування). 

Припинити дурити
учнів – значить зробити
серйозний крок до мо�
рального очищення осві�
тянської громади. Ми
фактично обманюємо
учнів і, як результат, зо�
лотий медаліст сільської
школи, потрапивши до
ВНЗ чи пройшовши зов�
нішнє тестування, роз�

чаровується в самому собі.
Той же ефект дезадаптації учнів я

постійно спостерігав  у гімназії ім. Тараса
Шевченка, якою мав честь керувати
впродовж дванадцяти років: відмінник з
іншої школи, потрапивши до нас, міг од�
разу ж опинитися "на дні".

Слід, звичайно, дати відповіді й на інші
непрості запитання: що створює благо�
датний ґрунт, що підживлює, хто "засі�
ває" зерна корупції? Чому людина, котра
уникає корупційних дій, виглядає "білою
вороною", про яку кажуть: не вміє жити,
"і сам не гам і другому не дам…"

Вірус корупції може легко вразити
кожного: і рядових учителів, які займа�
ються репетиторством, не вважаючи, що
в цьому є щось погане, навіть якщо свідо�
мо завищують оцінку своїм підопічним; і
високопоставлених чиновників, які вва�
жають, що немає нічого поганого в тому,
що вони складуть протекцію  якомусь ви�
давництву... 

Чому існують "подвійні стандарти"?
Людина, яка співала на майдані: "Махі�
націям – ні! Фальсифікаціям – ні! Ні
брехні!", може запросто прийти до мене
як до начальника управління освіти і на�
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Усе починається... з репетитора

Як характер людини пізнається в дріб�
ницях, так і в соціальних організмах гли�
бинна сутність процесів розкривається в
деталях, які не часто випливають на по�
верхню. У боротьбі з корупцією дрібниць
не буває. Дрібна корупція створює під�
грунтя, сприятливе середовище для ве�
ликої корупції.  

Азер Мехтиєв з Азербайджану вва�
жає, що найнебезпечнішою є форма ко�
рупції, коли платять не за те, щоб всту�
пити до ВНЗ, а за те, щоб  потім не вчити�
ся (студенти звикають, що всі питання
вирішуються за гроші). Якщо на "вході"
до ВНЗ немає чесної гри, ми знецінюємо
диплом, вища освіта втрачає сенс, якщо
перетворюється на формальність для

тих, хто зайшов "зліва". 
Університет не пови�

нен брати на себе фун�
кцію оцінки абітурієнта,
його функція – зрощува�

ти фахівця. Наприклад, у
США тестуванням випускників шкіл
займаються приватні  компанії.

ВНЗ стали головною школою корупції
в країні: саме там студенти вчаться дава�
ти хабарі, купувати дипломи тощо. 2/3
учнів та студентів вважають, що спису�
вання – це нормальний  процес, а лозунг
"Махінаціям – ні; фальсифікаціям – ні; ні
– брехні!" їх персонально не стосується.

Перші ж уроки корупційної поведінки
діти отримують ще в школі, хоча учи�
тель�репетитор, який готує учня до влас�
ного іспиту, вважає, що він аж ніяк не по�
рушує норми педагогічної етики.

Репетиторство – це додаткове занят�
тя, яке дає педагогам фінансову вигоду.
Якщо цим займається вчитель, який вик�
ладає цей предмет у школі, з'являється
можливість змови й корупційної практи�
ки. У Південній Кореї ? дітей користу�
ються послугами репетиторів. Репети�
торство зараз поширюється й на інші
країни по всій планеті. Тож це значне со�
ціальне явище, яке має як позитивні
(зростає якість освіти), так і негативні ас�
пекти (посилюється соціальна нерівність,
адже не всі можуть собі дозволити опла�
ту послуг репетитора).

Уже не держава забезпечує безоплат�
ність освіти, а фактично батьки беруть на
себе оплату далеко не додаткових (вони,
по суті, стають основними) занять. "Заб�
руднення" системи освіти репетиторством
призводить до того, що поняття "рівний
доступ до якісної освіти" остаточно зни�
кає з освітньої практики. По суті, частина

уки з тим, щоб я допоміг "по блату" влаш�
тувати на роботу його знайому.  І не тому,
що він так хоче, а тому що іншого шляху
вирішення цього питання не існує. Тож
слід створити альтернативи такому стану
справ, які відкривають дорогу некоруп�
ційній поведінці.

У нас з'явилася не тільки культура ко�
рупції, а й мистецтво давати хабара.  

"Тільки ви не викидайте цей букет...",
"Будьте обережні, там у цукерках є го�
рішки...", – подібні фрази, навіть якщо їх
запишуть спецслужби, навряд чи змо�
жуть стати свідченням корупційної ді�
яльності директора школи чи начальника
управління освіти. 

Нам слід позбутися ілюзій, наприклад,
про те, що шляхом просвітництва можна
прищепити імунітет до цієї соціальної
хвороби новому поколінню українців. Ді�
ти, яких ми вчимо анти�
корупційних заходів,
часто теоретично вивча�
ють свої права, але
практично мріють стати
митниками чи даїшника�
ми, щоб бути частиною корупційної сис�
теми і самим будувати власний добробут
на хабарах. З одного боку, сфера освіти
визнається важливим стратегічним ком�
понентом у боротьбі з корупцією, адже
саме в школі відбувається вивчення
етичних цінностей і способів поведінки. З
іншого боку, вивчення етики стає сізіфо�
вою працею, якщо освіта теж є вкрай ко�
румпованим середовищем. Саме з огляду
на це  життєво необхідно забезпечити
академічну чесність та звести до мініму�
му неетичні дії у сфері освіти. Звичайно,
слід поліпшувати і зовнішнє середовище
навколо, адже в корумпованому оточенні
освіта не може успішно прищеплювати ду�
ховні цінності й етичні норми поведінки. На
жаль, доводиться погодитися із висновком
Михайла Сидоржевського (див. "Ліричний
відступ з нагоди річниці", Українська
правда, 02.11.2005) про те, що ми вже жи�
вемо в суспільстві, у якому критерієм успі�
ху є "вміння хитро обдурити, вміння
вкрасти, не впіймавшись при цьому, вмін�
ня збагатіти, не доклавши до того рук".  

Корупція є соціальною інфекцією,
якою люди заражаються часто мимоволі.
Зрештою, виникає соціальна епідемія. Це
не просто інфекційна хвороба, яка ефек�
тивно лікується соціальними "антибіоти�
ками", багато хто відчуває і "наркозалеж�
ність" від неї.

Вірус корупції має схильність до мута�
ції, тож  слід мати на увазі, що як тільки
ми виробимо імунітет до якогось із його
"штамів", відразу ж з'явиться новий. 
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вання цього виду освітніх послуг (нехай
асоціація репетиторів створює професій�
ний кодекс поведінки за зразком того, як
зробили на  Тайвані).

Можливі регулятивні заходи щодо ре�
петиторства: 

дозволяти ці заняття лише не зі
"своїми" учнями;

зобов'язати проводити заняття тіль�
ки у позаурочний час;

дозволяти додаткові заняття з учня�
ми тривалістю не більше певної кількості
годин;

передбачити способи забезпечення
можливості скористатися послугами ре�
петиторів незабезпечених учнів;

спростити навчальні програми, щоб
не створювався штучний попит на послу�
ги репетиторів тощо.

Ліквідація хаосу у сфері репетиторс�
тва може істотно зменшити його негатив�
ні наслідки. Найгірша політика – це зап�
лющувати очі на репетиторство і нічого

не робити.  
Репетиторство має

стати принаймні темою
широкого громадського
обговорення. Існують дві
протилежні  точки зору
щодо репетиторства:

"я не вмію красти, не
хочу йти на базар, але я професіонал і
власним розумом, завдяки репетиторс�
тву, заробляю гроші, щоб утримати
сім'ю";

"репетиторство призводить до того,
що школа працює "вхолосту", діти біга�
ють від одного репетитора до іншого, по�
рушуються елементарні норми педагогіч�
ної етики тощо". 

Часто кількість переможців предмет�
них олімпіад не є показником роботи
школи, це скоріше показник роботи ква�
ліфікованих репетиторів. То що ж ми від�
значаємо, коли хвалимо школи за пере�
можців олімпіад? Як правило, ми відзна�
чаємо "тіньову освіту", приписуючи шко�
лі ефект від роботи репетиторів.

Постає запитання:  чи буде адмініс�
трація школи викорінювати  репетиторс�
тво, якщо саме воно забезпечує показни�
ки ефективності роботи цього навчально�
го закладу? Часто й журі предметних
олімпіад складається з репетиторів, які
проштовхують свого учня до перемоги.

Поширення репетиторства – це й сим�
птом недовіри шкільній освіті. Громад�
ська думка дедалі більше схиляється до
того, що лише репетитори можуть допо�
могти вступити до ВНЗ. 

Якщо учні знають, що після уроків не�
обхідно бігти до репетитора, їм не до яки�
хось позаурочних заходів. Тож репети�

державної системи освіти  приватизуєть�
ся... 

Ще 20 років тому додаткові заняття в
нас були ознакою того, що щось негаразд
із дитиною, і репетиторство, якщо й було,
то не  афішувалося. Тепер воно стало
нормою шкільного життя. 

Сьогодні громадська думка в Україні
сприймає репетиторство як щось прес�
тижне, але ніхто  не думає про тих дітей,
батьки яких не взмозі собі це дозволити,
або про те, що часто батьки витрачають ос�
танні гроші на оплату послуг репетитора.

Появі репетиторства в Україні сприяє
й погодинна система оплати праці. За та�
кої системи можна відчитати як�небудь
уроки, а всю свою енергію зосередити на
додаткових заняттях. Якби оплата праці
в наших школах велась за повний день,
можливо, хоча б частина додаткових  за�
нять з учнями відбувалася б безплатно. 

Корінь проблеми в тому, що загальна
середня освіта в нас дуже низької якості,
і які б іспити ми не вводи�
ли, це не змінить ситуа�
цію. Якщо є попит на
якісну середню освіту,
який не задовольняє шко�
ла, буде процвітати репе�
титорство. 

Звичайно, хороша осві�
та хоча б для частини дітей краще, ніж
погана освіта для всіх, але слід забезпе�
чити хоча б мінімальний рівень якості ос�
віти в кожній школі, встановлювати
"планку", нижче якої опускатися не мож�
на.

Ми ж негласно розвиваємо репети�
торство як механізм "сортування" людей,
що продукує  соціальну нерівність.

Якщо вчитель заробляє менше, ніж
репетитор, відбувається демотивація йо�
го роботи. Поширення  репетиторства
призводить до того, що змінюється кон�
цепція освіти, лінія поведінки вчителя
стосовно учнів, втрачається сенс "основ�
ної" роботи.

Слід також ставити питання і про те,
скільки недоотримує держава податків.
Усі ж розуміють, що плата за репети�
торство – це "тіньовий" прибуток, з якого
не сплачуються податки. Це теж  соці�
альна ціна репетиторства.

Репетиторство стало однією із серйоз�
них хвороб нашої і не тільки нашої освіти.
Як, якщо не вилікувати, то хоча б навчи�
тися жити з цією хворобою? 

Перш за все, приватне репетиторство
слід офіційно визнати і  розпочати посту�
пове залучення механізмів регулювання
(встановити обов'язкову реєстрацію,
сплату податків, проводити моніторинг
якості освітніх послуг) та саморегулю�

Ïîñòàº çàïèòàííÿ:  ÷è áóäå àäì³í³ñ-
òðàö³ÿ øêîëè âèêîð³íþâàòè  ðåïåòè-
òîðñòâî, ÿêùî ñàìå âîíî çàáåçïå÷óº
ïîêàçíèêè åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè öüîãî
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó? 



щоб, зваживши ризики, досягнути  гро�
мадського консенсусу.

Потрібне й усвідомлення того, що не�
має панацеї від усіх бід, нею не є  зовніш�
нє тестування. До того ж, слід враховува�
ти й нашу дивовижну здатність до про�
фанації ідей: те, що є "ліками" від коруп�
ції на Заході, у нас може допомагати  "як
мертвому припарка".  

"Корупція є головною перепоною на
шляху до ефективного використання ре�
сурсів у сфері освіти, з якою слід рішуче
боротися", – цей висновок міжнародних
організацій чи не найбільш актуальний
саме для нас.

Прибутки від корупції в освітньому
секторі особливо великі під час  прове�
дення різноманітних ремонтно�будівель�
них робіт у школах,  закупівлі обладнан�
ня та при організації харчування дітей.
Як правило, "відкати", які сягають від 10
до 40 % загальної суми контракту, осіда�
ють в кишені лідерів місцевих політико�
кримінальних еліт міського чи районного
рівня. 

На жаль, такі ефективні інструменти
для боротьби з корупцією при отриманні
контрактів, як тендер, часто не спрацьо�
вують в Україні. Вихід є. Більше прозо�
рості, більше  публічності, більше зовніш�
нього аудиту... У перспективі запровад�
ження на місцевому рівні системи елек�
тронного врядування має зменшити ри�
зики корупції. 

Що робити?  
Якщо ми всерйоз бажаємо щось зміни�

ти, необхідно застосовувати могутні інс�
трументи... Перш за все, слід: 

 Забезпечити прозорість. Якщо ви
ставите "провокаційні запитання" на
кшталт: "Чому одна школа фінансується
так, а інша не так?" – ви прагнете поба�
чити прозорий механізм фінансування.
(Пригадую, яка була істерична реакція
на мої спроби поставити подібні запитан�
ня у 1996 р. Тоді, замість відповіді, мене
публічно затаврували як ледве не інтри�
гана�скандаліста...). Корупція буяє, якщо
директор школи не знає, як плануються
витрати, як формується бюджет; учитель
не володіє інформацією, якими коштами
розпоряджається його школа.

Розширювати права й відповідаль!
ність закладів освіти, запровадити  чіт!
кий механізм відстежування результа!
тивності їх роботи. 

Слід мати на увазі, що децентраліза!
ція – не панацея від усіх бід, бо, якщо ми
децентралізуємо "порочну систему", ні�
чого не зміниться (гангрена корупції пе�
реповзе нижче). Дати більше коштів шко�
лі, не подбавши про механізм їх ефектив�

торство підриває систему позаурочної
активності учнів, яка поступово в біль�
шості шкіл сходить нанівець. Про яку
якість навчального процесу в школі може
йти мова, якщо вчитель�репетитор діє за
принципом "чим гірше, тим краще"!? Гір�
ша якість освіти в школі означає вищий
попит на послуги репетитора. Часто учи�
тель приходить до школи лише для того,
щоб набрати собі нових учнів. Те, що нав�
чальні програми з деяких предметів за�
надто ускладнені, теж на користь репе�
титорові. 

Слід також прогнозувати, до чого
призведе зміна системи вступу до ВНЗ,
яку в Україні запланували на наступні
роки. Досвід інших країн показує, що, ок�
рім явних позитивів, можливі побічні не�
гативні наслідки переходу на зовнішнє
тестування. Якщо тестування, яке є чу�
довим інструментом, іде набагато далі від
всієї системи освіти, відбуваються сер�
йозні   деформації. Тому, перш ніж вво�
дити тестування, слід відповісти на ком�
плекс запитань: Як тести узгоджуються з
чинною навчальною програмою? Чи є на�
дійні механізми захисту інформації? Чи
перекриті обхідні шляхи вступу до ВНЗ?
Які побічні наслідки матиме нова система
вступу до ВНЗ?  

Наприклад, в Азербайджані поява
системи тестування була суто політич�
ним  рішенням. Тоді в 1992 р. прийшов до
влади Народний фронт, який хотів покін�
чити з корупцією одним махом. Та школа
залишилася радянською, і в країні наста�
ла епоха репетиторів, які готують дітей
складати тести. Утім, в  Азербайджані
останнім часом набувають поширення ор�
ганізовані форми репетиторства (курси), і
це вже є кроком до набуття більш�менш
цивілізованих форм.

Корупція не зникла, вона спустилася
нижче (з рівня викладача університету
до рівня репетиторства), а про рівні мож�
ливості вступу до ВНЗ, як і раніше, мож�
на лише мріяти.

Тож беручи курс на здійснення карди�
нальних змін, не слід гарячкувати. Потрі�
бен час на роздуми й усвідомлення. Важ�
ливість цього аспекту ілюструє така істо�
рія: дитина підстрибує, намагаючись діс�
тати шоколадку, яка підвішена до стелі.
Психолог підказує: "Може, подумай, що
можна  використати, аби її дістати". Хлоп�
чик відповідає: "У мене немає часу думати –
мені потрібно дістати шоколадку...".

Вводити нову систему оцінювання
навчальних досягнень випускників за ме�
тодом "кавалерійської атаки" не можна.
Потрібен час для інформаційної кампанії,
час для проведення експерименту, час,
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ного використання, означає викинути їх у
безодню.

Тож головне завдання – не допускати
децентралізації корупції до рівня  окре�
мого навчального закладу (маю наочні
приклади того, як у наших  школах�ін�
тернатах розпочалася закупівля продук�
тів харчування за явно завищеними ціна�
ми, відбулися маніпуляції при визначенні
підрядних організацій, які виконують ре�
монтно�будівельні роботи тощо). Децен�
тралізація теж має свої ризики, зокрема,
на думку Жака Халлака і Моріель Пуас�
сон, "делегування прийняття рішень мо�
же підвищити вірогідність обману, так як
більша кількість людей отримає доступ
до фінансових ресурсів". 

Забезпечити реальне партнерство з
третім сектором. Якщо працюють лише
два сектори – влада і бізнес, неминуче
виникає корупція, потрі�
бен третій сектор, який
зможе налагодити гро�
мадський контроль. 

Саме міжсекторне
партнерство є ефектив�
ним засобом подолання
корупції. 

У Болгарії антико�
рупційний рух є чи не єдиним прикладом
успішної співпраці недержавних органі�
зацій освітян і державних органів управ�
ління освітою (www.antikorruption.bg).
Антикорупційний натиск дає свої ре�
зультати – є широкий громадський резо�
нанс, з'явилося занепокоєння в ректорів
ВНЗ (ніхто не хоче бути на першому місці
за рівнем корупції). Навіть у школах Бол�
гарії тепер є заняття для дітей з теми "Як
здолати корупцію".

Не допустити імітації демократич!
них процедур. Може відбуватись іміта�
ція, наприклад,  конкурсу на заміщення
вакантної посади директора гімназії, уже
звичною стала імітація тендерних проце�
дур... Тож замість реального створення
іншого, некорупційного, середовища ми
часто дуримо самі себе й дуримо інших,
імітуючи західні зовні некорупційні мо�
делі, які в наших умовах наповнюються
старим "змістом".

Бути послідовним і наполегливим.
Боротьба з корупцією не може обме�

житися одним рішенням, адже відразу ж
з'являться охочі його обійти. Слід уважно
відстежувати побічні процеси з тим, щоб
вони не підривали загальну тенденцію, не
відбувалася профанація ідеї, наприклад,
зовнішнього тестування.

Позбутися ілюзій. Зокрема переко�
натися, що нові прогресивні технології не
гарантують автоматичного зменшення

корупції. Наприклад, перехід на елек�
тронні  картки тільки полегшив процес
отримання зарплати за "мертвих душ". 

Розпочинаючи серйозну боротьбу з
корупцією в освіті, важливо уникати де!
магогії. Дуже просто у всіх "гріхах" зви�
нувачувати бюрократів, але це не продук�
тивно. Як уже зазначалося, на місце їх
"поганих хлопців" прийдуть ваші "хоро�
ші", але нічого не зміниться, якщо зали�
шаться незмінними причини, які пород�
жують корупцію. 

Тому перш за все слід з'ясувати пи�
тання: як і чому нормальна людина пос�
тупово затягується в корупційне болото?

Чесність, довіра, гідність, справед!
ливість, відповідальність і прозорість –
основні принципи кодексу поведінки в
академічному середовищі на Заході. Крок
за кроком слід утверджувати ці принци�
пи і в нашому "зіпсованому" суспільстві. 

Задіювати механізми
саморегулювання (дер�
жавне втручання зво�
диться до мінімуму –
усе робиться в межах
професійного середови�
ща). В одній із провінцій
Канади  викладачі з

власної ініціативи виро�
били професійний кодекс поведінки, тоб�
то було досягнуто згоди між професіона�
лами щодо того, що є прийнятним у пове�
дінці, а що – ні.

Це не вирішить усіх проблем, але,
можливо, хоч якось розворушить наших
освітян, адже при вступі на посаду вчите�
ля людина підписуватиме, що вона згодна
з цим кодексом  і буде його виконувати.

Якщо такого кодексу немає, неможли�
во людину звинуватити у  порушенні про�
фесійних стандартів. У США, якщо ви не
повідомили про неетичний вчинок свого
колеги, несете таку ж відповідальність, як
і він. Потрібен і етичний комітет у кожно�
му навчальному закладі, який  контролю�
ватиме виконання цього кодексу. 

Встановити чітку формулу фінансу!
вання (набір критеріїв розподілу фінансових
ресурсів, які виділяються кожній школі). 

Вона має бути максимально простою і
зрозумілою для всіх учасників гри і вод�
ночас достатньо складною для того, щоб
стати справедливою. Вона має спиратися на
надійну систему  збору інформації, на осно�
ві якої визначаються розміри виділених
коштів, а також спиратися на належний фі�
нансовий менеджмент на рівні школи. 

Чудово, якщо гроші йдуть за учнем,
але слід контролювати, що потім відбува�
ється з цими грошима і з учнем? Лише
запровадити формулу фінансування і ні�
чого не змінити в системі фінансового
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Íåîáõ³äíî âèðîáèòè íàóêîâî îá´ðóíòîâà-
íó êîìïëåêñíó àíòèêîðóïö³éíó ïîë³òèêó,
ðåàë³çàö³ÿ ÿêî¿ ïðèâåäå äî ðîçðîáëåííÿ òà
çä³éñíåííÿ  ð³çíîñòîðîíí³õ ³ ïîñë³äîâíèõ
çàõîä³â ç ì³í³ìàë³çàö³¿ ïåðåäóìîâ, ÿê³ ïî-
ðîäæóþòü êîðóïö³þ. 



Саме для системи освіти особливо ак�
туальним  є й наступний висновок цієї на�
укової фундації: "Проблему корупції не
можна вирішити лише  правовими мето�
дами, пов'язані з нею моральні, етичні,
психологічні  та професійні аспекти часто
юридично не підкарні". На думку членів
антикорупційного комітету, необхідно ви�
робити науково обґрунтовану комплексну
антикорупційну політику, реалізація якої
призведе до розроблення та здійснення
"різносторонніх і послідовних заходів з
мінімалізації передумов, які породжують
корупцію". Причому, як стверджується у
зверненні учасників "круглого столу" "Ос�
новні причини неефективності боротьби з
корупцією в Україні", "протидія корупції
не матиме успіху без підтримки інститу�
тів громадянського суспільства, діяль�
ність яких у сфері протидії корупції є ва�
гомим внеском у створення системи наці�
ональної доброчесності". 

Стаття надійшла в редакцію  25.11.05 

Ó ãàçåò³ "Óïðàâë³ííÿ îñâ³òîþ" (÷. 17 (113), ÷. 18
(114), âåðåñåíü 2005) îïóáë³êîâàíî òåçè äîïîâ³ä³
ïðîôåñîðà ç ïðîáëåì ì³æíàðîäíî¿ îñâ³òè (óí³âåðñè-
òåò Âàíäåðá³ëò) Ñòåôàíà Ï. Õàéíåìàíà "Îñâ³òà ³ êî-
ðóïö³ÿ".

Ó äîïîâ³ä³: 
- âèçíà÷åííÿ êîðóïö³¿ â îñâ³ò³;
- ÷îìó äåðæàâ³ òàê íåîáõ³äíî çâ³ëüíèòèñÿ â³ä

ÿâèù êîðóïö³¿ â îñâ³ò³;
- õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåìè îñâ³òè, â³ëüíî¿ â³ä êî-

ðóïö³¿;
- âèäè êîðóïö³¿ â îñâ³ò³, êîðóìïîâàí³ ä³¿;
- êîðóìïîâàíà ñèñòåìà àêðåäèòàö³¿;
- êîðóìïîâàí³ ïîñòàâêè;
- ìàõ³íàö³¿ ç ìàéíîì íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó é ïî-

äàòêàìè;
- ÿê çàïîá³ãòè êîðóïö³¿ ó ñôåð³ çåìëåêîðèñòóâàííÿ

é îïîäàòêóâàííÿ;
- ÿê áîðîòèñÿ ç êîðóïö³ºþ ó ñôåð³ îñâ³òè;
- ÷îòèðè âèäè ðåôîðì, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ ìîæå

ñêîðîòèòè ðèçèê âèíèêíåííÿ êîðóïö³¿ â îñâ³ò³.

контролю та  звітності означає залишити
все як є. Якщо є формула, кожен її еле�
мент потребує аудиту. Наприклад, у
штаті Вікторія (Австралія) шкільні ради
щомісячно перевіряють фінансово�госпо�
дарчі питання (ведуть внутрішній аудит). 
 Не слід починати антикорупційну

боротьбу з гучних скандалів. Наше зав�
дання – знайти рішення, а не розпалюва�
ти конфлікти. Має бути налаштованість
на повсякденну, буденну роботу, яка
крок за кроком змінюватиме ситуацію на
краще (змінювати інститути, поведінку
окремих людей, суспільну психологію). 

Підсумовуючи сказане, констатуємо:
для того, щоб наша антикорупційна ді�
яльність не була донкіхотівською бороть�
бою з вітряками, слід спочатку зробити
принаймні три кроки:

� по�перше, провести діагностику хво�
роби (чому саме так відбувається, які
причини її породжують), не слід бороти�
ся лише з наслідками, необхідно зверну�
ти увагу на причини; 

� по�друге, розробити стратегії та про�
цедури, які б унеможливили корупційні
прояви, а не проводити якісь разові  кам�
панії;

� по�третє, створювати нові життєздат�
ні механізми, які були б менш вразливі
перед корупційною практикою, тобто
знайти шляхи й засоби, як змінити пра�
вила гри.

Окрім прямих наслідків використання
тих чи інших інструментів, необхідно
зважувати й на можливий  побічний
ефект, який вони можуть спричинити.
Чим більше використовується якийсь
кількісний соціальний індикатор при ух�
валенні   соціальних рішень, тим більшим
буде корупційний тиск і тим більше бу�
дуть піддаватися корупції та викривлен�
ню соціальні процеси, які ми хотіли кон�
тролювати, – це твердження закону Кем�
пбелла  варто пам'ятати під час прове�
дення будь�яких освітніх реформ.   Прос�
тіше кажучи, якщо, наприклад, завтра
школи почнуть фінансуватися залежно
від кількості учнів, виникне шалена спо�
куса приписати "зайвих" учнів. Тобто
повториться те "королівство кривих
дзеркал", яке вже було тоді, коли якість
роботи школи оцінювали за кількістю
"відмінників" чи переможців предметних
олімпіад.

Важко не погодитися із висновком анти�
корупційного комітету  "Межа"  про те, що
"зростання обсягів корупції в Україні зу�
мовлено відсутністю системи протидії що�
до неї" та "відсутністю практики доскона�
лого й неупередженого виконання законів".
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Працюючи над забезпеченням шкіл нав�
чальною літературою, методист із бібліотеч�
них фондів стикається з багатьма проблема�
ми. Особливе занепокоєння викликають ті,
що пов'язані із замовленням навчальної лі�
тератури на наступний навчальний рік  та
інвентаризацією шкільних бібфондів.

Для унаочнення на прикладі Оржицького
району Полтавської області перерахую труд�
нощі, якими супроводжувалося  замовлення
навчальної літератури на 2005 – 2006 н.р.

Шкільні бібліотеки не встигають сфор�
мувати замовлення на підручники, оскіль�
ки Бланк замовлення підручників та нав�
чальних посібників надходить із МОН за�
пізно. Бланк замовлення навчальної літера�
тури на 2005 – 2006 н.р. (як і на всі попередні
роки)  методисти з бібфондів районних ме�
тодичних кабінетів одержали із запізнен�
ням, наприкінці грудня 2004 р., хоча згідно з
"Порядком забезпечення учнів загальноос�
вітніх і професійно�технічних навчальних
закладів підручниками та навчальними по�
сібниками" [1] Міністерство освіти і науки Ук�
раїни мусить надсилати цей Бланк до 1 ве�
ресня, щоб упродовж двох місяців, із вересня
по листопад "кожен навчальний заклад, ви�
ходячи із реальної потреби відповідно до
учнівських контингентів" [2] міг визначити�
ся, яку навчальну літературу замовлятиме.
Реально ж школи, а відтак і відділи освіти
не встигають сформувати замовлення під�
ручників, маючи на це 2 – 3 тижні замість
визначених 2�х місяців.

Щоправда, у листі інституту навчаль�
ної літератури № 13/5�522 від 09.12.04.
"Про замовлення підручників і посібників
на 2005/2006 н.р." були зазначені причини
невчасного надання Бланка: Всеукраїн�
ський конкурс підручників для 5 класу 12�
річної школи відбувся з 15 жовтня по 15
листопада 2004 р. згідно з наказом МОіН
"Про проведення Всеукраїнського конкурсу
навчальних програм та підручників для 5 –
12 класів відповідно до Державного стан�
дарту базової і повної загальної середньої
освіти" від 03.02.04. № 88 [3].

Формування замовлення. При форму�
ванні замовлення вчителі та методисти від�
ділів освіти не  можуть зорієнтуватися, як
правильно його зробити, оскільки не зна�
ють, підручник якого автора буде надруко�
вано в наступному році. Наприклад, у Блан�
ку замовлення з одного предмета пропону�
ється 2�4 альтернативних видання, іноді
жодне з них не видавалося ні разу і на міс�
цях із ним не ознайомлені. Потрібен хоча б
список навчальної літератури, яка тиражу�
ватиметься  наступного року. Методисти

РМК, які "ведуть" ті чи ті  предмети, або  ке�
рівники РМО  також не у змозі нам допо�
могти, бо ж не мають ні найменшого уявлен�
ня про підручники, запропоновані у Бланку
замовлення. От і виходить, що замовляємо
"кота у мішку". Було б добре, якби пропоно�
вані навчальні посібники мали попередню
апробацію або щоб хоча б керівники РМО
могли з ними ознайомитися.

До чого призводять помилки у Бланку
замовлення. У Бланку замовлення в графі
12 "Примітка" проти деяких авторів (нап�
риклад, Мартиненко В.О. Позакласне чи�
тання "Читаю сам"; Січовик І.П. Позак�
ласне читання "Сонячне перевесло";
Стельмах Я. Позакласне читання "Голод�
ний, злий і дуже небезпечний"(повісті і
оповідання), 3�4 кл. – останнє видання, по�
годьтеся, має, щонайменше, дивну як для
посібника з позакласного читання назву)
написано: "Вивчення попиту". Запитання:
чи може бути вивчення попиту, якщо таких
підручників … не існує? 

Ще приклад. 17 жовтня 2005 р.  для нав�
чальних закладів Оржицького району  наш
районний відділ освіти отримав 106 підруч�
ників із російської мови для 5 класу шкіл з
українською мовою навчання автора
Н.Пашківської, але виявилося, що це під�
ручник для 4�го року навчання, а нам потрі�
бен підручник для 1�го року навчання. За�
мовлення ми робили на підручник Пашків�
ської, але у Бланку не було зазначено, для
якого року навчання він призначений. Так
само у Бланку не було вказано, для якого
року навчання призначено підручник    "Ро�
сійська мова" Н.Баландіної, Н.Дегтярьової,
К.Лебеденко. Тепер, щоб вийти із ситуації,
ми змушені просити методиста з бібфондів
Полтавського ІППО надати підручник Ба�
ландіної, замовлення на який ми не зроби�
ли, оскільки не "вгадали", що саме він буде
розрахований на 1�й рік навчання. За чим
тим часом мають навчатися діти?

Важливий момент: під час перевірок, які
проводить контрольно�ревізійне управлін�
ня, обов'язково звіряється  замовлення
кожного навчального закладу з реальними
контингентами та надходженнями.

Розподіл підручників для 5 класу. Нарі�
кання викликає розподіл підручників у
співвідношенні 60 і 40 %. Ігноруючи замов�
лення підручників, яке зробили райони
згідно з Бланком замовлень  у січні 2005 р.,
МОіН ухвалило рішення друкувати підруч�
ники з одного предмета так: підручники, що
посіли І місце на конкурсі, друкуються об�
сягом 60 %, а ті, що посіли ІІ місце – 40 %.
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для 5�го –  підручник А.М.Несвіт, а  Горця з
Бланку замовлень для 5 класу вилучено. 

Відсоток є – підручників немає. У почат�
ковій школі з математики пропонуються
два підручники: А.П.Кочиної і М.В.Богдано�
вич. Більшість учителів давно надають прі�
оритет одному з них, а саме "Математиці"
автора Богданович. Виходячи з того, що
вчитель має право із запропонованих МОіН
навчальних видань самостійно обирати одне
з них, міністерство упродовж 4�х років ап�
робації (2001 – 2005) мусить зреагувати на
ту обставину, що більшість учителів вибра�
ли підручник Богданович, і надалі випуска�
ти саме його. Одначе керуючись думкою ли�
ше про послідовність у вивченні предмета,
МОіН з 1 по 4 класи забезпечило школи не�
затребуваними виданнями "Математики"
Кочиної. Чи можна винуватити в чомусь
учителя, який категорично відмовляється
викладати за підручником Кочиної, бо ж
його більше влаштовує автор Богданович?
Чи можна вважати, що школи стовідсотко�
во забезпечені підручниками, якщо не вис�
тачає бажаних авторів, підручники яких
учителі з року в рік просять додрукувати? 

Визначаючи відсоток забезпеченості під�
ручниками з того чи іншого предмета, мето�
дисти з бібфондів мусять ураховувати всі
альтернативні підручники, навіть ті, якими
не завжди користуються в школах, той же
підручник Кочиної. Врешті відсоток забез�
печеності виходить непоганий.  Одначе кого
ми дуримо? Кому потрібні ці "дуті" відсотки? 

Замовляємо одне – отримуємо інше. На
2005 – 2006 н.р. Оржицький відділ освіти
замовив для 5 класу підручник із приро�
дознавства автора Гіндештейна, а отримав
підручник  В.Р.Ільченко. Таким чином, учи�
теля позбавили права вибору, за підручни�
ком якого автора викладати. 

Дуже прикро, що в Оржицькому районі
в середній школі не вистачає підручників з
української мови та літератури. У 10 – 11
класах учителі та учні віддають перевагу
підручнику з української мови автора
О.М.Біляєва, але на полицях шкільних біб�
ліотек маємо значну кількість підручника
Ольги Олійник, хоча відсоток його замов�
лення низький.

У 7 – 8 класах замість підручників з ук�
раїнської мови Г.Р.Передрій та Л.В.Скура�
тівського нас забезпечили у 2004 – 2005 н.р.
підручниками О.Олійник та І.П.Ющука, які
прийшли у великій кількості і поза замов�
ленням, а значить, і поза потребою в них.

Цікаво, з якою метою робиться  замов�
лення підручників і навчальних посібників,
якщо вони надходять не згідно з нашими за�
мовленнями?

МОН не друкує підручники, які зажили
поваги в учителів. Більшість учителів Ор�
жицького району мали бажання викладати
математику, починаючи з 5 класу, за під�
ручником Янченка. У вільному продажу
цих підручників було достатньо, а держав�
ним коштом вони видавалися дуже малим
тиражем або взагалі не друкувалися. 

Відповідно до розподілу МОіН на обласній
нараді методистів бібфондів із залученням
методистів Полтавського ІППО було вирі�
шено розподілити підручники між районни�
ми відділами освіти в цих пропорціях. Має�
мо  у підсумку, що в одній із шкіл із 12�ти
п'ятикласників троє отримали підручник
одного автора, дев'ятеро – іншого. В умовах,
коли немає жодного зайвого підручника, до�
сягти 100�відсоткового забезпечення під�
ручником якогось одного автора неможливо.
Який вихід із ситуації? Телефонувати в об�
ласть і вносити зміни до перерозподілу у
межах області чи просити підручники з ре�
зерву МОіН, бо ж обласного резерву, через
брак зайвих підручників, просто не існує?
Але ж навчальний процес не зупиняється…

Забезпечення підручниками школярів 5�
го класу. На початок ІІ чверті 2005 – 2006 н.р.
п'ятикласники Оржицького району, як і
решти районів Полтавщини, не повністю за�
безпечені підручниками з етики, основ здо�
ров'я, взагалі не мають підручників із тру�
дового навчання й образотворчого мистец�
тва. Підручник С.Я.Єрмоленко "Рідна мова"
частина шкіл Оржиччини отримала до 1 ве�
ресня, а підручник Глазової "Рідна мова"
надійшов 17 жовтня 2005 р. Виходить, пер�
шу половину семестра 60 % учнів Полтав�
щини не мали за чим вивчати рідну мову.

Викликає занепокоєння і забезпеченість
учнів 5�го класу  малокомплектних сіль�
ських шкіл підручниками з трудового нав�
чання. У сільській місцевості класи розділя�
ються, коли в них є 25 учнів. Нова програма
і підручники з трудового навчання розрахо�
вані на окреме навчання хлопців і дівчат. Як
же будуть забезпечені цими підручниками
п'ятикласники сільських шкіл, коли дуже
часто в класах менше ніж 25 осіб? 

Для учнів 5�го класу процес адаптації до
старшої школи повинен бути якнайбезболіс�
нішим. Чи був він таким у 2005 – 2006 н.р.,
якщо на його початок  п'ятикласники були
забезпечені підручниками на  39 %, а на по�
чаток ІІ чверті – на 80 %?

Нав'язування підручників. Починаючи з
2002 р. для 2 – 4 класів в область надходили
такі підручники з англійської мови:
О.Д.Карп'юк, "Англійська мова"; Горець,
"Англійська мова"; В.М.Плахотник, "Англій�
ська мова". Для зручності апробації підруч�
ники було розподілено таким чином, що ра�
йон, як правило, отримував підручники од�
ного з цих авторів. Оржицькому району діс�
тався підручник Горця. З'ясувалося, що він
є слабшим порівняно з підручниками решти
двох авторів. Учителям цей підручник не
подобається і вони не хочуть викладати за
ним. Спілкуючись з колегами з інших райо�
нів, учителі безпідставно звинувачують ме�
тодистів із бібфондів, що у їхньому районі
немає підручника того чи того автора, тоді
як деякі райони забезпечені кращими під�
ручниками іншого автора.

До того ж, укладачам Бланку замовлен�
ня бракує послідовності: для 2 – 4 класів у
цьому Бланку вказано підручник Горця, а
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точному навчальному році. У вересні відбу�
вається і тарифікація у навчальних закла�
дах, що дає змогу визначитися із підручни�
ками для  профільного навчання, поглибле�
ного вивчення предметів, упровадження
вивчення  другої і третьої іноземних мов то�
що. Тому переконана, що найдоцільніше
проводити інвентаризацію бібліотечних
фондів на місцях і в області наприкінці ве�
ресня – на початку жовтня.

Учителям не вистачає підручників. При
замовленні підручників обов'язково мусить
враховуватися  потреба вчителів у навчаль�
ній літературі. Досі цьому сприяли норма�
тиви  замовлення підручників – 120 % від
контингенту учнів,  при цьому 20 % покри�
вали потреби вчителів, враховували  зно�
шеність, втрату підручників, міграцію учнів
між навчальними закладами. Складніше
стало, коли підручники почали замовляти
на 110 %, хоча для забезпечення вчителів
цих 10 % вистачало. Вище було наведено
приклад, як в умовах поділу тиражу на 60 і
40 % між альтернативними  виданнями за
мінімального надходження важко (точніш –
неможливо) розподілити підручники з точ�
ністю  до одного учня чи вчителя. Чи не слід
би МОіН  переглянути співвідношення  ви�
дання альтернативних  підручників, що ста�
новило б не 40 і 60 %, а хоча б  45 і 65 %? Зай�
вих 10 % вистачить для потреб учителів та
комплектування класу повністю одним під�
ручником, а не підручниками кількох авто�
рів. Звісно, проблему зношеності та втрат
підручників ці 10 % не вирішать.

Подаючи дані щодо забезпечення під�
ручниками, відділ освіти (а разом із ним і
управління освіти і науки, як, очевидно, і
МОіН), у графу "Відсоток забезпечення"
проставляють 100 % відповідно до загальної
кількості альтернативних видань. Натомість
учителі та шкільні бібліотекарі, відпові�
дальні за збір замовлення, зазначають фак�
тичну кількість підручників конкретного
автора, яких не вистачає з того чи того
предмета. Хто, де, яким чином це враховує?

Електронний облік підручників. МОіН
ставить питання про впровадження елек�
тронного обліку підручників. Підтримуємо
цю ідею, оскільки на Полтавщині є досвід
електронного обліку навчальної літератури
і спеціальна комп'ютерна програма, якою,
сподіваємося, будуть забезпечені в близько�
му майбутньому всі  відділи освіти.  Однак
постає питання: хто  здійснюватиме такий
облік підручників у навчальних закладах?
Чи мають вони матеріальну і ресурсну бази
для впровадження електронного обліку? В
Оржицькому районі з 24 шкільних бібліоте�
карів на повну ставку працює лише один,
на 0,5 ставки – 18,  за наявність фонду під�
ручників отримують копійки 5 шкільних
бібліотекарів… 

Пропозиції методистів  бібфондів до
Інституту навчальної літератури та  МОіН
щодо ліквідації проблем із забезпеченням
навчальною літературою ЗНЗ:

переглянути терміни проведення  ін�
вентаризації бібліотечних фондів та подачі
замовлення на навчальну літературу;

У Бланку замовлення немає жодного під�
ручника з української мови для 6 – 8 кл.,
виданих з 2000 р. із числа тих, які регулярно
замовлялися навчальними закладами, зок�
рема підручник  Л.В.Скуратівського, який
має добрі оцінки вчителів, не перевидавався
жодного разу з 2004 року. Це ж стосується і
таких підручників: Я.М.Бердичівський,
"Всесвітня історія", 10�11 кл.; М.М.Бака,
"Захист Вітчизни"; С.В.Коршак, "Фізика",
10 �11 кл. тощо.

Замалі тиражі підручників. Часто аль�
тернативні підручники надходять серед ро�
ку невеликим тиражем, і не знаєш, що з ни�
ми робити:  розподілити по одному підруч�
нику для вчителя чи дати на декілька кла�
сів для апробації. Але яка може бути апро�
бація серед навчального року? Учителі ка�
тегорично відмовляються від таких підруч�
ників, не хочуть віддавати  ті, що мають,
зазначаючи: "Краще нам не вистачатиме
цих підручників для всього класу, але пере�
ходити на підручник іншого автора не ба�
жаємо". Така ситуація була з підручниками
з географії для 7 класу авторів Пестушка і
Коберника, останній із яких  надійшов наба�
гато пізніше початку навчального року, а
тому потрібно було поспіхом перерозподі�
ляти авторів між школами. Безліч разів такі
перерозподіли (аби учні одного класу не си�
діли з підручниками 2�х – 3�х авторів) здій�
снюються із зарубіжної літератури.

Невдалі терміни інвентаризації. Аналі�
зуючи процес інвентаризації на місцях, слід
звернути увагу на термін її проведення. 

В умовах недостатнього забезпечення
учнів підручниками, замалих тиражів ви�
дань та наявності альтернативних підруч�
ників з одного предмета інвентаризація є
процесом серйознішим, аніж простий пере�
облік бібфондів. Саме під час інвентаризації
вивчається попит на альтернативні підруч�
ники, визначається відсоток забезпечення
підручниками згідно  з потребою в кожному
з видань. Інвентаризація – основа для зорі�
єнтованого на потребу замовлення підруч�
ників на наступний рік. Термін її проведен�
ня  встановлений МОіН  невдало. По�перше,
на час інвентаризації бібфондів (квітень –
травень) усі підручники  знаходяться в уч�
нів, тому переоблік ведеться згідно з інвен�
тарною книгою, при цьому не враховується
реальна кількість збережених і придатних
до використання в наступному навчальному
році підручників. По�друге, під час інвента�
ризації необхідно встановити відсоток за�
безпечення підручниками на наступний
навчальний рік, а отже, наявні підручники
треба звірити з Переліком чинних програм
та підручників. Але  цей Перелік публіку�
ється в збірнику наказів МОіН лише в
серпні – вересні. Лише тоді стає відомо, які
з наявних підручників відповідатимуть
програмам навчання, які – будуть викорис�
тані як додаткові тощо.

На початок навчального року простежу�
ється кількість утрачених підручників; тих,
що надійшли у бібліотеку коштом спонсорів,
батьків. У вересні маємо перелік навчаль�
них програм  та основних підручників, реко�
мендованих МОіН для використання у по�



шого міністерства? Щоразу, коли зміню�
ються оклади в освітян, шкільні бібліотекарі
впродовж місяців чекають, яку зарплатню
їм визначить чуже міністерство. Це неспра�
ведливо й образливо. 

Авторитет професії формується на осно�
ві оцінки держави. То в який кошт оцінена
робота шкільного бібліотекаря? Працюючи
в одному колективі з учителями, бібліотека�
рі відчувають себе приниженими, обділени�
ми, бо, на відміну від учителів, не мають ні
преміальних, ні належних відпусток, ні оз�
доровчих.

Уже не раз Міністерство освіти і науки
України обіцяло надати шкільним бібліоте�
карям статус бібліотекаря�педагога. Але да�
лі обіцянок справа не просувається. То ж
скільки  ще чекати? Подібно до того як за�
лишали школи вчителі, праця яких була не�
достатньо оцінена, так залишають зараз
шкільні бібліотеки люди, які мають відпо�
відну фахову освіту й упродовж років пра�
цювали на максимальному ентузіазмі, одер�
жуючи мінімальну зарплату.

Непокоїть  шкільних бібліотекарів і те,
що в школах, де є всі 12 комплектів класів,
немає повної ставки бібліотекаря. 4�годинна
робота бібліотеки не влаштовує ні учнів�
ський, ні педагогічний колективи. Це уне�
можливлює нормальний навчальний процес
у школі, бо ж бібліотека перетворюється  не
на інформаційний центр школи, а на хату�
читальню. Від цього перш за все стражда�
ють сільські школи. Навчання – головна
праця учня, і вона не може здійснюватися
без книги, а отже, без бібліотеки.

Назріла нагальна потреба переглянути й
оновити такі аспекти діяльності шкільної
бібліотеки, а саме: 

– комплектування бібліотек;
– статус шкільного бібліотекаря (потріб�

не впровадження в кожній школі посади
бібліотекаря�педагога);

– посилення соціального захисту (щоріч�
на виплата матеріальної допомоги на оздо�
ровлення, преміювання відповідно до осо�
бистого внеску в загальні результати робо�
ти, передбачені Постановою Кабінету Мініс�
трів України від 07.02.2001 р. № 134);

– визначення обсягу посадових окладів
не Міністерством культури, а Міністерс�
твом освіти і науки України.

ЛІТЕРАТУРА
1. "Порядок забезпечення учнів загальноос!

вітніх і професійно!технічних навчальних зак!
ладів підручниками та навчальними посібника!
ми". Затверджено Наказом Міністерства осві!
ти і науки України 24.12.99 р. № 442/311/155.

2. "Про замовлення підручників і посібників
на 2004/2005 навчальний рік". Лист методично!
видавничого центру організації випуску та дос!
тавки освітянської літератури МОіН від
11.11.2003 р. за № 7!155/2.

3. Наказ МОіН "Про проведення Всеукраїн!
ського конкурсу навчальних програм та підруч!
ників для 5 – 12 класів відповідно до Державного
стандарту базової і повної загальної середньої
освіти" від 03.02.04. № 88.

Стаття надійшла в редакцію  25.11.05
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вчасно надсилати  Бланки інвентари�
зації та Бланки замовлення навчальної лі�
тератури, надаючи не менше ніж 2 місяці на
формування замовлення;

звернути увагу на правильність
оформлення Бланків замовлення;

надавати плани видання навчальної
літератури згідно із замовленням та тієї, що
надходитиме поза замовленням;

проводити попередню апробацію нав�
чальної літератури з метою визначення ре�
альної потреби в підручниках, особливо
альтернативних. Надалі орієнтувати тиражі
альтернативних видань не лише на конкур�
сні місця, а  і на результати апробації;

вчасно (до 1 вересня) забезпечувати
заклади підручниками і посібниками;

тиражувати підручники та іншу нав�
чальну літературу згідно із замовленнями,
надаючи нові видання для апробації, не до�
пускати повного видання неапробованих
підручників та посібників замість визнаних
учителями;

обов'язково  включати в тиражі видань
потреби вчителів у навчальній літературі.

Не можу не привернути увагу читачів до
проблем шкільної бібліотеки та станови�
ща  шкільних бібліотекарів в Україні. Три�
вогу викликає стан наповнення бібліотечних
фондів художньою, науково�популярною,
словниково�довідниковою літературою, ос�
кільки понад 80 % цих книг є виданнями 60�х
років ХХ ст. Наявний книжковий репертуар
не відповідає ні основним шкільним програ�
мам, ні запитам читачів. Бібліотекарі  хотіли
б бачити бібліотеку з великою кількістю
програмової та довідкової  літератури, су�
часним обладнанням.

Окремим болючим питанням є статус
шкільних бібліотекарів. Поясню, чому він їх
не задовольняє.  Згідно зі статтею 19 Закону
України "Про освіту" бібліотекарі є одними
з учасників навчально�виховного процесу в
школі. Вони є членами педколективу, пед�
ради, як і вчителі,  проходять курсову пере�
підготовку в інституті післядипломної пе�
досвіти, атестуються, беруть участь у кон�
курсі "Шкільний бібліотекар", працюють в
тісному контакті з учителями�предметни�
ками, обдарованими дітьми, радою школи
та батьківськими комітетами. Працівники
шкільних бібліотек проводять роботу з ор�
ганізації бібліотечно�бібліографічної гра�
мотності: уроки, гуртки, факультативи. Од�
нак вони не можуть зрозуміти: чому їх ро�
боту оцінює не Міністерство освіти і науки,
у якому вони працюють, а Міністерство
культури? (Хоча, згідно з Положенням
"Про мережу освітянських бібліотек Мініс�
терства освіти і науки України", затвер�
дженого наказом № 334/31 від 30 травня
2003 року (п.2.1), бібліотеки навчальних зак�
ладів усіх типів та рівнів акредитації, підпо�
рядкованих Міністерству  освіти і науки,
місцевим органам управління освітою та
Академії педагогічних наук України, відне�
сені до освітянських бібліотек). Чому їх по�
садові оклади – це оклади працівників з ін�
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"Я очень верю в удачу, – сказал Стивен
Ликок, канадский юморист, – и чем напря�
женнее я работаю, тем удачливее я станов�
люсь".

Кеммонс Уилсон, создатель огромной се�
ти туристических баз, так и не получил ат�
тестат о среднем образовании, но тем не ме�
нее его пригласили выступить с речью по
случаю начала учебного года перед выпус�
кным классом школы, в которой он учился.
Вот что он сказал: "Просто не знаю, почему
я здесь нахожусь. Я
ведь не получил ника�
ких ученых степеней
и работал только по
полдня всю свою
жизнь. Пожалуй, я
посоветую вам посту�
пать так же. Работайте
по полдня каждый день. А какие именно
полдня, это уж неважно... первые двенад�
цать часов или вторые двенадцать часов".

Курт Карлсон, президент объединения
частных компаний "Карлсон", в которое вхо�
дят гостиничная фирма "Рэдиссон хотелс",
крупнейшее в мире туристическое агент�
ство, и сеть ресторанов "Кантри китченс",
начал свою карьеру с того, что продавал та�
лоны на льготную покупку товаров, объез�
жая клиентов на своем автомобиле, а закон�
чил ее, будучи обладателем одного из круп�
нейших состояний в США. Журнал "Форбс"
оценивает его состояние
в 500 млн долл. У него
очень простой взгляд на
то, как надо трудиться.
Он говорит, что первые
пять дней недели, с поне�
дельника по пятницу включительно, вы ра�
ботаете, чтобы не отстать от конкурентов. А
вот по субботам и воскресеньям вы старае�
тесь их обойти.

Многие бы назвали Карлсона работого�
ликом1. Разумеется, сам он так не считает;
для него работа – не работа. Он работает не
только ради денег. Как вы догадываетесь,
Карлсон – весьма неглупый парень, и он,
несомненно, понимает, что человек, имею�
щий 10 миллионов долларов, может быть
столь же счастлив, как и тот, у кого 500
миллионов долларов. Но Курт был увлечен
процессом приобретения дополнительных
490 миллионов долларов, а не обладанием
ими. Игра в гольф, в конце концов, тоже

требует усилий. (Попробуйте угадать, что
Курту лучше удается).

Но ни вам, ни мне не надо быть работого�
ликами, чтобы добиться ошеломляющих ус�
пехов. В книге "Как стать менеджером за од�
ну минуту" об этом сказано очень верно.
Лучше всего справляются с нагрузкой "ре�
кордсмены", т.е. те, кто может работать с
максимальной отдачей, с взрывной энергией
неделю, две, три, когда это необходимо для
выполнения особо важной задачи. А затем,

не стыдясь, предавать�
ся ничегонеделанию,
когда работа приобре�
тает рутинный харак�
тер. "Рекордсмены"
умеют проводить раз�
личие между деятель�

ностью, направленной
на определенную цель, действительно про�
дуктивной работой, и монотонным повторе�
нием функций. Они большие мастера укло�
няться от такого рода занятий, вызывающих
у них классическую предпринимательскую
хандру... затем на какое�то время вновь про�
исходит вспышка бешеной энергии.

Да, действительно, вы должны уметь
напряженно, очень напряженно работать;
но это не означает, что вы должны любое
дело начинать сразу на максимальной ско�
рости. Если вы будете знать, когда надо
уменьшить обороты, то это в не меньшей

степени будет способс�
твовать повышению
эффективности вашего
труда и увеличению
продолжительности ва�

шей жизни, чем умение вовремя развить
максимальную энергию.

Курт Карлсон и Кеммонс Уилсон – люди
особой породы... Они работают непрестанно.
Однако что касается большинства из нас, то
мы, пожалуй, показали бы лучшие резуль�
таты, если бы чаще устраивали паузы.

Я не очень часто пользуюсь настоящим
отпуском, но зато научился отключаться от
дел, участвуя в различных общественных
мероприятиях нашего города. Это дает мне
отдохновение от кабинетной рутины или, по
крайней мере, иллюзию такого отдохнове�
ния. Видимо, я один из тех, кто может быть
столь же счастлив, имея 10 млн долл., как
Курт со своими 500 млн долл. 

Можна працювати багато, а можна � ефективно. Уміння вчасно розвивати макси�
мальну швидкість так само важливе, як і вміння вчасно зробити паузу. Це наскрізна
думка одного з розділів книги американського мільйонера Харві Маккея "Як уціліти се�
ред акул" (Москва, 1991), який вважає, що можна вирішити набагато більше фінансо�
вих проблем, якщо зазирнути за межі доларової банкноти.

ЗНАТЬ, КОГДА НЕ НУЖНО НАПРЯЖЕННО РАБОТАТЬ,
НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО, ЧЕМ ЗНАТЬ, КОГДА ИМЕННО ЭТО
НУЖНО

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ ІІ ББІІЗЗННЕЕСС��ООССВВІІТТАА

_______________________
1В английском оригинале слово "workaholic" – человек, страдающий работоголией, образовано по аналогии со словами
"алкоголик", этот неологизм появился в конце 1960�х годов. – Прим. перев.

Ïåðâûå ïÿòü äíåé íåäåëè, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó âêëþ÷èòåëüíî, âû ðàáîòàåòå, ÷òîáû íå îòñ-
òàòü îò êîíêóðåíòîâ. À âîò ïî ñóááîòàì è âîñêðå-

ñåíüÿì âû ñòàðàåòåñü èõ îáîéòè. 

Ìû, ïîæàëóé, ïîêàçàëè áû ëó÷øèå ðåçóëüòà-
òû, åñëè áû ÷àùå óñòðàèâàëè ïàóçû.
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Ціль на вершину  попадеш на середину
Г. Сковорода
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ПОСТМЕТОДИКА

 це
журнал Полтавського
обласного інституту
післядипломної
(постдипломної)
педагогічної освіти,
адресований усім, хто
виховує і вчить, вчиться
чи любить освіту або
просто цікавиться
проблемами школи.

 це
журнал, який прагне
розвивати «
методики полтавських
педагогів:
Г. Сковороди,
Я. Козельського,
І. Котляревського,
М. Остроградського,
В. Короленка,
П. Юркевича,
А. Макаренка,
Г. Ващенка, О. Астряба,
В. Сухомлинського.

 це
журнал, який бажає
виразити те, що
знаходиться «
методикою й
акумулювати в собі
новий досвід хоча й
однієї, але надзвичайно
важливої верстви
нашого суспільства 
батьків і педагогів.

 це
журнал про те, що
потрібно вчителеві
« вузівської
методики  таємниці
його особистісного
знання та фаху, які не
віднайти в численних
методичних книжках.

 це
журнал, який спільно з
усією педагогічною
громадою  вирішує, що
є знання,
і шукає тих, хто знає,
що дає можливість це
вирішувати.

 це
журнал, що прагне
вчити вміння читати і
слухати, вміння жити і
робити справу.

 це
журнал, несумісний з
уявленням про сучасну
педагогіку як мішанину
різнорідних елементів у
шкільній навчальній
програмі  економіки
та еротики, електроніки
та східної містики,
латини та
біоенергетики,
астрономії та астрології,
щоб відразу одержати
пришестя нової ери й
Апокаліпсису.

 це
журнал перш за все не
пісний, а тому в ньому
змішуються жанри і
стилі мовлення, з
іронією підкреслюється
нестабільність і
умовність усіх
методичних систем і
педагогічних
технологій.

 це
журнал не
антиметодики, бо
неможливо відкинути
методику як розділ
педагогіки, а журнал,
який відмовляється від
методик, що нівелюють
особистість та
орієнтовані на так
званого середнього
учня.

 це
журнал з єдиною
стратегією: на базі
плюралізму
педагогічних ідей та
концепцій відшукувати
суть чужого досвіду,
передавати його нашим
читачам у тісному
поєднанні з усіма
фактами життя
Полтавщини, з її
місцевими й
національними
традиціями.
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ПОСТМЕТОДИКОЮ.

МЕТОДИКИ.

ПОСТМЕТОДИКИ.

 це
журнал, який не лише
констатує розлад
концептуальних
структур, що визначали
методику недалекого
минулого, але й бачить
у цьому шанс нового:
різноманітність
конкретних
педагогічних
технологій,
конкуренцію різних
парадигм педагогічної
творчості.

 це
журнал, який
усвідомлює, що ми всі
опинилися в тому
пункті історії
педагогіки, коли в ній
стали можливими
радикальні зміни, про
які заявлено в
державній національній
програмі Освіта
УКРАЇНА ХХІ

СТОЛІТТЯ , і
можливість ця тісно
пов язана з

Те, що робиться
сьогодні,  це питання
досвіду і

Те, що може
робитися,  це питання

ОВІДКА «ПМ»: ... (лат. РОST  ДАЛІ, ЗА, ПІСЛЯ)  префікс, що означає наступність.ПОСТ

Для отримання Постметодики  поштою у 2005 році достатньо:

1. Перерахувати 54 гривні на розрахунковий рахунок

35424005000783 в УДК у Полтавській області, МФО 831019, код

22518134, м. Полтава, "ПМ". ПМE2005. Передплата .

2. Увага! Копію платіжного повідомлення або квитанцію

поштового переказу просимо обов язково надсилати редакції,

чітко вказавши свою адресу.

Адреса редакції:
36029, м. Полтава, вул. Жовтнева, 64,

Інститут післядипломної педагогічної освіти

«ПМ�2005. Передплата».

Журнал призначається для

Для всіх ціна вільна, а для Вас

Кожний свідомий
громадянин мусить
матеріально й духовно
підтримувати свої
рідномовні журнали як
головні двигуни
наукового вивчення й
збільшення рідної мови.

Іван Огієнко


