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Модернізувати – означає змінювати, вдосконалювати відповідно до сучасних

вимог і смаків; осучаснювати.  Про модернізацію школи, власне, всі цьогорічні но�

мери "Постметодики": "К.К.Д. освіти" (про  вдосконалення навчальних планів і

програм); "Школа майбутнього" (про пошук шляхів її створення та успішні прикла�

ди в Україні та за кордоном); "Європейська інтеграція" (дві ідеї європейської осві�

ти; упровадження ініціатив з євроінтеграції на Полтавщині); "Мережі в освіті" (про

глобальну мережу розробників змісту освіти, Всесвітню павутину, медіамережі та

"інформаційну магістраль" Б. Гейтса).

У фокусі цього номера – Всеукраїнські та регіональні проекти, що фіксують

модернізаційні зусилля освітян. 

Ярмарок педтехнологій –  проект, що розгортається на Полтавщині впродовж

12 років,  широко пропагуючи кращі методичні розробки, посібники, наочність.

Проводяться конкурси, працюють майстер�класи, продається актуальна літерату�

ра. "Ярмаркують"  окремі педагоги і шкільні колективи, і жодного року не буває,

як завжди. Які педагогічні ідеї представив ярмарок цьогоріч – на стор. 10 � 15

(рубрика "Педтехнології").

Утретє полтавські освітяни стали учасниками Всеукраїнської виставки�пре�

зентації "Освіта України. Інноваційні технології навчання" і  отримали дипло�

ми за впровадження інноваційних технологій ("Школа здоров'я", "Школа�родина",

курс "Основи місцевого самоврядування", освітня система "Довкілля") (стор. 28).

Ще один маркер модернізаційних процесів в Україні – проведений на Полтав�

щині  Всеукраїнський науково�методичний семінар україністів з компетен�

тнісної переорієнтації  освіти, зокрема філологічної. (Стаття В. Федоренка,

стор. 29�36). 

Скасувати викладання історії України і всесвітньої історії та української й зару�

біжної літератури в "автономному" режимі: натомість має бути один інтегрований

предмет – історія, і такий же – література –  одна із найцікавіших тез доповіді

проф. П.Кононенка на Міжнародному конгресі "Українська освіта у світовому

просторі" (стор. 2�5). 

Модернізація національної системи освіти потребує фундаментальних і прик�

ладних досліджень з оцінювання якості освіти.  Стаття  О.С.Боднар, А.І.Чміль до�

поможе керівникам шкіл та експертам поглибити  власні підходи до оцінювання ді�

яльності навчального закладу (стор. 37) . 

В.В.Громовий закликає модернізувати школу, усунувши надлишковий ме�

неджмент із боку "освітніх контор усіх рівнів" (стор. 42�43), а американський осві�

тянин Ч. Дж. Сайкс  вважає, що покращити якість навчання здатні кільканадцять

розроблених ним  правил, які діти поки що не вчать у школі (стор.60�61). 

Читаймо "ПМ" і модернізуймося. За нами, читачу!
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ІІ. Стан і характер розгляду проблеми
... Відомо з медицини: криза організму

може призвести і до видужання, і до смерті.
Дбаючи про видужання й розквіт, Науково�
дослідний інститут українознавства МОН
України та Міжнародна асоціація "Україна і
світове українство" запропонували Мініс�
терству освіти та науки і Академії педаго�
гічних наук, Шкільній Раді США, іншим віт�
чизняним та зарубіжним інституціям про�
вести конгрес в ім'я правдивого, всебічного,
системного аналізу стану, проблем, пер�
спектив української освіти та мови як фун�
даментальної проблеми. МОН і АПН визна�
ли питання актуальним.

Мета зумовила і методику дій.
Було створено оргкомітет Міжнародного

конгресу в особі представників усіх областей
України і багатьох країн Європи і Азії, Австра�
лії та Америки. Оргкомітет схвалив розроблену
НДІУ концепцію Конгресу, його структуру і
програму діяльності, анкети моніторингу для
батьків і дітей, учнів, студентів, вихователів,

учителів, професури, освітян�управлінців,
представників науки, культури, державно�по�
літичної сфери України і зарубіжжя. Ще в 2005
році ті матеріали були опубліковані в журналі
"Українознавство" та в освітянських газетах,
розіслані для заповнення бланки анкет, особисті
звернення до авторитетних освітян. 

... На щастя, активність відповідачів пере�
вершила сподівання: з питань мови ми одер�
жали понад 15 тисяч заповнених анкет від
респондентів 23 країн, а з питань освіти ще
в липні 2006 р. надійшло понад 30 тисяч. 

ІІІ. Відповіді на виклики часу
Яку ж реальність розкривають подані

документи та матеріали аналізу освіти про�
відними ідеологами, дітьми й батьками, ре�
альними реформаторами,  педагогами�пат�
ріотами українства?

Щонайперше: Україна і український світ
великі й багатогранні досвідом (теоретичним
і практичним), – тож багатими на розмаїття
здобутків, оцінок та суджень виявилися і
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19 – 21 жовтня 2006 року  в м. Києві  відбувся Міжнародний конгрес "Українська освіта у світово�
му просторі (стан, проблеми, перспективи)", організаторами якого виступили Міністерство осві�
ти і науки України та Науково�дослідний інститут українознавства МОН України. 
Мета конгресу – об'єднати зусилля вчених, педагогів�практиків, усіх, кому небайдужа доля Украї�
ни, для всебічного вивчення стану національної освіти і науки, завдання конгресу:  дослідити тео�
ретико�методологічну та нормативно�правову базу системи освіти України;  розробити пропози�
ції щодо місця і ролі української мови та українознавства в побудові національної освіти;  проаналі�
зувати зміст і наповнення Базового компонента дошкільної освіти, Державних стандартів по�
чаткової школи, загальної і повної середньої освіти, діючих програм, підручників і посібників щодо
їхньої відповідності меті національної школи;  окреслити конкретні форми та методи реалізації
системи національного виховання дітей та молоді; окреслити місце етнонаціональної культури в
системі освіти;  запропонувати ефективну систему підготовки і перепідготовки педагогічних кад�
рів; підготувати пропозиції щодо зміни системи управління освітою у відповідності до вимог і вик�
ликів сьогодення;  проаналізувати наступність між усіма ланками системи освіти;  підготувати
пропозиції щодо покращання стану освіти в українських школах зарубіжжя; виробити пропозицій
щодо державної політики в науково�освітній галузі на сучасному етапі, визначити шляхи рефор�
мування та реалізації її націєтворчої місії. 

Публікуємо скорочений виклад доповіді на конгресі директора Науково�дослідного інституту ук�
раїнознавства МОН України, професора П.П.Кононенка "Українська освіта у світовому часопрос�
торі".

Публикуем сокращенное изложение доклада на конгрессе директора Научно�исследовательского
института украиноведения МОН Украины, профессора П.П.Кононенко "Украинское образование в
мировом времени и пространстве".

We publish report in brief of Director of the Science and Research Institute of Ukrainian Studies of the Mi�
nistry of Education and Science of Ukraine prof. P. Kononenko "Ukrainian Education in World Time and
Space Surround".  

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА У СВІТОВОМУ ЧАСОПРОСТОРІ*
(фрагменти доповіді, проголошеної на Міжнародному конгресі "Українська освіта у світовому
просторі")

П.П. Кононенко

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

___________________________
* Повний варіант доповіді надруковано у всеукраїнському громадсько�політичному тижневику "Освіта" (№ 40,
11�18 жовтня 2006 р.).



рії, літератури, культури, географії та зару�
біжних країн поокремо і – разом, а також
для вивчення державної та іноземних мов?

Маємо на увазі і кількісний вимір, і мето�
дологічний. А саме:

1. Скільки необхідно годин, щоб вивчити
всю світову історію, літературу, культуру,
чи це можливо практично?

2. Чи це виправдано методологічно? Ад�
же таке завдання є непосильним навіть ма�
гістрам, а то й професорам.

3. На якій підставі ведуть ті курси вчителі
чи викладачі, які не мають відповідної спеці�
альної освіти, а тому, природно, не мають і
прав викладати такі штучно вигадані предме�
ти, як "світові" (неодмінно світові, ми ж – гло�
балісти) історію, літературу, культуру? Не
мають – і з суто формальної точки зору. І,
зрозуміло, науково�методологічної та мето�
дичної: учитель фізично не може оволодіти
світовим огромом матеріалу (як правило, без
знання мов, реального життя тисяч народів,
без критеріїв відбору матеріалу для вивчен�
ня). А головне: яка мета профанованого псев�
до�вивчення тих історико�культурних маси�
вів та ще й у відриві від процесів в Україні?

... Читаємо й аналізуємо анкети – 47%
школярів твердять що не мають вітчизняно�
го ідеалу; 43% – не бачать ідеалу в особі сво�
їх учителів; понад половина молоді воліла б
жити не в Україні, а за кордоном.

VII. Досвід: теорія і практика

.... науково розробленої системи національ�
ного виховання, вважають педагоги, ми в рес�
публіці не маємо. 

Учасникам Світового форуму українців
(серпень 2006 р.) Інститут українознавства
запропонував відвідати терен колишньої
трипільської цивілізації. Вони були в захва�
ті: маємо таке загальнолюдського значення
багатство! – і водночас – у подив: чому
Кам'яна Могила, мізинська культура, три�
пільська та інші праукраїнські культури не
стали основою вивчення історії і цивілізації
культури, етносу, нації і держави? Адже це
може сприяти поглибленню почуттів, роз�
ширенню обріїв мислення. Натомість зведе�
но в культ все іноземне, до того ж те інозем�
не вивчається не в паралелізмі з вітчизня�
ним, а окремо, як щось первісне і вище.

Кожен народ дивиться на світ з глибин
своєї Землі та висоти свого Неба. Ми ж хоче�
мо звести Батьківщину як Храм демократії і
свободи, права і справедливості, оцінюючи
все чужими мірками.

Тому�то фундаментом і виховання, і нав�
чання мають стати українознавство та дер�
жавна українська мова – як феномени єд�
нання суспільства, віків і поколінь,  сувере�
нітету,  рівності й творчості у світовій спів�
дружності народів, а тому й інтеграції всіх
виховних і навчальних предметів. 

Не можемо зрозуміти, пишуть батьки, як мог�
ло статися, що вчителі   і   професура,   працівни�
ки АПН  і  МОН  належним  чином (цілісно) не
проаналізували всю систему програм, підручни�
ків, їх методологію і зміст.

відповіді. В них визнано, що в Україні існує
законодавча база для успішної реалізації
завдань, зумовлених розвитком України як
суверенної держави. 

... І, зрозуміла річ, воістину титанічну робо�
ту виконують тисячі педагогів усіх рівнів шкіл:
середньої і вищої, дошкільних установ. Однак
працівники АПН та кафедр ВНЗ, на жаль, ще
не виконали свого обов'язку: не налагодили
постійного випуску праць, у яких би всебічно й
глибоко висвітлювався реальний практичний
досвід педагогів�новаторів, до того ж – через
призму не стільки іноземних захоплень і мод
та словесно�понятійних хитросплетінь, скіль�
ки реально�досвідних інноваційних процесів, а
головне – досвіду яскравих особистостей су�
часних педагогів�реформаторів.

ІV. Проблеми однодумності і популяри�
зації

Радіти б факту солідаризації, та саме з
цього приводу в тисячах анкет фіксуємо ду�
алізм поглядів: і однодумність управлін�
ського апарату та освітянської громадськос�
ті, і неприховане протистояння. І, зауважи�
мо, не в дрібницях, а саме в питаннях зміс�
товних, принципово�засадничих.

Аналіз переконує, що найпершою пози�
цією зіткнення стає проблема: що вкладаємо
в поняття освіта, у його зміст та, відповідно
до цього, – в мету освіти. А відтак – чи роз�
різняємо, чи ототожнюємо зміст і мету (пок�
ликання) освіти з формами, засобами і мето�
дами досягнення її.

У численних анкетах зазначається: давно ус�
відомлено, що освіта – це виховний і навчальний
процес, у ході якого дитина підноситься до висот
гуманістичної і політичної культури шляхом вихо�
вання її світогляду, ідеалу й характеру, надання
дитині знань у цілісній ланці домашніх і держав�
них виховних і освітніх закладів, починаючи з
дошкільного віку. Тому саме цій меті мають бути
підпорядковані концепція освіти, державний
стандарт, програми й підручники, система підго�
товки й перепідготовки педагогів, а відтак – і
аналіз праці та підсумків діяльності виховних і
навчальних закладів, критеріїв і рівнів успішності
учнів та студентів як реального показника зміс�
товності та якості нашої освіти.
VI. Отже, про підручниково�програмне

забезпечення ДС.
... Не лише учасники опитування,  а й ши�

рока громадськість одностайна: а) підручни�
ки в Україні здебільшого сухі й нецікаві; б)
переважна більшість з них – не гуманістич�
ні змістом і пафосом; в) а також насправді є
не українознавчими.

Загалом, у кожному з підручників є щось
корисне. Але це ж не авторські монографії, а
підручники, які мають бути синтезом знань з
певної галузі, інтегрованим синтезом патріо�
тизму, етики й естетики, містити доцільний
паралелізм з матеріалом попередніх класів
та з іншими предметами, любов до дітей і до
предмета вивчення. Світ же природи ціліс�
ний, таким має формуватися й світогляд.

... Почнемо з елементарного: скільки часу
має бути в розпорядженні вчителя і учня
для оволодіння курсами з вітчизняної істо�
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VIII. Освіта очима освітян�практиків.
... Поки що ж бачимо лише вольові рішен�

ня з окремих питань, зокрема щодо форми
(паперової) тестування, величезні фінансові
затрати й мінімальну ефективність при
максимальній саморекламі організаторів. А
головне – відсутність аналізу наслідків тес�
тування та їх причин. 

Зокрема, як оцінювати підсумки тестування з
математики, коли з 14700 учасників�доброволь�
ців лише 0,3% (56 чол.) виконали завдання на
найвищий бал? І що було б, аби ми провели не
вибірковий, а тотальний  іспит  з  української  мо�
ви, історії, культури?..

Як засвідчують справжні теоретики і прак�
тики, професіонали�патріоти, картина поста�
ла б такою: "Система фізико�математичної ос�
віти України досі вирізняється низкою знач�
них здобутків. Продовжує функціонувати
система спеціалізованих середніх навчальних
закладів (ліцеїв), яка забезпечує належний рі�
вень підготовки учнів. Свідченням цього є,
зокрема, високий рівень проведення всеукра�
їнських  олімпіад і турнірів юних фізиків та
математиків, успішна робота відповідної сек�
ції Малої академії наук України. Стабільно
високі результати демонструють команди
школярів України на міжнародних олімпіадах
з фізики та математики".

... Слід, однак, зазначити, що розвиток фі�
зико�математичної освіти в Україні і в се�
редній, і у вищій школі сьогодні загалом іде
на спад, і досі не зроблено нічого, щоб зупи�
нити цей процес. Її досягнення переважно
залишились у спадок від минулих часів, а
ресурси для перспективного розвитку не
закладаються. 

Між тим, занепад фізико�математичної освіти
становить реальну загрозу національній безпеці
України.

... ПРОПОЗИЦІЇ:
1. Перш за все, необхідно змінити ставлен�

ня суспільства до працівників освіти та науки.
Вони повинні відчувати повагу до своєї праці
– в матеріальному та моральному вимірах.

2. Треба відродити широку популяризацію
науки в електронних та друкованих засобах
масової інформації. Особливу увагу слід при�
ділити виданню науково�популярної літера�
тури з фізики та математики для молоді, для
чого потрібно створити державне видавництво
відповідного профілю та забезпечити цією лі�
тературою бібліотечну мережу.

3. Слід кардинально збільшити фінансу�
вання освіти та науки до рівня, який дозво�
лив би не тільки зберегти кадровий склад, а
й поповнити його найобдарованішою молод�
дю, забезпечити дослідників сучасною нау�
ковою апаратурою.

4. Для забезпечення реальної віддачі капі�
таловкладень у науку, позабюджетного фі�
нансування науки та освіти, затребуваності
молодих фахівців із фізико�математичною
підготовкою необхідно створити систему вза�
ємної зацікавленості освіти, науки та вироб�
ництва на підставі як вітчизняного досвіду,
так і досвіду високорозвинених країн.

5. Реформувати державне управління ос�
вітою та наукою. 

6. Вдосконалити нормативно�правову ба�
зу, що регулює сферу науки та освіти.

7.  Необхідно інтегрувати сферу освіти до
системи міжнародних стандартів.

8. Нарешті, гострою  та невідкладною є
потреба створити систему  підтримки  тала�
новитої молоді від шкільної лави до працев�
лаштування та забезпечити належні умови
життя".

Українознавче наповнення підручників
... Сучасний підручник повинен мати певні

педагогічні, технологічні й маркетингові
особливості: використання сучасних мето�
дик, форм, методів, прийомів роботи, систе�
ми контролю й оцінювання знань, сучасної
технології створення книги задля високої
якості її поліграфічного виконання і, звичай�
но, врахування вимог ринку навчальної літе�
ратури. Тому надзвичайно важливо, щоб на
всіх етапах створення сучасного підручника
– від рукопису до використання в навчаль�
них закладах – працювали фахівці різних
сфер діяльності: наукові співробітники, вчи�
телі�практики, дитячі письменники, антро�
пологи, психологи та ілюстратори.

... На першому плані у підручнику мають
бути проблеми виховання і навчання. Основ�
на мета школи і, зокрема, підручника –
вчити думати. Щоб викликати зацікавле�
ність, у підручнику повинен бути вміщений
не тільки матеріал, що розкриває зміст
програми з української мови, а й інформа�
ція, що сприятиме інтелектуальному роз�
витку, формуванню культурно�естетичної
пам'яті. У підручники з української мови
потрібно вміщувати матеріал з україноз�
навства, етнопедагогіки, етнофілософії, що
допоможе підвищити культуру спілкування
як міру розвитку людини, як спосіб її само�
вираження. 

... Крім того, у теоретично�практичному напов�
ненні галузі освіти не враховуються здобутки сучас�
ної етнолінгвістики, етнопсихології, психології тощо,
згідно з якими змінено погляд на особистість як таку,
а надто – на особистість національну. Тому зміст су�
часної освіти не відповідає саме теперішнім реаль�
ним соціальним і культурним вимогам суспільства.

Слід переглянути й модифікувати панів�
ну дотепер лінію суто антропологічного сві�
тосприйняття у соціально�культурологічно�
му змісті освіти як неактуальну й небезпеч�
ну з погляду виховання майбутнього типу
особистості й громадянина відповідно до
перспективи шляхів суспільного розвитку.

... Програми 2001 р. передбачають детальне
поетапне вивчення історії України, яке досить
відносно співставляється з вивченням відпо�
відних етапів всесвітньої історії. Встановлення
міжкурсових  зв'язків і вивчення подій вітчиз�
няної історії в контексті європейської і світо�
вої історії залишається добровільною справою
учителя і залежить від його досвіду, бажання й
бачення історичного процесу. Програми 2005 р.
побудовані за таким же принципом, який
сформульований у пояснювальній записці:
"Вітчизняну і всесвітню історію представлено
у вигляді курсів, що планувалося як засіб ці�
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при написанні підручників необхідно
враховувати психолінгвістичні аспекти.

... Покликання школи – формувати людей�грома�
дян демократичного суспільства. Школа не повинна
готувати фізиків чи філологів, математиків чи філо�
софів. То – завдання спеціальних середніх і вищих
навчальних закладів. А завдання школи – вивчати і
пізнавати коди дітей, розкривати їхні природні на�
хили, обдарування, допомагати їм пізнавати себе і
вже на цій основі робити життєвий вибір.

Особливо аналітично, прогностично має
бути здійснена організація дистанційної
форми навчання з урахуванням того, що ви�
ховна робота педагогів у цій сфері зводиться
до мінімуму.

... Не лише учні, а й вчителі багатьох шкіл не
володіють технікою, не забезпечені підручника�
ми. Реальністю у підготовці й розповсюдженні під�
ручників став диктат видавництв, які дбають не
стільки про освіту й дітей, скільки про власні фі�
нансові інтереси. Воістину – освіта, а отже, й душі
мільйонів стали об'єктом не лише старорежимної
психоідеології, а й ринкової кон'юнктури... 

Якщо взяти до уваги, що нині світ все уск�
ладнюється, що дитині доводиться щодня до�
лати кілька випробувань: сім'єю, довкіллям,
навчально�виховним закладом, мовою, куль�
турою, ідеалами (адже суспільство й тепер ди�
ференціюють за етнічними, мовними, куль�
турними, партійними, конфесійними чинника�
ми, а батьки нерідко не стільки сприяють ді�
тям, скільки обтяжують реаліями старого спо�
собу життя; і навіть ректори й професори ці�
лих регіонів не знають ні української мови, ні
культури, ні законів і не мають планів розвит�
ку української школи), освіта набуває універ�
сально важливої ролі, є мірою національного
суверенітету та безпеки країни.

ІХ. Життя як підручник
Яка школа – таке й суспільство вчора,

сьогодні і завтра, така його ментальність,
культура, доля, місія у грядущому.

Є підручники як творіння людського розу�
му, а є найвпливовіший підручник – картина
життя. Від колиски до хатнього інтер'єра,
житлового комплексу, пам'яток народної
культури, мистецтва, міжнародних зв'язків.

... Кожна людина, наполягав Г. Сковорода,
– талановита, тільки той талант у кожного –
неповторний. Пізнай його – і відкриєш шлях
не лише до істини, а й до щастя.

Зробімо ж українську освіту школою піз�
нання себе і своїх шляхів до істинного щастя.
Коли видам "Букваря", лічбу, географію, іс�
торію народу, – наголошував Тарас Шевчен�
ко, – буду майже щасливим. На нас і тепер з
надією дивиться весь Світ. "Яка краса – від�
родження країни!" – писав Олександр Олесь.
Щастя – бачити рідне слово в рідній школі, а
рідну освіту – у рідній Україні.

Станьмо і будьмо щасливими! Повторімо
щирою душею слідом за І.Франком: "Вірю в
силу Духа і в день воскресний твого відрод�
ження, Україно. Я люблю тебе, бо ти моя. І від�
даю своє серце дітям, бо вони мої... 

лісного уявлення про кожного з них, а також
як засіб висвітлювати процеси, події та явища
вітчизняної історії в контексті загальноєвро�
пейської та вітчизняної історії. Такий підхід
учитель мав би за даною програмою реалізу�
вати шляхом синхронного вивчення та узгод�
ження матеріалу відповідних курсів україн�
ської та всесвітньої історії, виходячи із мож�
ливостей міжкурсових зв'язків". 

... Загальним недоліком усіх   підручників
із   всесвітньої історії є:

відсутність українознавчого аспекту у
висвітленні тем з курсу всесвітньої історії
(до речі, він не закладений і в новій Програ�
мі історії 12�річної школи); недостатня кіль�
кість в підручниках невербальних джерел
інформації (таблиць, схем, графіків, істо�
ричних фото, карикатур тощо), які б давали
учням змогу приділяти більшу увагу самос�
тійній роботі, науково�пошуковим дослід�
женням, сприяли б виробленню критичного
мислення;

майже відсутнє висвітлення в історії
життя простої людини, її побуту, вподобань,
оцінок подій, що відбувалися навколо неї.
Викладання матеріалу на уроках історії по�
винно зводитися не до абстрагованої харак�
теристики, а до висвітлення історичного
процесу через долі реальних людей, тому на
допомогу вчителю і учням повинні прийти і
нові підручники;

доречно, мабуть, розглянути питання і
про створення хрестоматій, книг для читань з
різних курсів всесвітньої історії як додатків до
підручників, що дало б можливість в деякій
мірі �"розвантажити" підручники і дати біль�
шу можливість учням для самостійної пошу�
кової роботи, організації на уроках творчих
занять, практичних семінарів тощо.

У підсумку можна запропонувати такі
рекомендації:

1. Внести корективи до програм з історії:
добитися справжньої інтеграції курсів

всесвітньої історії та історії України;
скорегувати вивчення інтегрованого

курсу історії для 6�го класу з метою поглиб�
лення вивчення ролі давньоукраїнського на�
селення у світовій історії;

відбивати українознавчі аспекти у вис�
вітленні тем з курсу всесвітньої історії;

збільшити кількість годин, відведених
на вивчення ключових і  контроверсійних
тем  новітньої історії України;

врахувати ці корективи при підготовці
видання підручників для 12�річної школи.

2. При підготовці видання підручників
для 12�річної школи потрібно жорстко дот�
римуватися певних вимог:

підручники,   рекомендовані МОНУ, ма�
ють бути добре відредаговані з метою уник�
нення фактичних та друкарських помилок;

при написанні підручників слід   уника�
ти перевантаженості фактами, формат по�
дачі матеріалу має бути доступним для
сприйняття, основна інформація або виснов�
ки – виділятися;

підручники обов'язково повинні містити
документальні матеріали, таблиці, схеми,
графіки, історичні фото, карикатури тощо;
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Утопия изобретается в ответ на вызов времени. Утопия – вы�
мышленный мир, в котором люди живут, как того хочет автор.
Но автор верит, что многие захотят так жить. И тогда утопия
станет реальностью. В моей утопии живут люди, которые умеют
что�то делать. Там веет дух дела, и царит принцип: человек не
может научить другого человека делать то, что он не умеет де�
лать сам. 

По моим наблюдениям, сегодня существует целая сфера общественной
жизни, в которой многие люди учат многих других людей делать то, что они
сами не умеют делать. Эта сфера – высшее образование.
Я хочу выставить на первый план именно приобщение к делу. Этим подлинная
высшая школа отличается от низшей. 

Автор статті аналізує проблеми освіти методом конструювання соці�
альної утопії, в якій панує принцип: людина не може навчити іншу лю�
дину робити те, чого не вміє робити сама. Справжня школа відрізня�
ється тим, що на перший план висувається принцип прилучення до
справи. Представляючи знання з антропологічної точки зору як резуль�
тат бачення і роблення в формі двох моделей � науки і технології, ав�
тор виявляє причини, що обумовлюють необхідність перебудови вищої
освіти � закінчується ера науки, починається ера технології. Сучасна
вища освіта не відповідає на виклики часу, орієнтуючись  на застарілу
модель знання – науку. У ній багато хто з людей вчить багатьох людей
робити те, чого не вміє робити сам. У зв'язку з цим формуються зав�
дання державної освітньої політики � культивувати різноманітні ос�
вітні системи і установи на принципі прилучення до справи.

Автор статьи анализирует проблемы образования методом констру�
ирования социальной утопии, в которой царит принцип: человек не мо�
жет научить другого человека делать то, что он не умеет делать сам.
Подлинная школа отличается тем, что на первый план выдвигается
принцип приобщения к делу. Представляя  знание с антропологической
точки зрения как результат видения и делания в форме двух моделей –
науки и технологии, автор обнаруживает причины, обуславливающие
необходимость перестройки высшего образования – заканчивается эра
науки, начинается эра технологии. Современное высшее  образование
не отвечает на вызов времени, ориентируясь на устаревшую модель
знания – науку. В нем многие люди учат многих других людей делать
то, что они не умеют делать сами. В этой связи формулируются зада�
чи государственной образовательной политики – культивировать раз�
нообразие образовательных систем и учреждений на принципе приоб�
щения к делу. 

Author analyses issues in education using method constructing social utopia,
where principle "person can not teach other person to do what he can not do
by herself". Good school differs in the foreground principle of participation
in activity. Presenting knowledge from anthropological point of view as a re�
sult of vision and making in form of two models, science and technology, aut�
hors finds origins stipulating the necessity to reform the higher education be�
cause of Age of Science coming to its end and beginning of the Age of Tec�
hnology. Modern higher education does not answer the call of modern time,
having oriented on the old model of knowledge, science. In this model of edu�
cation many people teach others to do things they can not do by themselves.
In connection with such tasks of the state education policy as to cultivate va�
riety of education system and institutions under guidance of the principle of
participation in activity are set. 

УТОПИЯ ПРИОБЩЕНИЯ

В.В.Шкода

Є утопія "прилу�

чення до справи",
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сучасної освіти –

вищої і післядип�

ломної.

Публікуємо дискусійні
думки доктора філо�
софських наук, профе�
сора В.В.Шкоди сто�
совно сфери вищої ос�
віти, на які хотіли б по�
чути відповіді наших
читачів.

Володимир Васильович
ШКОДА, 
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удобствами, потакать всяческой телесной
блажи. В дальнейшем для обозначения
этих двух типов знания я буду пользо�
ваться парой наука и технология.

Теперь можно декларировать главную
мысль: заканчивается эра науки, начина�
ется эра технологии. Это вовсе не рево�
люция, вся европейская история свиде�
тельствует о постепенном угасании чис�
того познания как компоненты духа. Для
греков созерцательное знание было выс�
шей ценностью. Ни о каком приложении
его к практической жизни не могло быть
речи. Эпоха Просвещения – как бы пере�
ходный период. Созерцание вещей, како�
вы они суть, все еще считается более дос�
тойным само по себе, чем все плоды отк�
рытий. Но провозглашавший эту сентен�
цию уже заявил, что знание – сила, что
человек должен овладеть своим правом
на природу. Чтобы господствовать над
природой, надо подчиняться ее законам.
Тогда это и началось: человек дела, точ�
нее, могильщик науки, взял в руки свой
заступ. Что же грядет? Вот прогноз на
ближайшие 50 лет, сделанный известным
американским писателем, футурологом,
автором журналов Fortune, Wired, New�
sweek Брюсом Стерлингом: "Академи�
ческой сфере не удастся сохранить тра�
диции западной модели, существовавшие
на протяжении девяти веков. Она станет
похожа на индустриальные исследова�
тельские институты – все разумно, мо�
бильно, но жестко сфокусировано на про�
дукции и прибыли. Исчезнут штатные
должности, и лишь немногим резервуа�
рам абстрактного знания удастся ук�
рыться от напора рынка. Классические
дисциплины, вероятно, изменятся, подс�
троившись под практику бизнеса, причем
новые академические дисциплины могут
"позаимствовать" достижения старых.
Направления исследований будут с голо�
вокружительной скоростью перемещать�
ся из одной области в другую, оставляя
без работы любого профессора, который
окажется слишком старомодным, чтобы
держаться на плаву".

Эту историческую ретроспективу и
перспективу можно описать на ином язы�
ке – если хотите, политическом. Угасание
чистого познания есть следствие демок�
ратизации, понимаемой в широком
смысле, то есть не как политического
устройства только, но как вытеснения
аристократических ценностей из всех
сфер культуры. Когда идеология дела
становится господствующей, социологи�
чески это означает, что люди дела куль�
турно доминируют. Их ценности, стиль

Однако в реальности эти две школы
различаются только по уровню или сте�
пени. В высшей школе продолжается со�
циализация человека или то, что раньше
называли "формированием всесторонне
развитой личности". Там пытаются заг�
рузить молодого человека информацией
описательного характера, не нужной ни
для какого дела. Между тем, человек с
приличными манерами и умеющий под�
держать разговор, весьма востребован в
обширной сфере услуг, торговли, а также
новых сфер, где ценится умение общать�
ся. Это почувствовали продвинутые ра�
ботодатели, невольно породившие обра�
зовательный бум – сегодня в частном
секторе без диплома не примут ни на ка�
кую работу. 

Да, высшая школа по своему назначению
все больше походит на институт благородных де$
виц, кузницу более или менее культурных людей,
и это, конечно, хорошо, хотя для государства
накладно.

Имеется, однако, более серьезная при�
чина, побуждающая размышлять о выс�
шем образовании. Эта причина – конец
науки. Конца науки, кажется, никто у нас
пока не замечает. Робкие разговоры на
эту тему вызывают недоумение, а порой
аттестуются как бред. Попробую объяс�
ниться. С антропологической точки зре�
ния знание можно представить как ре�
зультат видения делания. Иными слова�
ми, знание есть дело, так сказать, рук и
глаз человеческих. Это – два существен�
но различных по происхождению типа
знания. Первое – от удивления, второе –
от необходимости адаптироваться к сре�
де обитания. Следуя Аристотелю, можно
сказать, что знание от глаз – умозри�
тельное, отвлеченное (от дел, и вообще от
суетной жизни). Оно ради понимания са�
мого по себе. Созерцать из любознатель�
ности, понять, объяснить и предсказать
феномены природы, сотворить изящную
математическую конструкцию, схваты�
вающую саму суть мира, а, точнее, замы�
сел Творца – это подлинно духовная
жизнь. И наслаждение интеллектуаль�
ной властью. Удел немногих – свободных
и счастливых. Знание от рук, напротив,
обретается исключительно ради какой�
нибудь пользы. Греки обозначали его
словом techne (искусство, умение). Оно
вплетено в труд. С него, собственно, начи�
нается история человека – покорителя
природы. Оно облегчает участь людей,
утешает их в трудах их. Его главное наз�
начение – наполнять жизнь бытовыми
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жизни, их риторика – все это постепенно
заполняет пространство культуры. Пря�
мым проявлением этого процесса в поз�
нании является обращение к экспери�
менту. Это не просто открытие критерия
истины, это принятие практического ар�
гумента (аргумента людей дела) как до�
минирующего над аргументом теорети�
ческим. Экспериментальная установка, а
не природа сама по себе становится
объектом познания и манипулирования,
предвестником технологий XXI века.

Дело, искусство, умение, технология,
enterprise – эти слова�синонимы хорошо
бы прояснить, если разговор всерьез. Ибо
разговоры на злобу дня часто поверхнос�
тны и эмоциональны. Есть подходящее
место для нашей цели в "Государстве"
Платона. Сократ и софист Фрасимах спо�
рят о справедливости, и на побочной ли�
нии спора натыкаются на вопрос о приро�
де искусства, иначе говоря, дела. Такого
как врачевание, кораблевождение или
пастушеское дело. Не для того ли вообще
существует искусство, чтобы выявлять,
что кому полезно и обеспечивать это? Да,
именно так. А для самого искусства –
имеется ли для него нечто внешнее, в чем
оно нуждается и что ему полезно? Или
оно самодостаточно, само по себе совер�
шенствуется? Это положение также при�
нимается. Если и мы, читатель, примем
его, кое�что привычное предстанет перед
нами в новом свете. Но вначале украсим
это положение примером из Платона.
Довлеет ли наше тело себе, или оно нуж�
дается еще в чем�нибудь? Забытое ныне,
или искаженное по смыслу, слово "довле�
ет" употреблено здесь в исконном значе�
нии. Оно означает "быть достаточным".
От него – "удовольствие" и "продовольс�
твие". Оно связано с "велением" и "волей"
(свободой). Довлеть себе – значит быть
довольным тем, что имеешь, ничего иного
не хотеть, ни в чем ином не нуждаться. О
бренном теле так не скажешь. А потому
возникла и существует медицина – ис�
кусство врачевания или управления те�
лами. И прочие искусства имеют назна�
чение чем�то управлять, отыскивать для
своего предмета блага.

Итак, всякое искусство, или делание,
самодостаточно, автономно. Искусство не
нуждается в каком�то другом искусстве,
управляющим им, выясняющим, что ему
полезно и обеспечивающим это. Сократ
представляет дело так, что эта мысль
обоснована теоретически. Не будем на
этом настаивать, пусть она имеет статус
принципа, принятого априори. Или поже�
лания, ибо чувствуется, что отказ от нее,

то есть признание над искусством друго�
го, якобы управляющего им, искусства,
ведет к чему�то весьма опасному.

Мастера, носители искусства, образу�
ют цех, орден, братство. Это – commu�
nity, порой весьма герметичные. Сооб�
щества, в которых царят особые ценности
и правила жизни. Мы снова перевели
разговор в социологический план, и пер�
вая опасность уже проглядывается. Сно�
ва Сократ: "Всякое искусство – это
власть и сила в той области, в которой
оно применяется". Действительно, врач
имеет власть над телом, ибо он воздейс�
твует на него, приводит тело в порядок.
Но если допустить, что над искусством
врачевания надстраивается более высо�
кое, что ли, искусство, то это означает
наличие власти в прямом смысле: одни
люди знают, что полезно другим (врачам)
и предписывают им соответствующее по�
ведение.

Сразу приходят на ум исторические
примеры. Если подойти к познанию как
делу (почему бы нет?), то Джордано Бру�
но, Галилей и другие, любопытствующие
о природе, пострадали как раз по этой
причине – они не принимали предписа�
ний со стороны людей другого цеха –
церкви. Позже в роли надзирателей выс�
тупили философы вроде Гегеля, а в со�
ветское время – методологи. И понятен
пафос Конта, всего движения, получив�
шего название позитивизм. Это протест
против духовного насилия, вторжения в
искусство (в нашем случае, познание)
инородного фактора. Конт определил
критерии позитивного знания – точность
и полезность. Все прочее излишне. Так
что "искусство для искусства" не причу�
да эстетов, а принцип самосохранения
различных традиций, их самосовершенс�
твования.

Вернемся к высшему образованию. На мой
взгляд, оно не отвечает на вызов времени. Оно
все еще ориентировано на устаревшую модель
знания. Его продвинутые представители сегодня
взывают: надо не информацию сообщать, а
учить мыслить. 

Заговорили об исследовательских
университетах. Пора, однако, понять, что
главное – приобщать к делу, другого спо�
соба научить мыслить не существует. Са�
модостаточность и автономия дела (ис�
кусства) означает: а) искусство не нуж�
дается во внешнем управлении; любая
институция, претендующая на это, не
представляет собой искусства, а являет�
ся формой власти (как философия или
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предметов для общего развития (это –
личные проблемы), дело и только дело.
Мы – мастера, если захотите, вы станете
такими, как мы, искуснее нас. Дело пош�
ло, но через два года государство заяви�
ло, что не признает дипломы частных ву�
зов, если их учебные планы не будут со�
ответствовать его стандартам. – А зачем
им признание государства? Это я так го�
ворил, обуянный либеральной идеей. –
Они учат делу, а умеющие что�то делать
всегда найдут работу. – Идеалист, – ска�
зал мне опытный человек. Никто к ним не
пойдет приобщаться, родители не станут
платить. У нас не доверяют ничему, что
не признано государством. И пришлось
там вводить лишние предметы.

Государство по природе своей не тер�
пит многообразия, чтоб было и то, и дру�
гое, и отличное от них третье. Так ему, го�
сударству, легче управлять, когда управ�
ление существует ради самого управле�
ния. 

А ведь главное дело нормального государс$
тва – не мешать жизни разнообразиться. Свободно
структурироваться вливающемуся в общество пото$
ку. Для того жизнь и изобрела этот феномен – при$
общение.

Стаття надійшла в редакцію  25.10.06

методология по отношению к искусству
познания), б) искусство также не нужда�
ется в другом искусстве, якобы призван�
ном готовить для него мастеров. 

Грек времен Платона, чтобы освоить искусс$
тво врачевания, шел к врачу, а не к учителю вра$
чевания – таковых просто не было.

Педагогика, методика, дидактика ... в
парадигме приобщения все это – пустое,
одно занудство. Об этом уже сказано: кто
умеет, тот делает, кто не умеет, тот учит.
Впрочем, можно признать, что в этом
что�то есть, что это пригодно для нес�
мышленышей. Но верно и то, что всякий
метод, метод вообще – это маска, скрыва�
ющая творческую несостоятельность, от�
сутствие у человека воображения и фан�
тазии. Метод есть пошлость. Там же, где
осваивают дело, достаточно примера и
образа. Там совершается таинство приоб�
щения, в котором, как в деле веры, все
зависит от самого приобщающегося. Дело
же, если посмотреть шире – это не обяза�
тельно из материальной сферы. Сочинять
стихи, рисовать картины, философство�
вать – еще какое дело! Обобщенно можно
сказать так: ты умеешь что�то делать,
если твои продукты кому�то интересны,
а еще точнее, если в них кто�то нуждает�
ся и готов платить. Еще можно сказать,
что физика (биология и т.д) – это наука о
том�то и том�то. А все�таки точнее выра�
зился тот, кто впервые сказал: физика –
это то, что делают физики. Кстати, при
сочинении стихов и философствовании
не обязательно приобщаться в натуре,
локоть к локтю с мастером. Можно стать
поэтом, живя в глухой деревне. Была бы
божья искра, да книжек вдоволь. И к це�
ху философов можно примкнуть таким
же образом. Только у нас это затрудни�
тельно: мало качественных текстов, мно�
го методичек. Это такие брошюрки, изда�
ваемые для отчетов по валу и добывания
ученых званий. Это – жвачка.

А теперь одно воспоминание. В начале
девяностых в моем городе открылся час�
тный институт. Группа еще молодых лю�
дей, опьяненных воздухом свободы, пор�
вала с монстрообразным, до корней бю�
рократизированным государственным
заведением, чтобы создать компьютер�
ную Касталию. Они хотели делать свое
дело, заодно приобщая к нему совсем мо�
лодых, тех, кто бредит прогами, инсталя�
хами, девайсами и прочим железом, кто
проклинает мелкософт и признается, что
жить без него не может. Они исповедова�
ли принцип – ничего лишнего, никаких
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Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання.
Завдання сучасної початкової школи – розвивати дитину як не�
повторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал,
прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.

Школа – це, насамперед, якісна освіта. А якість освіти визна�
чається професійними та особистісними якостями вчителя. З ме�
тою стимулювання активної участі вчителів початкових класів у
становленні і розвитку національної системи освіти, популяри�
зації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності
на ХІІ обласному ярмарку педтехнологій було представлено 116
творчих доробок учителів початкових класів Полтавщини. 

Аналіз робіт засвідчує, що вчителі початкової школи намага�
ються створювати всі умови для розвитку школярів, які будуть
гідними патріотами своєї держави, матимуть належний рівень
освіти та культури, духовний та фізичний потенціал людських
якостей.

У Василя Сухомлинського є чудові слова: "Далеко не кожен
стане письменником, актором, вченим, але майстром своєї спра�
ви повинен стати кожний". І всі учасники ярмарку доводять це.
Вчителі представили оригінальні педагогічні ідеї і несподівані
розв'язання складних педагогічних проблем. Здатність обігнати
себе вчорашнього, зазирнути у майбутнє – найхарактерніші ри�
си учасників ХІІ ярмарку педтехнологій.

Яскравим свідченням цього стали педагогічний досвід і творчі
доробки вчителів В.І.Куріпти (ЗОШ № 36 м. Полтави), Н.М. Бегми
(приватна школа "Ада" м. Кременчука), Т.М. Данилейко (Хороль�
ська спеціалізована школа № 1), Л.В. Куки (Кременчуцька гімна�
зія № 5), Т.В. Шиманської (Кременчуцька ЗОШ № 6), Н.І. Петру�
сенко (Пирятинська ЗОШ № 6), Н.І. Кісенко (Лохвицька ЗОШ
№ 2), Н. Васюченко (Селещинська ЗОШ І�ІІІ ст), В.В. Анісімової
(Пирятинська ЗОШ № 6), Л.О. Костуренко (Диканьська гімназія
ім. М.В. Гоголя) та Г.А. Старчевої з м. Комсомольська.

Ці роботи підтверджують, що вчителі Полтавщини у своїй ді�
яльності впроваджують особистісно орієнтовані педагогічні тех�
нології, у процесі оволодівання знаннями віддають перевагу ак�
тивному навчанню, розвиваючи і зацікавлюючи учнів, знаходять
нестандарні шляхи розв'язання освітніх завдань, раціоналізу�
ють та удосконалюють свої ж надбання.

Бібліотека ПОІППО поповнилася чудовими матеріалами, з
якими можуть ознайомитися всі бажаючі і використати цікавий
досвід колег у своїй роботі.

В.І. Куріпта, вчитель ЗОШ № 36 м. Полтави

Сценарії позакласних заходів для 1�4 класів

Кожна мить тієї праці, яка називається вихованням –  
це створення майбутнього і погляд у майбутнє.

В.Сухомлинський

На сучасному етапі реформування початкової освіти перед
учителем постає завдання не тільки формувати в учнів певні на�
вички в опануванні знань з різних дисциплін, але й виховувати

ІДЕЇ НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

М.П. Крилевець

Схарактеризовано
творчі доробки,
представлені вчи�
телями початкової
школи Полтавщини
на ХІІ обласному
ярмарку педтехно�
логій.

Охарактеризованы
творческие нара�
ботки, представ�
ленные учителями
начальной школы
Полтавской облас�
ти на ХІІ облас�
тном ярмарке пед�
технологий.

The creative works of
Poltava region prima�
ry school teachers on
the regional exhibi�
tion of pedagogical
technologies are char�
acterized.
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творчу учнівську особистість із багатьма соціальними компетен�
тностями, тобто з уміннями застосовувати одержані знання у
нестандартних життєвих ситуаціях. Тут учневі знадобляться і
розум, і пам'ять, і сміливість, і гумор, і загальна культура спіл�
кування.

Сформувати ці якості шляхом заборони, заохочення чи пока�
рання, виставляючи певні оцінки, неможливо. Вчити учня бути
Людиною треба так само, як вчать мови чи математики. Адже
важливо,  щоб людина не виросла із кригою в серці, і саме в мо�
лодшому шкільному віці душа дитини відкрита до емоційних
впливів.

Оригінальні, змістовні авторські розробки Валентини Іванів�
ни Куріпти,    вчителя   вищої   кваліфікаційної  категорії,  стар�
шого вчителя  ЗОШ  № 36 м. Полтави, переможця обласного ета�
пу  конкурсу "Учитель року�2006" у номінації "Початкові кла�
си", що містяться в цьому посібнику, мають на меті виховання в
учнів любові до рідного слова, рідної мови, природи рідного
краю; формування певних моральних якостей, потрібних осо�
бистості у спілкуванні; розвиток розумових і творчих здібнос�
тей; єднання дитячого і батьківського колективу.

Кожна розробка – це справжнє свято, підготовка до якого
потребує багато часу, зусиль учителів, учнів, батьків. Тому ми,
шановні колеги, сподіваємося, що матеріал збірки буде для Вас
корисним, допоможе створити для Ваших дітей атмосферу лю�
бові і краси, творчості і добра, завдяки чому Ваша спільна подо�
рож до Країни Знань буде цікавою і захоплюючою.

В.І. Куріпта, вчитель ЗОШ № 36 м. Полтави

Українська мова. 
Нестандартні уроки.   2 – 4 класи

Збірка містить 30 оригінальних авторських розробок нестан�
дартних уроків української мови для 2�4 класів. Серед форм
проведення пропонуються урок�пригода, урок – КВК, урок�яр�
марок, урок�відкриття, урок�випробування, урок�аукціон. Уро�
ки розроблено згідно з чинною програмою та з урахуванням ві�
кових особливостей учнів початкових класів. Різноманітні мето�
ди і прийоми  навчання, цікавий дидактичний матеріал допомо�
жуть учителю у формуванні знань, умінь і навичок учнів, роз�
витку їх творчих здібностей.

Методичний посібник стане у нагоді вчителям початкових
класів, керівникам шкільних гуртків знавців рідної мови, сту�
дентам педагогічних факультетів ВНЗ.

Н.М. Бегма, вчитель початкових класів 
приватної школи "Ада" м. Кременчука

Абетка для допитливих малят

Якщо цей світ відкривається перед Вами, 
якщо в кожній дитині Ви відчуєте 

її індивідуальність, якщо у Ваше серце 
постукають радощі і прикрощі кожної дитини 

й відізвуться Вашими думками, тривогами, 
турботами, – Ви знайдете... радість творчості.

В.Сухомлинський 

Інноваційні процеси стали характерною ознакою реформу�
вання початкової освіти в сучасній школі. Арсенал педагогічних
надбань постійно оновлюється.

Постметодика, №5 (69), 2006
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Збірка завдань "Абетка для допитливих малят" вчителя�ме�

тодиста початкових класів приватної школи "Ада" м. Кременчу�
ка Бегми Наталії Миколаївни складена з урахуванням багато�
річного досвіду роботи з шестирічними першокласниками у пе�
ріод навчання грамоти. Завдяки впровадженню мовних ігор  та
логічних вправ, ребусів і головоломок, кожен урок  з навчання
грамоти матиме чітко виражений розвивальний характер. Лео�
нардо да Вінчі писав: "Залізо іржавіє, не знаходячи застосуван�
ня, стояча вода гниє або на холоді замерзає, а розум людини –
чахне". Завдання збірки допоможуть не лише вдосконалювати
звуковимову та вправляти учнів у звуко�буквеному аналізі слів,
а й, найголовніше, створювати необхідні умови для розвитку ро�
зумових здібностей учнів.

Цей посібник стане у пригоді не лише вчителям, а й дбайли�
вим батькам, що мають на меті підтримати і зберегти інтерес до
навчання у своїх дітей. Ця  збірка  допоможе зробити перший
рік навчання шестирічних першокласників у школі легким, різ�
номанітним, завантажити повною мірою тих школярів, що вже
мають навичку читання й дасть змогу здійснити комплексний
вплив на розвиток кожної дитини.

Т.М. Даниленко, вчитель початкових класів Хорольської
спеціалізованої школи № 1

Зоологічна абетка

Уміє вчити той, хто вчить цікаво.
А.Ейнштейн

Народна мудрість гласить: "Не навчайте дітей так, як навча�
ли вас, бо вони народилися в інші часи". Дітей приваблює щось
нове, нетрадиційне, захопливе.

Добре відомо, що більшість першокласників ідуть у школу з
бажанням навчатися. І якщо цей вогник бажання не підтримува�
ти,  він швидко згасне і учень із зацікавленого "чомучки" перет�
вориться на невпевненого у свої сили, байдужого до навчання
учня, якому вчитися нецікаво.

А цікаво – це коли просто і зрозуміло кожному, коли все вда�
ється, коли дитина не відчуває навантажень, а просувається
сходинками пізнання легко і з радістю. Посібник "Зоологічна
абетка" вчителя початкових класів Хорольської ЗОШ № 1
Т.М. Данилейко містить загадки, скоромовки, веселі вірші, каз�
ки, цікаві розповіді про тварин, підібрані на кожну букву алфа�
віту. Цікавий матеріал сприятиме розвитку мовлення та форму�
ванню пізнавальної активності дітей 6�7 років. 

Пропоновані матеріали можна використовувати диференці�
йовано, з урахуванням різних рівнів підготовленості учнів. По�
сібник стане у нагоді учителям початкових класів, вихователям
ГПД, батькам.

Стаття надійшла в редакцію 10.10.06    



У збірнику "Превентивне виховання учнів�
ської молоді" узагальнено досвід роботи клас�
ного керівника, учителя правознавства Тростя�
нецької  загальноосвітньої школи Полтавського
району Н.В.Драч.  Уміщено нестандартні вихов�
ні заходи щодо превентивного виховання (вік�
торина, дискусія, конкурс, брейн�ринг, урок�
практикум тощо); методичні рекомендації що�
до вивчення Конвенції про права дитини. Дос�
від роботи класного керівника Н.В.Драч внесено
в обласну картотеку   ПОІППО.      

Громадянсько�патріотичне виховання

Матеріали блоку громадянсько�патріотич�
ного виховання представлені у вигляді посіб�
ника із досвіду роботи класного керівника
Карлівської загальноосвітньої школи № 3
Н.М.Сухачової; розробки "Години спілкуван�
ня "Ми українці" з досвіду роботи  класного
керівника  Вишняківської загальноосвітньої
школи Хорольського району І.В.Артеменко;
буклета "Шляхами козацької слави" із досві�
ду роботи  заступника директора з виховної
роботи А.І.Басій Новогалещанської школи
Козельщанського району; проспекту "Форму�
вання громадянської позиції та правової від�
повідальності" з досвіду роботи ліцею № 11
м. Кременчука.

У посібнику класного керівника Карлів�
ської загальноосвітньої школи № 3 Н.М. Суха�
чової зібрані уроки громадянського вихован�
ня, години спілкування батьків і дітей, родин�
ні свята, батьківські збори, традиційні і нетра�
диційні форми роботи з батьками, класним
колективом. Посібник буде корисний кожно�
му, хто турбується про забезпечення цілісно�
го підходу до виховання і розвитку особистос�
ті учня, створення системи виховних впливів
сім'ї та школи.

Розробка виховного заходу класного керів�
ника  Вишняківської загальноосвітньої школи
Хорольського району І.В.Артеменко допомо�
же класним керівникам, педагогам�організа�
торам у формуванні особистості громадянина
України. Година спілкування розрахована на
учнів 7�11 класів. Представлені матеріали мо�
жуть бути використані учителями на уроках
української мови у 8�9 класах при підготовці

Подані в 2006 р. на ярмарок педагогічних
технологій кращі матеріали свідчать про те,
що пріоритетними напрямами виховання на
Полтавщині  залишаються  проблеми грома�
дянсько�патріотичного, превентивного вихо�
вання, правовиховної роботи, шляхи співпра�
ці з батьками, впровадження інноваційних
форм та методів роботи, організація дитячо�
юнацьких організацій, об'єднань тощо.

Правовиховна робота

Питання правовиховної роботи, превен�
тивного виховання, профілактики негативних
явищ і шкідливих звичок серед дітей і підліт�
ків  викладено у  збірниках з досвіду роботи
загальноосвітньої школи № 17 "Вибір"
ім. М.Г. Неленя м. Кременчука, Кобеляцької
загальноосвітньої школи № 2 ім. О. Гончара,
Тростянецької загальноосвітньої школи Пол�
тавського району, посібнику Хорольської гім�
назії, проспекті   ліцею № 11 м. Кременчука. 

Збірник "Система правовиховної роботи в
ЗОШ № 17 "Вибір" ім. М.Г. Неленя" знайомить
читачів із системою громадянського вихован�
ня "Я�людина, патріот, громадянин, гуманіст,
сім'янин", системою правового виховання та
учнівського самоврядування. 

У збірці "Організація правовиховної робо�
ти і профілактика негативних явищ і шкідли�
вих звичок серед дітей і підлітків" проаналі�
зована діяльність педагогічного колективу
Кобеляцької загальноосвітньої школи № 2
ім. О.Гончара  з  цієї проблеми. Тут розміщені
накази, анкети, матеріали  різноманітних за�
ходів. Однак через відсутність  змісту в збір�
нику читачу важко знайти інформацію.

Посібник "Опис досвіду роботи Хороль�
ської гімназії з правового виховання" містить
матеріали, які можуть бути використані вчи�
телями, класними керівниками під час підго�
товки та проведення уроків, виховних годин
на правовиховну тематику. Зміст посібника
включає питання: нормативна база з правово�
го виховання; виховання гімназиста: пробле�
ми, здобутки, досвід педагогічного колективу;
роль психологічної служби в системі правови�
ховання учнів; просвітницька робота; скар�
бничка надбань.
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Представлено методичні напрацювання педагогів Полтавщини за 2005�2006 рр. з різних
напрямів виховної роботи.

Представлены методические наработки педагогов Полтавщины за 2005�2006 гг. по раз�
ным направлениям воспитательной работы.

Methodological works of Poltava region educators on different brunches of training process, made
in 2005�2006, are presented. 

МЕТОДИЧНІ ЗДОБУТКИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Н.В.Настенко
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організації "Країна Барвінкова" у вихованні
молодших школярів. Матеріали будуть корис�
ними не тільки вчителям початкових класів,  а
й вихователям ГПД,  шкіл�інтернатів, педаго�
гам�організаторам. У посібнику можна ознайо�
митися  зі сценаріями вступу  в організацію та
подорожей по ній.

Проспект "Шкільний меридіан" – органі�
затор роботи учнівського колективу", підго�
товлений завідуювачкою Козельщинського
РМК Ю.П.Гладченко, розкриває досвід робо�
ти заступника директора  з виховної роботи
А.І.Басій, яка є організатором діяльності ди�
тячої організації "Шкільний меридіан", що
включає гуртки, секції, об'єднання за інтере�
сами: "Дозвілля", "Наукова зміна", "Народні
скарби", "Спортивно�оздоровчий" тощо. Про
свою роботу дитяча організація звітує через
інформаційний центр "Це – ми".

"У кожної дитини є сонце"цільова програ�
ма діяльності дитячо�юнацького об'єднання
"Сонячна родина" Білухівської загальноосвіт�
ньої школи Карлівського району, що описує
діяльність творчих груп, критерії змагання на
звання "Учень року", "Кроки до сонця", "Зі�
рочки успіху", сценарії свят. Посібник допо�
може заступникам з виховної роботи, педаго�
гам�організаторам, класним керівникам в ор�
ганізації учнівського самоврядування, ство�
ренні системи виховної роботи школи.

Особливий інтерес викликає "Мозаїка
проектів авторських програм виховної роботи
з учнями 1�11 класів загальноосвітніх шкіл
Великобагачанського району" заступників
директорів з виховної роботи Т.О.Ручій Гого�
лівської загальноосвітньої школи, Т.І.Ліхтер
Радивонівської загальноосвітньої школи,
В.В.Селезень Білоцерківської загальноосвіт�
ньої школи, С.П.Остистої Кротівщинської за�
гальноосвітньої школи.  Ці методичні матеріа�
ли підготовлені заступниками відповідно до
змісту і завдань обласної програми виховання
учнівської молоді на період до 2012 року.
Кожний проект  програми – це спроба автора
змоделювати виховання дітей і учнівської мо�
лоді у вигляді керованого педагогічного про�
цесу з можливістю контролювати і коригува�
ти його. Це прагнення відобразити власні пе�
дагогічні надбання та компетенцію. 

Запропоновані розробки програм: "Вив�
чай, знай, твори і даруй прекрасне" (з питан�
ня профорієнтації учнів); "Я – особистість"
(розвиток самосвідомості та культури само�
пізнання); "Сім криниць людяності" (система
виховання особистості); "Полтавчаночка"
(вивчення рідного краю);" "Я�ми�сім'я�Бать�
ківщина" (сімейне виховання); "Япатріот Ук�
раїни", "Я�родина�Батьківщина" (патріотич�
не виховання) мають на меті допомогти коле�
гам, які лише розпочинають свій педагогічний
шлях, класним керівникам та класоводам, пе�
дагогам�організаторам реалізувати свій по�
тенціал у справі виховання молодого поколін�
ня. 

Сподіваємось,  що після опрацювання цієї
інформації в освітян з'явиться бажання позна�
йомитися із  методичними розробками з пи�
тань виховання особистості  у читальному залі
бібліотеки ПОІППО. 

Стаття надійшла в редакцію  12.10.06
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та написанні творів на суспільно�політичну та
морально�етичну теми. Елементи розробки
можуть застосовуватися учителями також
принагідно на уроках української літератури
у 8�11 класах та історії в 5 класах.

Буклет "Шляхами козацької слави" міс�
тить матеріали про досвід  роботи козацьких
загонів, їх традиції, організацію пошукової
роботи з вивчення історії козацького  краю.

Проспект "Формування громадянської по�
зиції та правової відповідальності" з досвіду
роботи ліцею №11 м. Кременчука  містить ін�
формацію про реалізацію превентивних ос�
вітньо�виховних програм.

Як уникнути помилок у вихованні дитини,
виростити її чуйною, доброзичливою, відпові�
дальною? Що треба знати і вміти батькам?
Якими методами користуватись у сімейному
вихованні дошкільників? Відповіді на ці та ін�
ші запитання читач знайде  у  довіднику "Для
мам  і тат, що виховують малят" вихователя�
методиста С.В.Аструдінової. Він буде корис�
ним не тільки батькам, а й вихователям, соці�
альним педагогам та всім, хто не байдужий до
проблем сімейного виховання.

Методичні розробки класовода Оржицької
загальноосвітньої школи Бурової Л.М. "Бать�
ківські збори – найдієвіша форма спілкування
з батьками" стануть у нагоді не тільки  вчите�
лям початкових класів, вихователям ГПД, а й
батькам.

Буклет "Виховання нового покоління" відді�
лу освіти  Полтавської районної держадмініс�
трації містить інформацію про проблему, над
якою працюють педагогічні колективи району,
результати виховання учнів у різноманітних
змаганнях, конкурсах, впровадження іннова�
ційних форм та методів роботи в навчальних
закладах району. Це – діяльність  європей�
ських клубів старшокласників, розробка прог�
рами "Школатвій дім, кожен ученьгосподар у
нім", "Школи�родини", функціонування ра�
йонного поетичного клубу "Орхідея", спортив�
ного атлетичного клубу "Атлант".

Організація дитячо�юнацьких об'єднань

У блоці  кращих матеріалів з питання орга�
нізації роботи дитячих, юнацьких об'єднань на�
явні посібники "Подорож по країні Барвінковій"
з досвіду роботи класовода Л.Катеринник�Со�
колової загальноосвітньої школи № 24 м. Пол�
тави; "У кожної дитини є сонце" з досвіду робо�
ти дитячо�юнацького об'єднання "Сонячна ро�
дина" Білухівської загальноосвітньої школи
Карлівського району; проспект "Шкільний ме�
ридіан"організатор роботи учнівського колек�
тиву"  з досвіду  заступника з виховної роботи
Новогалещинської загальноосвітньої школи
Козельщинського району;   методичні матеріа�
ли "Мозаїка проектів авторських програм ви�
ховної роботи з учнями 1�11 класів загальноос�
вітніх шкіл Великобагачанського району".

У посібнику "Подорож по країні Барвінко�
вій" представлені сценарії заходів, практично
використані у роботі зі створення та функціо�
нування дитячої організації "Країна Барвінко�
ва". Подано оформлення відповідного куточка в
класному приміщенні. Виявлено роль дитячої



Обласний екологонатуралістичний
центр учнівської молоді (ОЕНЦУМ) на яр�
марок педагогічних технологій представив 9
методичних розробок та 20 методичних
журналів. Групою авторів ОЦНТТУМ (Бєд�
ніна В.Г., Хоменко В.А., Федорченко Т.Г.,
Гайдар І.С.) ОЕНЦУМ випускається щомі�
сячний інформаційно�методичний вісник
різної тематики "Робота на навчально�дос�
лідницьких земельних ділянках", "До чис�
того довкілля", "У вихованні не буває кані�
кул", "За здоровий спосіб життя", "Гра як
елемент творчої діяльності", "Бережімо
природу рідного краю", "Ліси для нащадків".  

В  інформаційно�методичному віснику
"Ліси для нащадків" вміщено  досвід робо�
ти Худоліївського загальноосвітнього нав�
чального закладу І�ІІІ ступенів та Худолі�
ївського шкільного лісництва Семенівсько�
го району. 

Для багатьох учнів Худоліївської за�
гальноосвітньої школи І�Ш ступенів книга
природи – то нове відкриття, нова знахідка,
доступна й зрозуміла. Вони навчилися чи�
тати її у шкільному лісництві, яке у квітні
2005 р. святкувало 25�річний ювілей.

Згідно із постановою Семенівського ра�
йонного лісництва від 23 травня 1980 р. з
метою залучення учнівської молоді до
збереження і відтворення лісового фонду
місцевості було засноване Худоліївське
шкільне лісництво на базі Лубенського
лісгоспу. З кожним роком розширюється
площа шкільного лісництва, зростає кіль�
кість юних друзів лісу. Нині в лісництві
працюють 50 учнів школи.

Робота шкільного лісництва – основна
тема виступів агітбригади "Екологічна
варта", яка неодноразово завойовувала
призові місця на районному конкурсі еко�
логічних агітбригад.

Юні друзі лісу вибороли перше місце
на обласному етапі Всеукраїнської акції
"Ліси для нащадків", за що були нагород�
жені дипломом і грошовою премією.

У вирішенні екологічних проблем допо�
магає сільська рада. Діяльність Худоліїв�

Павільйон позашкільної освіти пред�
ставляли обласні позашкільні навчальні
заклади: обласний центр науково�техніч�
ної творчості (Харченко Н.О.), обласний
еколого�натуралістичний центр учнів�
ської молоді (Бєдніна В.Г.), обласний
центр туризму та краєзнавства учнівської
молоді (Комісар С.В.), обласний  центр ес�
тетичного виховання учнівської молоді
(Чорнобель Н.Л.).

У павільйоні працювали різні виставки
дитячих творчих робіт: технічної творчос�
ті, біокераміки, флористики, наукових ро�
біт юних науковців – переможців обласно�
го і Всеукраїнського конкурсів МАН. 

Обласний екологонатуралістичний центр
учнівської молоді провів дегустацію меду із
навчальної пасіки гуртка бджолярів. Методич
ний відділ Обласного центру туризму та краєз
навства учнівської молоді транслював відео
фільми про досвід роботи пошукових загонів
та туристськокраєзнавчі масові заходи.

Окрім цього, були представлені  мето�
дичні посібники,  рекомендації, розробки
занять та методичних заходів, авторські
та робочі навчальні програми з позаш�
кільної освіти, матеріали з досвіду роботи
керівників гуртків.  

Обласний центр науковотехнічної
творчості учнівської молоді (ОЦНТТУМ)
представив 15 методрозробок, 4 методич�
них посібники та 20 навчальних програм
керівників гуртків. Всього обласними цен�
трами позашкільної роботи представлено
95 видів друкованої продукції. 

Найкращою з них є програма та навчаль�
ний посібник "Повітряні змії" для гуртків
шкіл та позашкільних навчальних закладів
(автор: Драчинський Анатолій Гаврилович,
заступник директора з навчально�виховної
роботи ОЦНТТУМ), що рекомендована Мі�
ністерством освіти і науки України. 

Зміст авторської навчальної програми
А.Г.Драчинського  "Повітряні змії" запро�
поновано наприкінці цієї статті у додатку.
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Представлено творчі напрацювання педагогічних колективів позашкільних навчальних
закладів Полтавської області за 2005�2006 навчальний рік. 

Представлены творческие наработки педагогических коллективов внешкольных учебных
заведений Полтавской области за 2005�2006 учебный год.

Creative works of pedagogical staffs of Poltava region out�of�school institutions, made in 2005�2006
are presented.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ
ЗАСОБАМИ ПОЗАШКІЛЛЯ

Г.А.Каліберда

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



тва, фольклору та етнографії, наведено
приклади практичних і теоретичних зав�
дань, список необхідної літератури.

Обласний центр естетичного вихован
ня учнівської молоді (ОЦЕВУМ) пред�
ставив буклети, альбоми з узагальнення�
ми досвіду роботи кількістю 10 видів. 

Педагогічна майстерня відділу методи�
ки виховання об'єднала  40 учасників яр�
марку – спеціалістів та методистів відділів
освіти, працівників позашкільних навчаль�
них закладів, керівників методичних об'єд�
нань, заступників з виховної роботи. Мето�
дист  ОЦТКУМ Бровко Н.В. ознайомила
присутніх із досвідом пошукової роботи в
навчальних закладах області.  Для ефек�
тивної роботи майстерні був встановлений
комп'ютер. Присутні отримали методичні
рекомендації до нового навчального року.

У роботі ярмарку взяли участь 13 ра�
йонних, міських позашкільних навчаль�

них закладів, що стано�
вить 1/3 від усієї кіль�
кості. Найкраще з них
представили свою дру�
ковану продукцію педа�
гогічний колектив Пол�
тавського Палацу дитя�
чої та юнацької творчос�
ті (Дрозд В.Д.), що видав
сім найменувань збірок
на допомогу педпраців�
никам позашкільних
навчальних закладів
("Школа педагогічної

майстерності "Світоч", "Психолого�педа�
гогічне проектування соціального розвит�
ку особистості", "Лиш в творчості – життя
достойна суть" тощо) та Великобагащан�
ський районний будинок дитячої та
юнацької творчості (Бережна І.П.), серед
матеріалів якого заслуговує на увагу ме�
тодична розробка "Від екології природи до
екології душі" та альманах дитячої твор�
чості "На крилах юності". До збірок увій�
шли методичні рекомендації та поради з
психолого�педагогічного проектування, з
питань планування навчально�виховної
роботи, розробки навчальних програм, ке�
рівництва і контролю, основні напрями ді�
яльності органів учнівського самовряду�
вання, сценарії методичних заходів, опис
досвіду роботи педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів.   

Позашкільні навчальні заклади у
2006 р. достойно підготувались до ярмарку
педагогічних технологій "Творчі сходинки
освітян Полтавщини". Перехід на новий
рівень творчої діяльності є можливим ли�
ше за умови постійного поповнення знань,
вдосконалення вмінь, впровадження інно�
ваційних освітніх і виховних технологій
керівниками творчих дитячих об'єднань. 

Тому в сучасних умовах позашкільної
освіти зростають вимоги до педагогів�по�
зашкільників, до їх  професійного рівня і
педмайстерності. 
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ського шкільного лісництва була б немож�
ливою без підтримки і допомоги адміністра�
ції Лубенського лісотехнічного коледжу
(директор Сендзюк Р.В., головний лісничий
Тихонович В.Є.), лісничого Семенівського
лісництва Перепилиці С.В., майстра лісу
Івахна І.В. Під час святкування Дня знань,
Дня працівників лісу вони – почесні гості в
школі. Окрім матеріальної допомоги, що�
річно нагороджують найактивніших приро�
долюбів цінними подарунками.

Природоохоронна робота колективу Ху�
доліївської ЗОШ вимірюється не лише наз�
ваними показниками. Він сильний тим, що
кожен учень – друг природи, її лікар і за�
хисник, не дозволить знищити вирощене
власними руками. Бо щаслива не та люди�
на, яка має власний автомобіль і живе зі
всіма зручностями, а та, яка має можли�
вість дихати свіжим повітрям і пити чисту
воду. Не кожен учень
обере професію лісівни�
ка, проте кожен стане ак�
тивним захисником при�
роди, примножувачем її
багатства.

Обласний центр ту
ризму та краєзнавства
учнівської молоді пред�
ставив у павільйоні по�
зашкільних навчальних
закладів 18 різних мето�
дичних збірників, розро�
бок масових заходів, ре�
комендацій. Особливо треба відзначити
збірник "Виконання краєзнавчих завдань
на туристсько�краєзнавчому експедицій�
ному маршруті обласних зльотів юних ту�
ристів�краєзнавців, учасників руху учнів�
ської молоді "Моя земля – земля моїх
батьків". Автор збірника – методист ви�
щої категорії, відмінник освіти України
Бровко Наталія Дмитрівна.  

Зльоти�змагання юних туристів�краєз�
навців на Полтавщині проводяться 10 років
поспіль і стали популярними серед учнів�
ської молоді, а також педагогів, бо поєдну�
ють  туризм і краєзнавство. Зльоти прово�
дяться з метою: сприяння розвитку твор�
чих інтересів учнівської молоді з різних
напрямів краєзнавства, науково�дослід�
ницької і природоохоронної роботи;  вихо�
вання поваги та дбайливого ставлення до іс�
торико�культурної спадщини українського
народу, природи рідного краю; підвищення
рівня краєзнавчої та туристської підготов�
ки юних туристів�краєзнавців.

Під час зльотів відбувається інтенсив�
ний обмін досвідом роботи, виявляється і
вивчається кращий досвід туристсько�кра�
єзнавчої і науково�дослідницької роботи,
пропагується здоровий спосіб життя.

Автором означеного збірника надані
методичні рекомендації щодо проведення
практичних  завдань з археології, геології,
географії, екології, історичного краєзнавс�



17

Додаток

ПРОГРАМА "ПОВІТРЯНІ ЗМІЇ"
(рекомендовано МОН для керівників гуртків, учителів,
які організовують технічну творчість позашкільних нав
чальних закладів, шкіл, коледжів,  ВНЗ, а також для уч
нів та студентів, які захоплюються повітряними зміями)

А.Г.Драчинський

Одним з основних завдань позашкіль�
ного навчального закладу є створення
умов для творчого, інтелектуального роз�
витку дітей, задоволення потреб вихован�
ців у творчій самореалізації та професій�
ному самовизначенні.

Заняття в гуртках з конструювання та
виготовлення повітряних зміїв є одним із
ефективних шляхів профорієнтаційної та
практичної підготовки школярів. Саме в
таких гуртках роблять свої перші кроки
майбутні конструктори авіаційної та кос�
мічної техніки, ведучі спеціалісти цієї га�
лузі, яка в наш час розвивається  швидки�
ми темпами і посідає одне з най�
важливіших місць у житті сус�
пільства. 

Програма гуртка "Повітряні
змії" розрахована на два нав�
чальних роки:

І рік навчання (початковий
рівень) – 144 навчальні години
(по 4 год. на тиждень – 2+2) для
учнів 4 – 5 класу; ІІ рік навчання
(основний рівень) – 216 навчаль�
них годин (по 6 год. на тиждень –
3+3 або 2+2+2) для учнів 5 – 9
класу.

Мета програми: прищепити
дітям любов до техніки, техніч�
ного конструювання, авіаама�
торства, ознайомити з історією
розвитку авіації; закріпити і
розвинути знання, здобуті на
уроках праці, математики, фізи�
ки, хімії, креслення у процесі
виготовлення моделей, розвину�
ти технічне мислення, конструк�
торські здібності, творчу ініціа�
тиву. Навчити вихованців са�
мостійно виготовляти моделі
згідно з кресленнями та власної
конструкції. Для цього необхідно
навчити читати креслення та
розробляти і виготовляти власні.

Виходячи з досвіду роботи
гуртка, найбільш вдалою є така
структура заняття: перша час�
тина заняття відводиться на
вивчення всіма вихованцями те�
оретичного матеріалу; друга
частина – закріплення вивчено�
го на практиці: всі діти колек�
тивно виготовляють разом з ке�
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рівником гуртка не кілька однакових змі�
їв, а один; при цьому керівник звертає
увагу вихованців на основні моменти при
виготовленні тієї чи іншої конструкції змі�
їв, пояснює, як їх налагодити та запусти�
ти. Третя частина – індивідуальна робота
юних любителів зміїв над власними роз�
робками, які вони самостійно вибрали і са�
мостійно, творчо опрацьовують, консуль�
туючись із керівником гуртка.

Ця структура заняття гуртка має такі
переваги: вона дає змогу вихованцям от�
римати необхідний теоретичний мінімум
знань та основні практичні навички. Діти
привчаються до самостійної та колектив�
ної роботи, виготовляють те, що їм подо�
бається. На гуртку не виготовляється
кілька однакових саморобок, а кожен ро�
бить свою; таким чином, вихованці мають
змогу протягом навчального року ознайо�
митися з великою кількістю різноманіт�
них зміїв, кожен учень працює самостій�
но, використовуючи власні знання. 
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ООрріієєннттооввнниийй  ттееммааттииччнниийй  ппллаанн  ІІггоо  ррооккуу  ннааввччаанннняя
144 навчальні години по 4 год. на тиждень

Ê³ëüê³ñòü ãîäèí  
Ðîçä³ë 

Ðàçîì Òåîð³ÿ Ïðàêòèêà 

1. Âñòóïíå çàíÿòòÿ. Îðãàí³çàö³éí³ 
ïèòàííÿ. Òåõí³êà áåçïåêè ïðè 
ðîáîò³ ç ³íñòðóìåíòàìè.  

2 1 1 

2. ²ñòîð³ÿ âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòêó 
ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â. Âèäè ïîâ³òðÿíèõ 
çì³¿â. 

2 1 1 

3. Ïëàñê³ ïîâ³òðÿí³ çì³¿. Ìàòåð³à ëè 
òà ³íñòðóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â.  

2 1 1 

4. Ïëàñêèé "Ðîñ³éñüêèé çì³é".  2 1 1 

5. Çì³é "Ìîíàõ".  2 1 1 

6. Êèøåíüêîâèé çì³é -ìàëþê. 6 2 4 

7. Çì³é-äåëüòàïëàí.  6 2 4 

8. Çì³é "Äåëüòàïëàí -2". 6 2 4 

9. Çì³é-ë³òàê. 10 4 6 

10. Ï³ëîòàæíèé çì³é.  16 6 10 

11. Ï³ëîòàæíèé çì³é "Àêðîáàò".  12 4 8 

12. Çì³é-äåëüòàë³ò.  16 6 10 

13. Êîðîá÷àñò³ ïîâ³òðÿí³ çì³¿.  
Ïðîñòèé êîðîá÷àñòèé çì³é.  

6 2 4 

14. Ïðÿìîêóòíèé êîðîá÷àñòèé çì³é  
Ë. Õàðãðàâà.  

8 2 6 

15. Êîðîá÷àñòèé ðîìá³÷íèé çì³é.  6 2 4 

16. Êîðîá÷àñòèé çì³é Ïîòåðà.  8 2 6 

17. Êîðîá÷àñòèé çì³é Êîä³.  8 2 6 

18. Çì³é-ðàêåòà. 10 4 6 

19. Âèñòàâêà âèãîòîâëåíèõ ìîäåëåé 
ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â.  

6 1 5 

20. Çìàãàííÿ ñåðåä âèõîâàíö³â ³ç 
çàïóñêó ³ êåðóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ 
çì³¿â.  

6 2 4 

21. Ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷í èõ áåñ³ä, 
„êðóãëèõ ñòîë³â”.  

2 2 – 

22. Ï³äñóìêîâå çàíÿòòÿ.  2 2 – 

Óñüîãî: 144 52 92 
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ПРОГРАМА

ЗАНЯТЬ ПЕРШОГО РОКУ НАВЧАННЯ

1. Вступне заняття
Вирішення організаційних питань.

Розклад роботи гуртка. Ознайомлення ді�
тей із планом роботи гуртка на навчаль�
ний рік. Техніка безпеки при роботі з інс�
трументами.

2. Історія виникнення і розвитку по
вітряних зміїв.

Види повітряних зміїв
Розповідь вихованцям про історію ви�

никнення повітряних зміїв. На прикладі
деяких моделей розповідь про види по�
вітряних зміїв. Демонстрація запуску
найпростіших моделей повітряних зміїв,
керування ними.

Практична робота: Обладнання робо�
чого місця учня. Виготовлення чи знаход�
ження найпростіших пристосувань, які
необхідні для створення повітряних зміїв.

3. Пласкі повітряні змії.
Матеріали та інструменти, необхідні
для виготовлення повітряних зміїв
Демонстрація (запуск та керування)

діючих моделей пласких зміїв. Розгляд їх
конструктивних особливостей. Схеми та
розкрій простих зміїв.

Практична робота: Складання спис�
ку необхідних інструментів для виготов�
лення повітряних зміїв. Вирізання то�
неньких рейок для виготовлення най�
простішого плаского змія.

4. Плаский "Російський змій"
Демонстрація моделі змія. Його запуск

та особливості керування. Визначення
необхідних матеріалів для його виготов�
лення. Розповідь про технологію виготов�
лення змія.

Практична робота: Виготовлення роз�
крійки "Російського змія". Заготовка рейок,
виготовлення необхідних деталей. Скла�
дання змія. Випробовування моделі змія.

5. Змій "Монах"
Розгляд будови та зовнішнього вигля�

ду змія. Вибір необхідних матеріалів. 
Практична робота: Розробка роз�

крійки змія. Збирання та запуск змія.

6. Кишеньковий зміймалюк
Розгляд будови змія, принцип його

складання, підбір необхідних матеріалів:
поліетиленова плівка, пружинний дріт,
мідний дріт, клей "Момент".

Практична робота: Підготовка мета�
левих частин змія до збирання, розкрійка
поліетиленової плівки. Збирання змія.
Запускання моделі.

7. Змійдельтаплан
Розгляд креслення змія. Підбір необ�

хідних матеріалів: синтетична тканина,
металевий дріт діаметром 1,5 мм, дві де�
рев'яні рейки. Розповідь про тонкощі  ви�
готовлення змія.

Практична робота: Підготовка роз�
крійки з синтетичної тканини. Закріплен�
ня леєра. Виготовлення дерев'яної основи
та металевої розпірки. Збирання змія. За�
пуск моделі.

8. Змій "Дельтаплан2"
Відмінність конструкції цього змія від

попередньої моделі. Розповідь про будову
і конструкцію змія. Підготовка необхід�
них матеріалів: поліетиленова плівка, чо�
тири дерев'яні рейки довжиною 1300 мм
перерізом 8х8 мм. 

Практична робота: Виготовлення
розкрійки змія. Підготовка металевих і
дерев'яних частин для збирання змія.
Складання змія. Випробовування моделі.
Аналіз недоліків при збиранні та запус�
канні моделі змія.

9. Змійлітак
Історичні відомості про літакобуду�

вання. Розгляд конструкції змія�літака.
Схожість моделі на коробчасту конструк�
цію. Підбір матеріалів для побудови мо�
делі: цупкий папір, бинт, сурові нитки,
збільшена ксерокопія розкрійки моделі.

Практична робота: Вирізання роз�
крійки моделі із цупкого паперу. Формов�
ка окремих частин змія�літака. Склею�
вання частин моделі. Відмірювання необ�
хідної довжини леєра (50...100 м). Випро�
бовування моделі при її запусканні.

10. Пілотажний змій
Схожість характеристик пілотажного

змія на стародавні літальні апарати та ке�
ровані маленькі літаки. Розгляд і усвідом�
лення складної конструкції цього змія. Під�
готовка необхідних матеріалів для виготов�
лення моделі: рейки, матеріал для вітрила,
дріт діаметром 1 мм, стрічка�скотч, клей і
нитки. Методика обклеювання лавсаном.

Практична робота: Заготовлення
центральних і бічних лонжеронів з рейки.
Виготовлення розкрійки обтягування віт�
рила. Збирання конструкції моделі змія.
Розгляд принципів пілотування таких
моделей зміїв.

11. Пілотажний змій "Акробат"
Відмінність конструкції пілотажного

змія "Акробат" від класичного. Викорис�
тання розкрійок крил від попередньої мо�
делі. Основні принципи виготовлення
шарнірного з'єднання крил. Розгляд
зразкового комплексу фігур для піло�
тажних зміїв. 
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16. Коробчастий змій Потера
Порівняння двох моделей коробчасто�

го змія. Відмінність  елементів кріплень
каркаса розбірного та нерозбірного зміїв.
Розгляд моделі двокоробчастого змія І.
Коніна. Вибір моделі та необхідних мате�
ріалів для її виготовлення.

Практична робота: Складання крес�
лення моделі нерозбірного (розбірного)
змія. Виготовлення деталей кріплення
каркаса. Розкрій обтягування змія з необ�
хідного матеріалу. Виготовлення лонже�
ронів та розпірних рейок моделі. Обклею�
вання змія. Збирання та запуск моделі.

17. Коробчастий змій Коді
Історична довідка про модель змія анг�

лійського морського офіцера Коді. Роз�
гляд зовнішнього вигляду та конструкції
коробчастого змія Коді. Вибір необхідних
матеріалів згідно з рекомендаціями щодо
виготовлення.  

Практична робота: Розкрій обтягу�
вання обшивання змія. Виготовлення еле�
ментів каркаса з урахуванням технологій
виготовлення попередніх моделей. Зби�
рання моделі. Випробовування моделі ко�
робчастого змія Коді.

18. Змійракета
Відмінність зовнішнього виду моделі

від попередніх. Розгляд її конструктив�
них особливостей. Вибір необхідних ма�
теріалів для обшивання та елементів
каркаса. Розгляд технології збирання
каркаса змія.

Практична робота: Виготовлення кі�
лець – елементів кріплення каркаса. Ви�
готовлення головної частини ракети.
Кріплення стрингерів та стабілізаторів
руху ракети. Виготовлення та кріплення
лапок до каркаса. Збирання конструкції
змія�ракети. Випробовування моделі. 

19. Виставка виготовлених моделей
повітряних зміїв

Участь вихованців гуртків у різнома�
нітних виставках, повітряних шоу з ме�
тою демонстрації найбільш гарних та ма�
неврових моделей повітряних зміїв.

20. Змагання вихованців із запуску і
керування повітряних зміїв

Організація міжгурткових змагань по�
дібного профілю на місцевому, районному
чи обласному рівнях.

21. Проведення тематичних бесід,
"круглих столів".

Рекомендовані теми бесід з авіації,
космонавтики та авіаційної техніки.

Історія авіації
1. Повітроплавання. Перший політ на

повітряній кулі російського винахідника�
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Практична робота: Виготовлення ре�
йок�лонжеронів та підбір необхідних ма�
теріалів згідно з рекомендаціями щодо ви�
готовлення змія. Збирання моделі. Випро�
бовування моделі: запуск та пілотування.

12. Змійдельталіт
Схожість моделі змія на класичний

дельтаплан. Розгляд складових частин
моделі змія�дельтальоту. Освоєння тех�
нології виготовлення окремих елементів
моделі, їх прання, методики запуску, а
також техніки керування змієм. Розгляд
основних способів шиття крила. Розгляд
фігур пілотажу для акробатичних зміїв�
дельтальотів.

Практична робота: Виготовлення ок�
ремих деталей  моделі.  Принципи виго�
товлення стиковочних вузлів каркаса.
Підгонка та збирання каркаса змія. Виго�
товлення обшивки моделі з поліетилено�
вої плівки чи синтетичної тканини "боло�
нья". Виготовлення елементів кріплення
леєрів та вуздечок змія�дельтальоту.
Кріплення крила до центральної рейки
каркаса. Комплексне збирання моделі
змія�дельтальоту. Виготовлення котушок
для леєра та різних типів ручок керуван�
ня акробатичними зміями. 

13. Коробчасті повітряні змії.
Простий коробчастий змій

Відмінність об'ємних коробчастих змі�
їв від пласких. Вибір необхідних матеріа�
лів для їх виготовлення. Технологія з'єд�
нання ребер каркаса моделі. 

Практична робота: Склеювання карка�
са моделі. Виготовлення обшивки змія.
Під'єднання вуздечки до каркаса змія. Ком�
плексне збирання моделі. Запуск моделі.

14. Прямокутний коробчастий змій 
Л. Харграва

Історичні відомості про створення
змія. Розгляд способів розкрійки обтягу�
вання змія. Особливості технології кріп�
лення основних частин каркаса. Підбір
необхідних матеріалів для моделі.

Практична робота: Виготовлення
лонжеронів, костилька, кінцевої вилки,
хрестовини, розпірної рейки каркаса.
Розкрій кільця обтяжки. Збирання та
випробовування моделі.

15. Коробчастий ромбічний змій
Розгляд конструкцій однокоробчастого

та двокоробчастого зміїв. Їх відмінність
та подібність до попередніх моделей. Від�
мінність технології кріплення елементів
каркаса змія. 

Практична робота: Виготовлення
лонжеронів та елементів кріплення кар�
каса. Розкрій обтягування каркаса. Зби�
рання змія. Запуск моделі.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
ПРОГРАМА

ЗАНЯТЬ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ

1. Вступне заняття
Організаційні питання. Техніка безпе�

ки при роботі з інструментами. План ро�
боти гуртка на навчальний рік. 

Практична робота: Організація робо�
чих місць для виготовлення моделей. Під�
бір найбільш часто використовуваних ма�
теріалів при розробці моделей повітря�
них зміїв.

2. Комбіновані повітряні змії
Повторення відомостей про основні ви�

ди повітряних зміїв. Відмінність комбіно�
ваних зміїв від інших моделей. Розгляд
всього спектра конструкцій наявних ком�
бінованих зміїв. Перегляд схем і креслень
усіх моделей та порівняння їх між собою. 

Практична робота: Купівля чи заго�
тівля необхідних матеріалів для виготов�
лення моделей. Відмірювання леєрів та
вуздечок зміїв.

3. Паперові пташки
Розгляд креслень паперових

зміїв. Визначення необхідних ма�
теріалів для їх виготовлення.

Практична робота: Розкрій
обшивання змія згідно з рекомен�
даціями щодо виготовлення. Ви�
готовлення центральної рейки та
бічних рейок. Комплексне зби�
рання змія. Випробовування
конструкції.

4. Пінопластовий змій
Конструктивні особливості пі�

нопластового змія. Визначення
матеріалу для обшивання та
кріплень до каркаса.

Практична робота: Вирізан�
ня з пінопласту каркаса за виз�
наченою розгорткою. Виготов�
лення лопатей та під'єднання до
каркаса.  Випробовування моделі.

5. Парафлекс
Розгляд конструктивних особ�

ливостей комбінованого змія. По�
рівняння його конструкції з виго�
товленими раніше моделями.

Практична робота: Виготов�
лення розкрійки крил змія. Зби�
рання конструкції. Випробову�
вання моделі.

6. Змійзбирання
Історичні відомості про цей

тип зміїв. Розгляд зовнішнього
вигляду на кресленнях. Підбір
необхідних матеріалів для виго�
товлення змія.

самоука Крякутного. Д.І. Менделєєв і
К.Е. Ціолковський – піонери повітроплаван�
ня. Основи польоту апаратів, легших за по�
вітря. Повітряні кулі, аеростати, дирижаб�
лі, їх переваги і недоліки порівняно з лі�
тальними апаратами, важчими за повітря.

2. Повітряні змії. Повітряні змії – най�
давніший літальний апарат. Застосуван�
ня М.В. Ломоносовим повітряних зміїв
для дослідження природи блискавки. Ро�
боти О.С. Попова із зміями�антенами. Бу�
дова і види повітряних зміїв.

22. Підсумкове заняття
Підбиття підсумків роботи гуртка за

навчальний період. Нагородження вихо�
ванців за сумлінну роботу. Успіхи і недо�
ліки в роботі гуртка і кожного вихованця.
Характеристика кращих робіт та учнів.
Узагальнення знань, умінь та навичок
вихованців. 

ООрріієєннттооввнниийй  ттееммааттииччнниийй  ппллаанн  ІІІІггоо  ррооккуу  ннааввччаанннняя
216 навчальних годин по 6 год. на тиждень

Ê³ëüê³ñòü ãîäèí  Ðîçä³ë 
 Ðàçîì Òåîð³ÿ Ïðàêòèêà 

1. Âñòóïíå çàíÿòòÿ.  3 1 2 

2. Êîìá³íîâàí³ ïîâ³òðÿí³ çì³¿.  3 1 2 

3. Ïàïåðîâ³ ïòàøêè.  6 2 4 

4. Ï³íîïëàñòîâèé çì³é.  6 2 4 

5. Ïàðàôëåêñ.  10 2 8 

6. Çì³é-çáèðàííÿ.  3 1 2 

7. Çì³¿ ç äèôóçîðàìè.  14 4 10 

8. Çì³¿ çà ïðèíöèïîì ÀÏÏ.  14 4 10 

9. Çì³é-ïàðàøóò. 14 4 10 

10. Çì³é-äèñê. 14 4 10 

11. Íàäóâí³ çì³¿.  6 2 4 

12. Çì³¿-âåðòóøêè.  14 4 10 

13. Ùå îäèí çì³é -âåðòóøêà. 14 4 10 

14. Çì³é-âåðòîë³ò.  14 2 12 

15. Çì³é-àâòîæèð. 9 3 6 

16. Çì³¿ Ìàãíóñà.  12 2 10 

17. Áóìåðàíã.  3 1 2 

18. ×îòèðüîõëîïàòåâèé 
áóìåðàíã. 

9 3 6 

19. Òðèëîïàòåâèé áóìåðàíã  9 3 6 

20. Çàïóñê ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â.  3 1 2 

21. Âèñòàâêà âèãîòîâëåíèõ 
ìîäåëåé ïîâ³òðÿíèõ çì³¿â.  

12 2 10 

22. Çìàãàííÿ âèõîâàíö³â ³ç 
çàïóñêó ³ êåðóâàííÿ ïîâ³òðÿíèõ 
çì³¿â. 

12 2 10 

23. Ïðîâåäåííÿ òåìàòè÷íèõ 
áåñ³ä, êîëîêâ³óì³â, ñèìïîç³óì³â, 
„êðóãëèõ ñòîë³â”.  

6 6 – 

24. Åêñêóðñ³ÿ.  3 – 3 

25. Ï³äñóìêîâå çàíÿòòÿ.  3 3 – 

Óñüîãî: 216 63 153 
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12. Зміївертушки
Конструкції зміїв�вертушок Е. Вай�

тхестона та Р. Ф'югестона. Виконання не�
обхідних креслень 1�го та 2�го варіантів
роторів. Вибір потрібних матеріалів. 

Практична робота: Виготовлення
шарнірних з'єднань рухомих частин змія.
Склеювання каркаса та його обтягування.
Виготовлення одного з варіантів роторів.
Комплексне збирання всієї конструкції
змія. Випробовування моделі.

13. Ще один змійвертушка
Оригінальність конструкції змія. На�

явність чотирьохлопатної вертівки, що
додає повітряному змію більшої стійкості
при сильному вітрі. Розробка креслення
обтяжки змія. Підбирання необхідних ма�
теріалів для виготовлення моделі.

Практична робота: Виготовлення
каркаса із двох поздовжніх і поперечних
соснових рейок. Розробка та встановлен�
ня вертівки на каркас. Збирання всього
змія. Випробовування моделі.

14. Змійвертоліт
Конструкція змія�вертольота А. Вік�

торчика. Невибагливість конструкції до
величини місця. Складні технологічні мо�
менти при виготовленні моделі. Креслен�
ня каркаса змія�вертольота.

Практична робота: Виготовлення
фюзеляжу, стабілізатора лопаті, гвинта
та флюгера вертольота. Складання моде�
лі змія�вертольота. Регулювання вико�
навчих механізмів моделі. Випробовуван�
ня створеної конструкції.

15. Змійавтожир
Розгляд конструкції змія�автожира.

Його відмінність від попередніх конс�
трукцій. Креслення розгорток стабіліза�
тора, лопаті. Підбирання необхідних ма�
теріалів для виготовлення моделі.

Практична робота: Виготовлення
підйомної лопаті, планки фюзеляжу не�
сучої лопаті. Складання конструкції.
Випробовування моделі. 

16. Змії Магнуса
Використання закону Д. Бернуллі та

ефекту Магнуса у конструкціях цього ти�
пу повітряних зміїв. Розгляд кількох
конструкцій повітряних зміїв: змія�вер�
тівки Д. Едвардса, моделі С. Альбертсона
та змія�літака А. Фіна. Вибір конструкції
та необхідних матеріалів.

Практична робота: Виготовлення
каркаса вертівки, шарнірних з'єднань,
фюзеляжу, стабілізатора�шасі. Обклею�
вання обшивкою конструкції. Збирання
моделі. Випробовування моделі.

Практична робота: Виготовлення
змія�збирання з 4 чи 16 типових елемен�
тів. Випробовування моделі.

7. Змії з дифузорами
Відмінність конструкції зміїв з дифу�

зорами від попередніх моделей. Визна�
чення принципу польоту змія з дифузо�
рами. Вибір матеріалів для реалізації
конструкції.

Практична робота: Креслення роз�
гортки каркаса змія. Вирізання тканини
для обтягування та кріплення його до ос�
нови. Випробовування моделі.

8. Змії за принципом АПП
Проведення аналогії між апаратом на

повітряній подушці та повітряним змієм
цієї конструкції. Підготовка креслень для
виготовлення основи каркаса змія.

Практична робота: Виготовлення
днища та бортів змія. Виготовлення кіля
та корпусу моделі. Обклеювання каркаса
обтягуванням. Комплексне збирання мо�
делі. Випробовування конструкції змія.

9. Змійпарашут
Фізичні закони визначення підіймаль�

ної сили змія�парашута. Креслення та
схеми основних складових частин конс�
трукції змія. Вибір матеріалів для виго�
товлення моделі змія�парашута.

Практична робота: Вирізання та
зшивання купола парашута. Виготовлен�
ня строп та кріплень парашута. Складан�
ня змія�парашута. Випробування моделі.

10. Змійдиск
Розгляд двох варіантів повітряних

зміїв: змія�диска та змія�дискольота
конструкції Ж. Бортьє. Підбирання необ�
хідних матеріалів для виготовлення одні�
єї з розглянутих конструкцій зміїв. 

Практична робота: Збирання карка�
са з тонких дерев'яних рейок та скріп�
лення їх ободом. Виготовлення ободу з
тонких бамбукових чи соснових рейок.
Обтягування диска та кіля папіросним чи
газетним папером. Комплексне збирання
конструкції. Випробовування моделі.

11. Надувні змії
Розгляд двох конструкцій повітряних

зміїв П. Расела. Особливості зварювання
швів поліетиленової плівки при виготов�
ленні обшивки змія. Вибір необхідних ма�
теріалів. 

Практична робота: Креслення роз�
крійки однієї з конструкцій повітряного
змія. Вирізання поліетиленової плівки за
визначеними розмірами обшивки. Скла�
дання змія. Випробовування моделі. 
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нерів: навчальні, транспортні, мотопла�
нери. Планіруючі і ширяючі польоти. Су�
часний планерний спорт. Зустріч із
спортсменами�планеристами.

3. Парашут. Винахідник парашута
Г.Є. Котельников і його досліди з парашу�
тами. Призначення і обладнання парашу�
та. Типи парашутів: рятувально�вантаж�
ні, спортивно�тренувальні. Керування
парашутом під час спуску. Залежність
швидкості спуску від площі купола і ваги
парашутиста або вантажу. Сучасний па�
рашутний спорт. Зустріч із спортсмена�
ми�парашутистами.

4. Цивільний повітряний флот. Дово�
єнні і післявоєнні літаки. Сучасні літаки і
вертольоти, їх призначення і застосуван�
ня. Робота аеропорту.

5. Аеродром. Призначення. Аеродроми
військові і цивільні. Класи аеродромів.
Зони аеродромів. Обслуговування аерод�
ромів, метеослужба і засоби зв'язку. Обс�
луговування польотів. Екскурсія в аеро�
порт, зустріч із працівниками аеропорту. 

24. Екскурсія
Екскурсія на місцевий аеродром, авіа�

ційне підприємство чи навчальний зак�
лад авіаційного профілю з метою профе�
сійної орієнтації вихованців.

25. Підсумкове заняття
Підбиття підсумків роботи гуртка за

навчальний період. Нагородження вихо�
ванців за виготовлення найкращого по�
вітряного змія. Успіхи і недоліки в роботі
кожного вихованця. Характеристика
кращих робіт та учнів. Узагальнення
знань, умінь та навичок вихованців. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ І
МЕТОДИ ЙОГО ДІАГНОСТИКИ ПІСЛЯ

ЗАКІНЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ 

Тривалий час повітряні змії викорис�
товувалися для забави та розваг. Згодом
вони застосовувалися для проведення
наукових спостережень. Досліди зі змія�
ми допомогли вченим довести електричне
походження блискавки, встановити наяв�
ність позитивного і негативного зарядів.
Повітряні змії використовувалися для
метеорологічних досліджень, стали про�
образом перших конструкцій літальних
апаратів. 

У наш час зацікавленість учнів повіт�
ряними зміями не втрачена. Творчість
юних винахідників народжує нові конс�
трукції пласких та коробчатих, надувних
та роторних зміїв.

17. Бумеранг
Історичні відомості про бумеранг. Його

застосування. Розгляд різних конструк�
цій бумерангів. Підготовка креслень та
матеріалів для виготовлення бумерангів. 

Практична робота: Вирізання сосно�
вих чи осикових пластин і надання їм не�
обхідного профілю.

18. Чотирьохлопатевий бумеранг
Розгляд креслення чотирьохлопатево�

го бумеранга. 
Практична робота: Шліфування за�

готівок та складання бумеранга. Випробо�
вування моделі.

19. Трилопатевий бумеранг
Відмінність форми від попередньої та

особливості виготовлення бумеранга.
Практична робота: Виготовлення ло�

патей бумеранга. Склеювання конструк�
ції. Випробовування моделі.

20. Запуск повітряних зміїв
Розглянути конструкції пристроїв, які

використовують спортсмени при керу�
ванні зміями. Розглянути конструкцію
"повітряного листоноші".

Практична робота: Виготовити мо�
дель керування повітряними зміями.
Випробувати модель "повітряного листо�
ноші".

21. Виставка виготовлених моделей
повітряних зміїв.

Участь вихованців гуртка у різнома�
нітних виставках, повітряних шоу з ме�
тою демонстрації найкращих та маневро�
вих моделей повітряних зміїв.

22. Змагання вихованців із запуску і
керування повітряними зміями

Організація міжгурткових змагань по�
дібного профілю на місцевому, районному
чи обласному рівнях. 

23. Проведення тематичних бесід, ко
локвіумів, симпозіумів, "круглих столів".

Рекомендовані теми бесід з авіації,
космонавтики та авіаційної техніки.

Історія авіації.
1. Історія винаходу літака. Спостере�

ження і досліди О.Ф. Можайського з вив�
чення польотів птахів, повітряних зміїв.
Підйом О.Ф. Можайського на повітряному
змії. Досліди Можайського із моделями,
створення легкого парового двигуна. По�
будова першого літака. Зустріч з ветера�
нами вітчизняної авіації. 

2. Планер. Планер – безмоторний лі�
тальний апарат в перші роки розвитку
авіації. Використання планерів для по�
чаткового навчання льотчиків. Типи пла�
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нення, в інших – виконують практичні
роботи, конструюють моделі повітряних
зміїв, самостійно працюють з технічною і
довідковою літературою, журналами. За�
няття включають повідомлення теоре�
тичних понять, формування умінь і нави�
чок виконання різних операцій, закріп�
лення і перевірку отриманих знань і на�
вичок. Так, наприклад, на теоретичних
заняттях керівник знайомить вихованців
із будовою і основними елементами конс�
трукції моделей повітряних зміїв, розпо�
відає про їхнє призначення, технології
виготовлення. На практичних заняттях
вихованці навчаються працювати ножем,
рубанком, паяти, виготовляти моделі то�
що, закріплюють отримані знання і на�
вички при самостійній роботі над моделя�
ми.

Заняття в гуртку повинні відповідати
таким вимогам, що сприяють якісному
навчанню:

1. Чітка навчальна мета кожного за�
няття, обумовлена керівником на основі
програми і плану роботи гуртка.

2. Правильний підбір навчального ма�
теріалу з урахуванням змісту теми і пос�
тавлених завдань.

3. Виховання і навчання взаємоповяза�
ні. Їх об'єднує загальна мета – формуван�
ня всебічно розвинутої особистості. Тому
на заняттях варто виховувати у вихован�
ців почуття патріотизму,  високі моральні
якості тощо.

Методи навчання – це способи роботи
керівника гуртка з учнями, за допомогою
яких досягається засвоєння знань, набут�
тя умінь і навичок, формується світогляд
і розвиваються здібності школярів. На за�
няттях гуртка застосовують різні методи
навчання, що забезпечують отримання
учнями необхідних знань, активізують
їхнє мислення, розвивають і підтримують
інтерес до конструювання моделей.

Керівник викладає теоретичний мате�
ріал, використовуючи вербальні методи:
розповідь, пояснення чи бесіду. Їх бажано
підкріпити демонстрацією моделей різ�
них конструкцій. Щоб виробити у вихо�
ванців практичні уміння і навички, керів�
ник пропонує їм спочатку виготовити
нескладні моделі. Потім, ускладнюючи
завдання, він привчає школярів до самос�
тійності, вводячи елементи творчості.

Вибір методу навчання залежить від
змісту занять, рівня підготовки й особис�
того досвіду вихованців. Так, на першому
році навчання керівник використовує ме�
тод інструктування. У гуртках другого
року навчання він застосовує методи кон�
сультацій і роботи з технічною і довідко�
вою літературою.

Технологія виготовлення повітряних
зміїв здебільшого не передбачає обробки
деталей на верстатах, пресування чи
штампування, складної доводки чи полі�
рування. Це дає змогу школярам майс�
трувати моделі без великих зусиль.

Для виготовлення моделей краще пра�
цювати у гуртках Центрів технічної
творчості, станцій юних техніків, будин�
ках та палацах дитячої та юнацької твор�
чості, які можуть мати по декілька таких
гуртків. У них завжди працюють кваліфі�
ковані педагоги, які навчають, консуль�
тують та допомагають виготовляти ту чи
іншу деталь.

Кожний із років навчання в гуртку має
свої особливості.

Гуртки першого року навчання, чи по�
чаткові, розраховані на учнів 4�5 класів,
які не мають достатніх знань і навичок
практичної роботи. Кількість учасників
гуртка – не менше ніж 15. Навчальний
рік у гуртку триває з вересня по травень.
В осінні, зимові і весняні канікули гуртки
працюють. Однак у цей період велику
частину навчального часу варто приділи�
ти екскурсіям, змаганням, тренувальним
польотам і показовим запускам моделей. 

Продовженням навчання вихованців
початкового рівня навчання (першого ро�
ку) є гуртки другого року навчання. У них
діяльність вихованців набуває визначеної
спрямованості, що потребує додаткових
навичок і умінь та спеціальних знань.

Програма гуртка другого року навчан�
ня розрахована на школярів 5�9 класів.
Кількість вихованців – не менше ніж 15.
Залежно від особливостей і змісту роботи
гуртка можна рекомендувати проводити
заняття з усіма вихованцями одночасно,
по ланках чи індивідуально.

Так, теоретичні заняття, бесіди, екс�
курсії, змагання проводять із усіма вихо�
ванцями. Коли складають, обробляють і
фарбують моделі, керівник повинен при�
діляти багато уваги кожному вихованцю.
У цей період гурток рекомендується роз�
бити на дві ланки по 7�8 школярів. В ок�
ремих випадках необхідно проводити ін�
дивідуальні заняття.

Усі теми в навчальному плані розта�
шовують так, щоб забезпечити взає�
мозв'язок між ними, а практична діяль�
ність учнів має спиратися на знання, от�
римані ними в школі чи на заняттях гур�
тка, 1/5 частину часу відводять на теоре�
тичні заняття, решту – на практичні.
Тривалість бесід – не більш ніж 10�15 хв.

Заняття в гуртках проводять у спеці�
ально обладнаних лабораторіях у позак�
ласний час за розкладом. Діяльність уч�
нів і керівника на заняттях різна. В одних
випадках вихованці слухають його пояс�
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Основний метод проведення занять
гуртка – практичні роботи. Їх мета – за�
безпечити закріплення і конкретизацію
отриманих учнями теоретичних знань.
Практична робота – це найважливіший
засіб зв'язку теорії і практики в навчанні.
Її треба підібрати і проводити так, щоб
сприяти поглибленню знань, формуван�
ню і закріпленню навичок і умінь.

Правильна постановка навчального
процесу, застосування різних методів
навчання сприяють розвитку технічного
мислення школярів і успішній роботі гур�
тка.

Після закінчення навчання діти повинні:
– уміти виготовляти такі конструкції,

які обов'язково були б діючими,
– навчитися працювати з вимірюваль�

ними та слюсарними інструментами,
– розумітися на технології конструк�

ційних матеріалів,
– уміти читати креслення, а також ви�

готовляти ескізи, рисунки, малюнки та
розкрійки.

Масова робота. Важливу роль у робо�
ті гуртка мають зустрічі з льотчиками,
конструкторами, ученими, проведення
тематичних вечорів, участь у технічних
конференціях, колоквіумах, змаганнях
тощо.
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ІV. Вступ.
Учитель (тримає в руках вишиваний руш�

ник):  
З дитинства пам'ятаю рушники,
Що старанно бабуся вишивала.
Неначе квітка, хата на святки
У рушниках вишиваних сіяла.

РУШНИК – одна з найцінніших реліквій
українців; символ чистоти і вірності; оберіг
оселі, роду.  Шанобливі родини зберігають йо�
го століттями як реліквію. Без рушника, як
без пісні, не обходяться народження, одру�
ження, ювілеї. Він супроводжує людину
впродовж усього життя, є стежиною у май�
бутнє на щастя, на долю.

V. Оголошення теми заходу.
З давніх�давен українці квітчали оселю

рушниками. Ось і ми прикрасили наш клас.
Стільки ви бачите рушників, скільки й ман�
дрівок ми здійснимо з вами у минуле. Тож
розпочнемо гру�мандрівку "Стежинками з
минулого в сьогодення".

VI. Гра�мандрівка команд 6�х класів.
1 стежинка: Український рушник

Розгляньте на дошці різноманітні рушники. 
1. Назвіть види орнаментів, які зустріча�

ються на рушниках, покажіть на зразках.
Орнамент – візерунок, побудований на

ритмічному повторенні елементів: геометрич�
них, рослинних, зооморфних (тварин). Відомі
орнаменти – архітектурні, текстильні, кера�
мічні тощо.

2. Які орнаменти переважають на Полтав�
щині? Чому?

Переважають на Полтавщині рослинні ор�
наменти, бо маємо навкруги велике різно�
барв'я квітів.

3. Які кольори переважали на наших руш�
никах у минулому? А сьогодні? 

Найчастіше зустрічався червоний,  інколи
включали трохи жовтого, зеленого, синього.
Багатоколірність не характерна для цен�
тральних областей України. 

Мета. Прищеплювати інтерес до націо�
нальних звичаїв; розширювати знання учнів
про традиційний український побут, одяг, по�
суд;  надбання національної культури, що бу�
ли виплекані протягом багатьох століть;  до�
помогти дітям чіткіше осмислити минуле,
зрозуміти сьогодення і уявити майбутнє, піз�
навши витоки своєї культури та її історії;
формувати духовний світогляд школяра та
виховувати моральні цінності на основі укра�
їнського менталітету.

Обладнання. Два жіночі та два чоловічі ук�
раїнські костюми; вишиті, ткані і мальовані
рушники з рослинними, геометричними та зо�
оморфними орнаментами; керамічний посуд:
глечик, горщик, куманці (калач і плескач), ма�
кітра; магнітофон, збірка пісень "Рідна мати
моя".

Для художньої майстерні: картопляні клі�
ше, кольоровий папір, клей; у конвертах  "гон�
чарний посуд із розкопок" (розрізані на час�
тинки макітра та горщик із кольорового папе�
ру).  

Для учнів: фарби, пензлики, альбомні ар�
куші паперу.

ХІД ЗАХОДУ
І.  Організаційний момент (звучить му#

зика).
Команди (по 10 учнів із двох шостих кла�

сів) займають місця за столами, утворивши
коло (по два столи, зіставлені разом) і отриму�
ють перше завдання: назвати команду і
придумати девіз.

Решта учнів 6�х класів – уболівальники.
Вони сідають по дві сторони класу. Вони та�
кож матимуть завдання.  

ІІ. Представлення команд. (Командир, наз�
ва команди, девіз).

ІІІ. Знайомство з журі (завуч школи, біблі�
отекар, учні старших класів – призери кон�
курсів з образотворчого мистецтва).
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Позакласний захід збагачує учнів знаннями про символіку українського вбрання та родинних
оберегів, рушників, сприяє формуванню естетичних смаків дітей, розвитку почуття прекрас!
ного.  Особлива увага  звертається на історію народних ремесел на Зіньківщині.

Внеклассное мероприятие обогащает учеников знаниями о символике украинской одежды и
семейных оберегов, рушников, содействует формированию эстетических вкусов у детей, разви!
тию чувства прекрасного. Особенное внимание уделяется истории народных ремесел на Зеньков!
щине.

Out!of!class action enriches pupils with knowledge about symbolics of the Ukrainian clothes, oberigs
(things those have mission of family sacral protectors), rushnyks (towel of special mission), promotes
children' aesthetic tastes development. The especial attention is given to history of national crafts of
Zinkiv region.

ПОЗАКЛАСНИЙ ЗАХІД
"СТЕЖИНКАМИ З МИНУЛОГО В СЬОГОДЕННЯ"
Пізнавально!розважальна гра!мандрівка для учнів 6!х класів

Н.П.Чиж
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по два святкові жіночі та чоловічі українські
костюми.

Завдання для команд: два учасники з кож�
ної команди мають приміряти і продемонс�
трувати народні костюми. 

Діти беруть костюми і виходять в іншу
кімнату.

Завдання  решті команди:
1. Назвати компоненти українського на�

ціонального костюма. (Дівчатка визначають
складові частини жіночого вбрання, хлоп�
чики – чоловічого).    

Вишиванка – вишита жіноча або чоловіча
сорочка.

Запаска – старовинний жіночий одяг із
вовняної тканини із зав'язками у верхній час�
тині, яким огортаються і зав'язують на талії.

Керсетка – жіноча безрукавка з легкої
тканини, спереду прикрашена вишивкою.

Плахта – святковий одяг з картатої вовня�
ної тканини, яким огортають жіночий стан і
підперезують поясом. Поверх одягають попе#
редницю. 

Попередниця, попередничка – фартух із
однотонної цупкої тка�
нини, оздоблений по
краях.  

Спідниця – жіночий
одяг, що покриває фі�
гуру від талії донизу.

Шаровари – широкі
штани особливого пок�
рою переважно синього
кольору.

Заходять учасники
команди, одягнені у
святковий національ#
ний одяг. Журі оцінює
конкурсантів за вміння

правильно одягати костюм. Святково одягнені
діти повертаються до своїх  команд. Гра�ман�
дрівка триває.

2. Що символізують шаровари?
"… шаровары шириною в Черное море, с

тысячью складок и со сборками, перетяну#
лись золотым очкуром", – читаємо у повісті
Миколи Гоголя "Тарас Бульба". Письменник
писав російською мовою, але героями його
творів здебільшого був український народ.

3. Які прикраси до жіночого вбрання ви
знаєте?

Вінок – квіти, листя, сплетені в коло, яки�
ми прикрашають голову. 

Мереживо – візерункова плетена сітчаста
тканина для оздоблення одягу, білизни тощо.

Намисто – прикраса з перлів, коралів,
різнокольорових камінців, яку жінки носять
на шиї.

Стрічка – вузька кольорова смужка, що
використовується як прикраса.

4. Що знаєте про український віночок? 
Вінок – це оберіг, який лікує, розраджує,

береже волосся. 
Колір стрічок на вінкові: коричнева – зем�

ля�годувальниця, жовта – сонце, зелена – мо�
лодість, синя, голуба – небо й вода, що дають
силу, здоров'я; оранжева – символ хліба; ро#
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4. У якій техніці виконані представлені вам

рушники?
Вишивка хрестиком, гладдю, тамбурним

(ланцюжковим) швом; ткацтво; штампування.  
Штампування – багаторазове відтворен�

ня зображення за допомогою кліше. 
Художня майстерня

За допомогою картопляних кліше і фарб, а
ще – за допомогою кольорового паперу, но�
жиць і клею створити орнаменти для рушни�
ка.  (Під час виконання завдання звучить
"Пісня про рушник"). 

Показ творчих робіт та оцінки журі.

2 стежинка: Гончарний посуд
Про мистецтво наших предків багато діз�

наємося з археологічних досліджень. Ось і до
мене потрапили два предмети із розкопок у
нашому краї та, на жаль, вони "розбиті".  Зав�
дання для  команд:

1. Скласти посуд із наданих частинок, виз�
начити його назву і розповісти про призначен�
ня.

Горщик – глиняний посуд, у якому варять
їжу. 

Макітра – висока
глиняна посудина із
широким вінцем. Мала
макітра – для розти�
рання маку, пшона, для
вареників та іншої їжі.
Велика макітра – для
приготування тіста та
зберігання борошняних
виробів. 

2. Дати назву пред�
метам і розповісти про
них (показую два різ�
них куманці). 

Куманець – керамічна посудина для води,
вина у вигляді бублика (калач) чи круга (плес#
кач) з вузьким горлом, носиком, ручкою та
розширеним денцем. 

3. Чим і як оздоблюють керамічний посуд?
Керамічний посуд оздоблюють розписом

чи рельєфом. Розпис – це імпровізація, вико�
нана легко й віртуозно без попереднього ма�
люнка. В опішнянському розписі орнамент
виконують контурною лінією, а потім розпи�
сують більші елементи візерунка чистим ко�
льором за допомогою гумової груші. Рельєф –
випукла скульптура, що розгорнута на пло�
щині, яку вона прикрашає. 

Коротка розповідь про світову славу виро�
бів Опішнянського керамічного заводу у ми�
нулому і потребу відродити славу опішнян�
ської кераміки; про Національний музей�за�
повідник українського гончарства.

Повідомлення�анонс про Всеукраїнський
гончарний фестиваль молодих талантів у
"Колегіумі мистецтв" у смт. Опішному.

3 стежинка: Український народний костюм
На великих святах, фестивалях, націо�

нальних ярмарках, під час виступів художніх
колективів ми обов'язково побачимо україн�
ців у національних костюмах. Сьогодні в нас є

Учасники конкурсу демонструють уміння правильно
одягати українські традиційні строї
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жева – достаток; фіолетова – мудрість; мали#
нова – душевність, щирість. 

(Розглядаємо картину К.Трутовського
"Одягають вінок").

5. Чому найбільше
вишивки ми бачимо на
рукавах жіночої со�
рочки?

Вишивка на рука�
вах жіночої сорочки –
звеличення працьови�
тості жінки.

VIІ. Ознайомлення
з родинними вишиван�
ками. 

Витончені мережки
цієї сорочки нагадують
мені ніжні лагідні руки
моєї бабусі, а дрібненькі
хрестики, що утворю�
ють суцільний орна�
мент мережки, гомо�
нять про її недоспані ночі. Бачу, ніби  сьогодні,
ту гарну мережку, яка рівненько виглядає з�під
спідниці. Бабуся Оришка ходила у вишитих со�
рочках завжди: і в будні, і у свята. Пам'ять про
неї живе завжди в моєму серці. Бабусині виши�
ванки стали оберегом нашої родини. Їх люблять
приміряти мої доньки, використовують у теат�
ралізованих сценках.

VIІІ. Розповідь про філію фабрики "Пол�
тавчанка".

А ця сучасна кофтина  вишита в 80�ті роки
у філії фабрики "Полтавчанка" нашого міста. 

На підприємстві працювало понад 200 ро�
бітників. Щоб одяг наш був не буденний, а мо�
дернізований, зіньківські майстрині створили
свій стиль із чудовими вишивками. Цей одяг
став відомий далеко за межами нашої країни,
експортувався.  У цехах ручної та машинної
вишивки народжувалися чудові візерунки на
сорочках, дитячому одязі,  постільній білизні,
комплектах для новонароджених. 1997 року
філію розформували. Сьогодні  на її місці рів�
на місцина: знесли й стіни підприємства. Його
архів  передано в смт Опішне, де з невідомих
причин він згорів.

Та вмілі майстрині живуть у нашому Зінь�
кові. Це ваша бабуся чи знайома, а може, су�
сідка. Давайте спробуємо їх знайти, розпита�
ти, записати розповіді. Адже це історія нашо�
го краю. 
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Хто хоч раз у житті одягав вишиванку, той знає,
як для нього міняється цілий світ...

4 стежинка: "Співаночка"
Хто хоч раз у житті одягав вишиванку, той

знає, як для нього міняється цілий світ, його
сприйняття. Дивовижно, але у вишиванці по�
чуваєшся зовсім інакше, ніж у звичайному,
хоч і   вишуканому вбранні. Вишиванка ніби
притягує до себе образи давнини,  дарує свят�
ковість настрою.

А коли у вишиванці ще й заспівати укра�
їнську народну пісню, то вже тоді душа вдя�
гає містичні шати. Пісня притягує глибинну
пам'ять, що живе у підсвідомості.

Завдання для команд: заспівати україн�
ську народну пісню (дається час підготуват�
тися). Поки команди готуються, завдання для
вболівальників:

Що знаєте про верхній національний одяг
українців?  

Жупан – старовинний верхній чоловічий
одяг, оздоблений хутром, що був поширений

серед заможного козацтва.
Свита, свитина – старовинний

верхній жіночий і чоловічий одяг з
домотканого сукна.

Кожух – зимовий одяг із вели�
ким коміром, пошитий з овечої шку�
ри хутром досередини.

Кофта – верхній короткий жіно�
чий одяг із рукавами. Має рясний
поділ ззаду (розглядаємо  осінню
кофту 19 ст.)

Пригадайте з художньої літера�
тури, які головні убори носили укра�
їнці?

Бриль, капелюх – головний убір
із широкими полями.

Кашкет – чоловічий головний
убір із цупким козирком над чолом.

Очіпок – старовинний головний убір за�
міжньої жінки у вигляді шапочки.

Хустка – оздоблена тканина квадрат�
ної форми. Її пов'язують на голову, напи�
нають на плечі.

Шаль – велика в'язана чи ткана хус�
тка, якою покривають голову, плечі. 

ІХ. Команди по черзі співають україн�
ські народні пісні за вибором.

Х.  Слово журі.
ХІ. Підсумкове слово вчителя.

Стаття надійшла в редакцію 11.10.06
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Дивовижно, але у вишиванці
почуваєшся зовсім інакше, ніж у

звичайному, хоч і вишуканому, вбранні...

...а коли у вишиванці ще й заспівати українську на!
родну пісню...
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Стало доброю традицією щорічно представляти на огляд сус�
пільства і педагогічної громадськості України найкращі освітян�
ські надбання Полтавщини, інноваційні проекти, прогресивні тех�
нології, обмінюватися досвідом педагогічної і наукової практики
на такому широкомасшабному форумі, як виставка�презентація
"Освіта України. Інноваційні технології навчання". 

26�28 жовтня 2006 р. на базі Київського Палацу спорту відбу�
лася Третя Всеукраїнська виставка�презентація "Освіта України.
Інноваційні технології навчання". Виставку організували Мініс�
терство освіти і науки України, Академія педагогічних наук Ук�
раїни, виставкова фірма "КАРШЕ". 

Виставку відкрили президент Академії педагогічних наук Ук�
раїни В.Кремень, віце�прем'єр�міністр України Д.Табачник, пре�
зидент виставкової фірми "КАРШЕ" О.Карпов.

У триденній роботі виставки взяло участь близько 150 пред�
ставників навчальних закладів, установ, фірм України. Працюва�
ли 2 конференц�зали, де своїми доробками ділилися  кращі педа�
гогічні працівники України, проводилися презентації навчальних
закладів та фірм. 

Передові педагогічні технології освітян Полтавської області
("Школа здоров'я", "Школа�родина", місцеве самоврядування, ос�
вітня система "Довкілля" та ін.) були представлені у павільйоні
"Освіта Полтавщини". До складу полтавської делегації входили
завідуючий редакційно�видавничим відділом ПОІППО І.О. Кіпті�
лий, завідуюча Новосанжарським районним методичним кабіне�
том Н.В.Карась, директор Хорольської гімназії М.М.Копайгора.
Активну участь у презентації взяли освітні заклади Полтавської
області: Полтавський обласний інститут післядипломної педаго�
гічної освіти ім. М.В. Остроградського, Хорольський, Кобеляць�
кий, Пирятинський, Новосанжарський, Зіньківський, Карлів�
ський районні відділи освіти,  Комсомольський та Кременчуцький
міськво, полтавські дошкільні  навчальні заклади. 

Виставку оглянули численні представники педагогічної гро�
мадськості України, зокрема, від Полтавської області делегація
педагогів м.Кременчука та Пирятинського району. 

Учасники виставки від Полтавської області отримали нагоро�
ди, вручені міністром освіти і науки України С.М. Ніколаєнком: 7
почесних дипломів, 9 дипломів виставки�презентації за розробку
й упровадження у навчально�виховний процес інноваційних ос�
вітніх технологій, 2 почесні іменні грамоти, почесне звання лауре�
ата  конкурсу у номінації "Інновації у навчальному процесі" (Хо�
рольська гімназія) та почесне звання лауреата  конкурсу у номі�
нації "Інновації у розробці сучасних технічних та наочних засобів
навчання" (Комсомольська ЗОШ № 1). Полтавський обласний ін�
ститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградсько�
го удостоєний почесного звання "Лідер сучасної освіти".

Користь від такого заходу незаперечна. Це можливість освітян
і науковців презентувати свої здобутки, досягнення в галузі осві�
ти, реально побачити, на якому рівні працює навчальний заклад
чи установа, який їх рейтинг у системі освіти. 

Стаття надійшла в редакцію 7.11.06    

ОСВІТЯНИ ПОЛТАВЩИНИ НА ТРЕТІЙ
ВИСТАВЦІ�ПРЕЗЕНТАЦІЇ 
"ОСВІТА УКРАЇНИ. ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" 

І.О. Кіптілий



лення про головні напрями модернізації на�
ціональної освітньої системи. 

Особливо важливим є переорієнтування на реа�
лізацію в освіті компетентнісного підходу до вивчен�
ня мови й літератури, оскільки їхніми  засобами
ключові компетентності (інформаційна, соціально�
політична, комунікативна, загальнокультурна, піз�
навально�інтелектуальна й ін.) формуються якнай�
краще. 

Що являють собою компетентності, які
формуватимуться в процесі здобуття шко�
лярами мовно�літературної освіти? Яким
саме чином вони формуються? Яка прак�
тична користь і суспільне значення їх фор�
мування у молодих поколінь? Який зміст
вкладається у поняття "компетентна люди�
на"? Як реалізація компетентнісного підхо�
ду в освіті погоджується з дотеперішньою
освітньою практикою й у чому суперечить
їй? Ці та інші питання, дотичні до теми ком�
петентнісного переорієнтування україн�
ської освіти, перебували в полі зору органі�
заторів та учасників Всеукраїнського нау�
ково�практичного семінару методистів ук�
раїнської мови та літератури обласних
(міських) інститутів післядипломної педаго�
гічної освіти "Компетентнісний підхід до
мовно�літературної освіти школярів", який
відбувся 18�22 вересня 2006 року в Полтаві.

Програма семінару розроблялася й готу�
валася фахівцями департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти Міністерства
освіти і науки України, управління освіти і
науки Полтавської обласної державної ад�
міністрації й Полтавського обласного інсти�
туту післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського. Вона передбача�
ла як наукове висвітлення питань з кола
проблематики компетентнісного підходу до
мовно�літературної освіти школярів, так і

Україна поступово наближається до
спільноти європейських народів, прагне по�
сісти між ними належне їй місце, освоїти їх�
ні найліпші цивілізаційні здобутки і збага�
тити їх власними інтелектуально�творчими
та духовно�моральними надбаннями. Проте
цей процес стане реалістичним (а не декла�
ративним) тільки тоді, коли молоді поколін�
ня приймуть ідею європеїзації нашої Бать�
ківщини, відродження європейської сутнос�
ті України, орієнтуватимуться в подальшо�
му житті саме на європейські буттєві, сві�
тоглядні та свідомісні цінності, почувати�
муть себе неодмінною частиною цього прос�
тору. Виплекати нашу молодь в зорієнтова�
ності на цінності й ідеали, які живлять євро�
пейську цивілізацію, має саме українська
школа. Але школа оновлена, модерна, на�
повнена європейським духом!

Однією з найвиразніших рис європей�
ської школи є її компетентнісна зорієнтова�
ність, яка вже віддавна усталилася як на�
ріжне поняття освіти, що об'єднує її інте�
лектуальний та навичковий складники,
визначально впливає на формування її
змісту, підпорядковує собі всю освітню
практику, формує її як спрямовану не на
самий процес навчання, а насамперед на йо�
го результат.   

Компетентнісна переорієнтація української
освіти – проблема, поза найменшим сумнівом,
не тільки актуальна, але й складна, адже реалі�
зація компетентнісного підходу в школі лишень
започатковується, вчителі ще не набули достат�
нього досвіду у його втіленні в конкретній прак�
тичній діяльності, не освоїлися, на жаль, навіть у
терміносистемі цієї інновації. 

Тож освітньому керівництву та працівни�
кам методичних служб іще належить при�
звичаїти освітянський загал до нової освіт�
ньої філософії, допомогти скласти чітке уяв�
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Висвітлено роботу проведеного під егідою Міністерства освіти і науки Всеукраїнського на�
уково�практичного семінару методистів  обласних інститутів післядипломної педагогічної
освіти, на якому обговорювалася проблема "Компетентнісний підхід до мовно�літературної
освіти школярів".

Освещена робота проведенного под эгидой Министерства образования и науки Всеукраинско�
го научно�практического семинара методистов областных институтов последипломного пе�
дагогического образования, на котором обсуждалась проблема "Компетентностный подход к
литературно�лингвистическому образованию школьников".

This article tells about All�Ukrainian science and practical seminar for methodologists of regional in�
service teachers training institutes was hold under the aegis of the Ministry of Education and Science.
On this seminar the problem "Competence approach to language and literature school students' edu�
cation" was discussed.    

МОДЕРНІЗУЮЧИ НАЦІОНАЛЬНУ ОСВІТНЮ СИСТЕМУ
(18�22 вересня у Полтаві проведено науково�практичний семінар методистів української мови та літера�
тури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти)

В.Л. Федоренко

ХХРРООННІІККАА



виступі зосереджувалася увага на тлума�
ченні головних понять проблеми компетен�
тнісного підходу в освіті, визначенні його зав�
дань та кінцевої мети, юридично�правової
бази, передумов та оптимальних шляхів уп�
ровадження в щоденну практику школи.
Особливо потрібним було з'ясування самої
термінології цього питання, оскільки вона ще
тільки закріплюється у методичному тезау�
русі й іноді залишається поза розумінням та
сприйняттям педагогів. Акцентовано було й
перспективи реалізації компетентнісного
підходу в мовно�літературній освіті школя�
рів, а також названо головні джерела одер�
жання вичерпної об'єктивної інформації про
цю освітню інновацію.   

Питання про компетентнісну спрямова�
ність сучасної мовно�літературної освіти
школярів висвітлював у своїй ґрунтовній до�
повіді й декан філологічного факультету
Полтавського державного педагогічного уні�
верситету імені В.Г. Короленка, доктор філо�
логічних наук, професор Микола Степанен�
ко. Микола Іванович наголосив на потребі
компетентнісного переорієнтування сучас�
ної шкільної системи, що має сприяти інтег�
рації української освіти у європейський ос�
вітній простір, а також вичерпно схаракте�
ризував передумови такого переорієнтуван�
ня, його шляхи і форми, роль і місце кожної з
ланок освітньої інфраструктури в цих про�
цесах. Детальніше у виступі відомого вчено�
го аналізувалися теорія і практика успішної
реалізації компетентністного підходу до
вивчення української мови в сучасному ме�
тодичному контексті.

Також Микола Іванович презентував
гостям друкований на базі Полтавського пе�
дуніверситету науково�культурологічний
журнал "Рідний край", який відображає ін�
тенсивне наукове та культурне життя Пол�
тавщини й відроджує видавничі традиції
міста початку ХХ ст. До речі, цей часопис –
не єдине видання для вчителів, яке друку�
ється у Полтаві: на базі ПОІППО ім. М.В.Ост�
роградського виходять у світ ще два (!) нау�
ково�педагогічні видання ("Постметодика"
та "Імідж сучасного педагога"), які відзна�
чаються прогресивним осягненням педаго�
гічної проблематики,  високим рівнем нау�
ковості та актуальністю публікацій. 

Виступ іншого чільного фахівця в галузі
методики вивчення філологічних предметів
у загальноосвітній школі – кандидата педа�
гогічних наук, доцента кафедри теорії літе�
ратури та методики її вивчення Миколаїв�
ського державного університету імені В.Су�
хомлинського, заслуженого вчителя Украї�
ни Василя Шуляра – було присвячено виз�
наченню ключових компетентностей у про�
цесі вивчення української літератури, ха�
рактеристиці технології їх формування, а
також з'ясуванню  питання про реалізацію
компетентнісного підходу в програмі з укра�

30

ХХРРООННІІККАА

оприлюднення найуспішнішого досвіду
практичного втілення його головних поло�
жень із роботи вчителів�мовників.  

Урочисте відкриття семінару відбулося в
актовій залі Полтавського обласного інсти�
туту післядипломної педагогічної освіти. Ві�
тальне слово до учасників семінару виголо�
сив ректор цього відомого в усій освітян�
ській Україні осередку педагогічної думки
кандидат педагогічних наук Павло Матві�
єнко. Павло Іванович відзначив актуаль�
ність теми, яка зібрала в Полтаві чільних
працівників обласних методичних служб
України, побажав учасникам натхненної,
конструктивної та змістовної праці на семі�
нарі, гарних вражень про роботу їхніх колег
у Полтавському освітньому регіоні, цікавих
і вагомих відкриттів. У виступі також ішло�
ся про особливості перепідготовки вчителів�
словесників Полтавщини, активне шукання
кращими освітянами�полтавцями опти�
мальних форм оновлення методичної систе�
ми вивчення української мови та літерату�
ри, найприкметніші здобутки полтавського
вчительства та головні напрями педагогіч�
ної інноватики області. Представив ректор
ПОІППО також спеціальний випуск журна�
лу, "Вивчаємо укрaїнську мову та літерату�
ру", цілковито присвячений здобуткам учи�
телів�україністів Полтавщини. Це, слід спо�
діватися, стане доброю результативною
традицією – підсумовувати на сторінках
цього видання  досвід україністів області,
яка приймає всеукраїнський семінар. За�
вершився виступ презентацією надзвичай�
но цінного, сказати б, унікального своїм
змістовим наповненням збірника "Антологія
краєзнавства Полтавщини", де зібрано ма�
теріали краєзнавчої тематики. 

Валерій Федоренко, головний спеціаліст
відділу суспільно�гуманітарної освіти де�
партаменту загальної середньої та дошкіль�
ної освіти Міністерства освіти і науки Укра�
їни, вітаючи учасників семінару з початком
його роботи, ознайомив усіх із концепцією,
метою та головними завданнями проведен�
ня цього заходу, провідними формами робо�
ти на ньому, учасниками й запрошеними
гостями.  

У пленарній частині семінару провідні на�
уковці�методисти України  висвітлювали
різні напрями компетентнісного переорієнту�
вання сучасного освітнього процесу, зверта�
лися до найсуттєвіших складників цього
важливого й такого потрібного процесу, ха�
рактеризували його завдання й кінцеву ме�
ту, головні форми й методи здійснення.

Компетентнісний підхід до змісту й форм
мовної освіти у 12�річній школі аналізувала
відома освітянка, авторка значної кількості
публікацій педагогічної тематики, завідувач�
ка кафедри методики навчання української
мови Київського міського педагогічного уні�
верситету імені Б.Грінченка, кандидат педа�
гогічних наук, доцент Олександра Глазова. У
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їнської літератури для 12�річної школи та
написаних до неї підручниках, пояснено
роль і місце вчителя в компетентнісному пе�
реорієнтуванні освітнього процесу.    

У межах роботи семінару Василь Івано�
вич провів також майстер�клас для студен�
тів місцевого педуніверситету, репрезенту�
ючи педагогічній юні свої кращі надбання як
методиста�вченого й учителя�практика. Йо�
го нові науково�методичні й практичні нап�
рацювання підсумовано в щойно виданих
монографіях "Урок літератури в умовах 12�
річної школи: 5�9 класи" та "Учень�читач і
вчитель�фасилітатор в умовах 12�річної
школи", які було презентовано й учасникам
семінару.

Теоретичні розробки цієї нової для нашої
педагогічної науки теми є, звичайно ж, ціка�
вими й глибокими. Проте будь�яка найціка�
віша педагогічна теорія має неодмінно прой�
ти випробування практикою, стати надбан�
ням якнайширшого кола вчителів – тільки
тоді вона гарантовано закріпиться в освітній
системі. Практичному аспектові впровад�
ження компетентнісного підходу до літера�
турної освіти школярів на прикладі Полтав�
ського освітнього регіону було присвячено
виступ кандидата філологічних наук, до�
цента кафедри української мови та літера�
тури Полтавського державного педагогічно�
го університету ім. В.Г. Короленка Світлани
Семенко. Цікаві надбання з методичної
скарбниці області, елементи цілісної систе�
ми компетентнісної переорієнтації літера�
турної освіти, наступність у розвиткові
ключових компетентностей, моніторинг
якості літературної освіти молоді з нових
позицій – ці аспекти проблеми доповідачка
висвітлила на прикладі узагальнення кра�
щих навчальних закладів Полтави та Пол�
тавської області. 

Такий важливий засіб формування мов�
леннєвої компетентності школярів, як реалі�
зація етнокультурологічної змістової лінії
чинної програми, характеризувала у своєму
виступові кандидат філологічних наук, до�
цент Полтавського державного педагогічно�
го університету ім. В.Г. Короленка Любов
Сологуб. Відомості про національну культу�
ру, світогляд та свідомість, риси менталітету
й моралі українського народу, його духовна
й матеріальна історія становлять справді
важливу частку тієї інформації, яка є визна�
чальною у процесі становлення та розвитку
особистості школяра, формуванні його ду�
ховності, етичних та естетичних поглядів; і
уроки української мови створюють якнай�
кращі умови для набуття цієї інформації мо�
лодими поколіннями – таким був головний
висновок дослідниці.  

Висвітлювалися в цій частині семінару й
питання організації праці вчителя в умовах
переходу до компетентнісно зорієнтованої
освіти. Ці питання розкрив освітянин із бага�
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толітнім досвідом, старший викладач Київ�
ського міського педагогічного унверситету ім.
Б. Грінченка, учитель�методист Технічного
ліцею при Національному технічному уні�
верситеті "Київський політехнічний інсти�
тут" Олександр Авраменко. Саме з ініціати�
ви кафедри, де працює Олександр Микола�
йович, було підготовлено проекти важливих
для ефективної роботи вчителя�мовника  до�
кументів – "Вимог до виконання письмових
робіт учнів загальноосвітніх навчальних зак�
ладів і перевірки зошитів з української мови
та літератури й зарубіжної літератури",
"Методичних рекомендацій щодо оформлен�
ня в класному журналі результатів навчаль�
них досягнень з української мови учнів за�
гальноосвітніх навчальних закладів" та "Ме�
тодичних рекомендацій щодо оформлення в
класному журналі результатів навчальних
досягнень з української та зарубіжної літе�
ратури учнів загальноосвітніх навчальних
закладів". Обласним методистам було пред�
ставлено ці документи, вичерпно проінтер�
претовано їх зміст, подано рекомендації що�
до використання у практичній діяльності
вчителя. Значну практичну допомогу вчите�
лям надасть і підготовлений викладачами
кафедри посібник, у якому наведено тексти
цих документів та вибудовано конкретний
зразок оформлення журнальної сторінки з
української мови та літератури в шостому
класі.  

Завершувався перший робочий день семі�
нару вивченням питання про змістове напов�
нення й методику проведення уроків україн�
ської мови та літератури в літературних і
мистецьких музеях Полтавщини. Гостям бу�
ло запропоновано відвідати два унікальні му�
зеї міста, пов'язані з життям і творчістю двох
славетних уродженців цього надзвичайно ба�
гатого талантами, благодатного краю – літе�
ратурно�меморіальний музей Івана Котля�
ревського та кімнату�музей Раїси Киричен�
ко. З особливим трепетом україністи з усіх
куточків нашої Батьківщини оглядали екс�
позицію музею І.Котляревського, вдивляю�
чись в інтер'єри домівки нашого національ�
ного генія, чиєю творчістю започатковувала�
ся нова українська література та сучасна ук�
раїнська літературна мова. А відвідини від�
критої з ініціативи викладачів та студентів
Полтавського педуніверситету кімнати�му�
зею Р.Кириченко, де гостям було запропоно�
вано прецікавий  екскурс у життя та твор�
чість видатної співачки й концерт студент�
ського  фольклорного гурту "Жива вода",
примусили всіх ще раз погодитися, що Пол�
тавщина і справді є колискою багатьох за�
гальновизнаних, усесвітньо знаних геніїв, не�
потьмарних світочів національної культури
та духовності, своєрідним  духовним осердям
України.  

Два наступні дні було присвячено вив�
ченню реалізації компетентнісного підходу
до мовно�літературної освіти школярів у

Постметодика, №5 (69), 2006



32

ХХРРООННІІККАА
них заняттях комунікативних елементів,
звернення до фольклорних зразків – ці та
інші прийоми формують мовну особистість
малят, уже з перших років життя готують їх
до шкільного навчання, привчають до актив�
ності,  творчої праці. 

А далі педагоги й керівництво школи ви�
будували оригінальну панораму методично�
го досвіду реалізації компетентнісного під�
ходу до вивчення української мови й літе�
ратури, своєрідну мозаїку найціннішого з
методичної скарбниці школи: фрагменти
відкритих уроків, позакласних заходів, пре�
зентації індивідуального фахового досвіду
за одним із напрямів педагогічної діяльнос�
ті, майстер�класи кращих учителів, засі�
дання методичного об'єднання словесників
школи й робота творчої групи району... Усе
на своєму місці, усе мотивується прагнен�
ням плекати особистість школяра, готувати
його до життя, до буттєвої активності та
особистісної реалізації. І все взаємодіє, спів�
діє, співтворить компетентну людину, лю�
дину нового часу.  

У дитячій музичній школі ім. М. Дунаєв�
ського м. Лохвиці гостям було продемонс�
тровано систему роботи над розвитком твор�
чих здібностей школярів засобами вивчення
скарбів народного мелосу, що в комплексі з
іншими напрямами роботи покликане зміц�
нити загальнокультурну компетентність.
Цей засіб справді є ефективним у системі
розвитку духовно�моральної та інтелекту�
альної сфери молодих поколінь, що усвідом�
лювали ще наші далекі пращури. 

Щирий захват і невдаване зацікавлення
гостей викликали екскурсії до літературно�
меморіальних музеїв Полтавщини: музею
братів Григорія та Григора Тютюнників у
Шилівській ЗОШ, музеїв Архипа Тесленка
та Олекси Коломійця на Лохвиччині, музею
Григорія Сковороди в селі Чорнухах. Це не
були звичайні собі буденні екскурсії із сакра�
ментальним перерахунком головних подій із
життєпису майстрів слова та оглядом експо�
зиційних матеріалів. Гостям було продемонс�
тровано модель активного використання
краєзнавчого матеріалу у процесі розвитку
літературної підготовки молодих поколінь:
приміром, на батьківщині Григорія Сковоро�
ди гості стали глядачами дивовижного дійс�
тва – літературно�мистецької композиції
про життя та творчість великого земляка,
підготовленої та проведеної високоталанови�
тими учнями школи, що носить його ім'я (ди�
ректор Любов Саражин), побачили, як ціка�
во, змістовно й розмаїто проходить вивчення
його спадщини в навчальному процесі; у му�
зеї Олекси Коломійця силами місцевих теат�
ралів�аматорів та родини видатного драма�
турга було показано фрагмент із  вистави за
його твором "Фараони", що унаочнювало
ідею злиття мистецьких та методичних
форм вивчення рідного письменства та пере�
конувало, що виплекати, розвинути талант,

навчальних закладах Полтавщини. Цей дос�
від продемонстрував, якою високою є кон�
центрація талантів в освітньому середовищі
цього краю, як натхненно й залюблено у свій
благородний труд працюють полтавські вчи�
телі�україністи, як багато відкриттів вони
зробили, торуючи шляхи освіти новітньої
епохи. Невтомний педагогічний пошук, пос�
тійне намагання піднести якість своєї праці,
відкритість до освітніх інновацій та прагнен�
ня творити їх у своїй щоденній роботі – ось
визначальні риси колективного портрету ос�
вітян Полтавської області, які знайомили
своїх колег із інших областей України з на�
бутками місцевої освіти. 

Відвідини Пирятинського ліцею (дирек�
тор Сергій П'ятак) у цілісній концепції семі�
нару мали знайомити філологів із шляхами
розвитку комунікативних навичок школя�
рів як першоосновою формування їхньої
всебічної мовленнєвої компетентності –
важливого складника компетентності соці�
альної. Експеримент у ліцеї здійснюється
під орудою старшого наукового співробітни�
ка Українського науково�методичного цен�
тру практичної психології та соціальної ро�
боти, кандидата педагогічних наук, доцента
кафедри психології Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти Валерія
Киричука і є частиною експериментально�
дослідницької програми "Психолого�педа�
гогічне проектування розвитку особистос�
ті". Відвідані методистами й науковцями
уроки детально аналізувалися з точки зору
розвитку в школярів ключових компетен�
тностей, насамперед соціальної, яка перед�
бачає здатність до роботи у мікро� та мак�
рогрупі, мобільність, уміння визначати й ре�
алізовувати мету комунікації залежно від
обставин, вирішувати проблемні ситуації,
підтримувати взаємини, розробляти й вті�
лювати соціальні проекти індивідуальних
та колективних дій тощо. Головним виснов�
ком перебування в Пирятинському ліцеї та
відвідання показових занять для працівни�
ків обласних служб стало усвідомлення
важливості компетентнісного переорієнту�
вання освіти, оскільки школа має готувати
не просто всебічно поінформовану людину,
а особистість, спроможну жити в непростих
умовах сьогодення й здатну компетентно
виконувати свої соціальні та професійні
обов'язки.  

У Червонозаводській ЗОШ № 2 (дирек�
тор Валерій Червоненко), за задумом орга�
нізаторів семінару, гості мали відстежити
питання наступності в розвитку ключових
компетентностей вихованців. Саме тому без�
посередня робота розпочалася на базі місце�
вого дитячого садка, де в різних продуктив�
них формах поліпшується мовно�мовленнє�
ва підготовка дітлахів, створюються умови
для їхньої соціалізації та комплексного роз�
витку. Театралізовані дійства в самотужки
зробленому театрі, переважання в навчаль�
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нення методичної науки, характеризуються
висвітленням новочасних поглядів на мету,
завдання та форми мовно�літературної осві�
ти школярів. Це справді навчальна літера�
тура нового покоління, яка відображає вже
зовсім інші підходи до освіти – концептуаль�
на, глибока змістом, яскраво�самобутня
формою, оригінальна. Можна не сумнівати�
ся, що дітям буде цікаво вивчати філологічні
предмети за такими підручниками.

Автори, використовуючи мультимедійні
презентації, знайомили слухачів із мето�
дичними концепціями, на які спиралися під
час написання підручників, та методичним
апаратом, вибудованим у них, рекомендаці�
ями щодо використання в навчальному про�
цесі. Належну представленість мали й нав�
чально�методичні комплекти, що супровод�
жують підручникову літературу. Склад цих
комплектів у кожному видавництві різний,
особливо осяжними є комплекти, підготов�
лені видавництвом "Грамота": всі підручни�
ки цього видавництва супроводжуються
книгою для вчителя (збірник урочних кон�
спектів), робочим зошитом та зошитом для
контрольних робіт, книжкою для додатко�
вого читання, методичними рекомендаціями
та календарним плануванням тощо. Певна
річ, робота саме за цими комплектами допо�
може вчителеві організувати вивчення
предмета на високому рівні опрацювання
матеріалу, вміло вибудувати цілісну систе�
му навчання, урізноманітити власну мето�
дичну палітру й забезпечити реальну якість
освіти.     

У цьому блоці семінару презентації своїх
матеріалів провели чільні видавництва, які
лідирують в освітньому просторі України за
кількістю та якістю друкованої ними нав�
чально�методичної літератури і сприяють
своїми виданнями створенню цілісної, які�
сної й ефективної системи навчально�мето�
дичного забезпечення переходу на 12�річний
термін навчання та модернізації національ�
ної освітньої системи: "Грамота" (директор
Людмила Чичановська), "Педагогічна пре�
са" (заступниця директора Ірина Красуць�
ка), "Генеза" (завідувачка редакції мови та
літератури Наталя Заблоцька), "Торсінг"
(заступник директора Артур Ложечніков),
"Ранок" (завідувачка редакції Олена Кірю�
хіна). Також слово для ознайомлення з най�
цікавішими матеріалами з головної теми се�
мінару та перспективами її подальшого вис�
вітлення було надано й представникам фахо�
вої періодики, яка створює умови для підне�
сення  професійної культури вчителів�сло�
весників на якісно вищий щабель. Під час
полтавського заходу  звучали виступи пред�
ставників журналу "Українська мова й літе�
ратура в середніх школах, гімназіях, ліцеях
та колегіумах" (заступник головного редак�
тора Ірина Красуцька), газет "Українська
мова та література" (головний редактор Га�
лина Ярмолюк) та "Методичні діалоги" (го�
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сформувати зрілу, свідому, освічену Особис�
тість може тільки така ж Особистість – учи�
тель�митець, учитель�подвижник, учитель�
майстер. 

Особливо зміцнитися в такій упевненості
учасникам заходу допомогло спілкування з
педагогічними колективами Червонозавод�
ської ЗОШ № 2 (директор Валерій Черво�
ненко), Сенчанської ЗОШ І�ІІІ ст. (директор
Олександр Яценко) та Калайдинцівської
ЗОШ І�ІІІ ст. (директор Сергій Мисник). У
цих педагогічних колективах ледь чи не ко�
жен працівник – надзвичайно талановита
особистість, яка багатогранно й самобутньо
виявляє своє природне обдарування в різ�
них видах творчості – поетичній, пісенній,
музичній, малярській, театральній. Мабуть,
сама енергетика цієї землі наповнює народ�
жених тут людей світлим, живлющим ду�
хом творчості, постійно пориває до духовних
верхогір'їв, надихає на працю. Тож не диви�
на, що й молоді покоління цієї землі ростуть
талановитими й одухотвореними – їм є чий
приклад взорувати.   

Під час проведення семінару було здій�
снено також презентацію нової підручнико�
вої літератури, яка забезпечуватиме вив�
чення української мови та літератури в
шостому класі 12�річної школи. У цьому
блоці заходу свої напрацювання презенту�
вали автори підручників, що під час прове�
дення останнього конкурсу підручникової
літератури були визнані кращими поміж
усіма іншими й одержали державне замов�
лення: Олександра Глазова, завідувач ка�
федри методики навчання української мови
Київського міського педагогічного універси�
тету імені Б.Грінченка, кандидат педагогіч�
них наук, доцент (підручник з рідної мови);
Олександр Авраменко, старший викладач
Київського міського педагогічного універси�
тету імені Б.Грінченка, учитель�методист
Технічного ліцею при Національному тех�
нічному університеті "КПІ" (підручник з ук�
раїнської літератури); Сергій Омельчук,
кандидат педагогічних нaук, доцент кафед�
ри українознавства Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної ос�
віти педагогічних кадрів, директор Херсон�
ської багатопрофільної гімназії № 20 імені
Б.Лавреньова (підручник з рідної мови); Те�
тяна Дудіна, редактор  видавництва
"А.С.К.", та Андрій Панченков, старший
викладач Академії МВС (підручник з укра�
їнської літератури); Вікторія Сичова, учи�
тель�методист ЗОШ № 218 Святошинсько�
го району м. Києва (підручник з рідної мо�
ви); Зіна Воєвода, учитель�методист укра�
їнської мови та літератури Українського ко�
леджу імені В.Сухомлинського м. Києва (по�
сібник для вчителя до підручника з літера�
тури). 

Усі презентовані підручники відзнача�
ються високим рівнем підготовки, сучасним
дизайном, спираються на найновіші досяг�
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никам усіх куточків України було приємно
відкрити в особах працівників центру про�
фесіоналів щонайвищого ґатунку, талано�
витих менеджерів і висококваліфікованих
освітян, які й репрезентували напрацюван�
ня харківського осередку впровадження не�
залежного зовнішнього оцінювання. Ці нап�
рацювання справді цікаві й перспективні,
оскільки збагачують національне шкільниц�
тво  досвідом успішного вирішення освітньої
проблеми, демонструють колосальну пра�
цьовитість і творчеспромогу харків'ян, їхню
відданість ідеї впровадження незалежного
зовнішнього оцінювання якості освіти, енер�
гійність і завзятість. Цей осередок слід виз�
нати найпотужнішим посеред подібних ре�
гіональних центрів, саму модель проведен�
ня незалежного зовнішнього оцінювання на
регіональному рівні тут розроблено успішно
й ґрунтовно.       

Серед інших тем, висвітлюваних освітя�
нами Харківщини, які характером своєї ді�
яльності тісно пов'язані з упровадженням
тестування, найбільшу увагу слухачів при�
вернули питання про якість змістового на�
повнення тестових завдань з української
мови, навчально�методичне забезпечення
зовнішнього незалежного оцінювання, про�
фесійну підготовку  вчителів�мовників до
використання тестових технологій у процесі
вивчення української мови та ін.   

Перебігові цьогорічного незалежного зов�
нішнього оцінювання навчальних досягнень
школярів з української мови було присвя�
чено виступ одного з провідних, найбільш
авторитетних спеціалістів у царині тестоло�
гії – головного експерта Українського цен�
тру оцінювання якості освіти, заступника
директора з науково�методичної роботи лі�
цею "Еко" м. Києва Людмили Коваленко. У
виступі не тільки з'ясовувалися мета, вимо�
ги, форма проведення, результати й пер�
спективи незалежного оцінювання навчаль�
них досягнень школярів з української мови,
але й наголошувалося на тому, що підготов�
ка до виконання завдань тестування має бу�
ти комплексною, жоден із напрямів мовної
освіти не повинен згортатися чи послаблю�
ватися у своїх обсягах та інтенсивності і ли�
ше вчитель, який у повному обсязі виконує
програму, справді готує школяра до цього
важливого випробування. Також Людмила
Тарасівна ознайомила учасників семінару з
правовим підґрунтям планованого заходу,
його науково�методичним забезпеченням,
нововведеннями, які планується внести в
саму процедуру зовнішнього незалежного
оцінювання навчальних досягнень учнів з
української мови, термінами його проведен�
ня та надання інформаційних матеріалів
учням, які зголосяться брати в ньому участь
цьогоріч. 

Виступ супроводжувався розглядом ді�
аграм, таблиць, графіків, які унаочнювали

ловний редактор Олександра Глазова). Кож�
не з видавництв і кожне з періодичних ви�
дань, які працюють на видавничому ринку
України, має вже неабиякі напрацювання,
знайшло власну нішу в системі освітянського
книговидання, виробило й плекає надалі свій
самобутній стиль. А головне – видавці не по�
чуваються конкурентами чи суперниками, а
насамперед спільниками у шляхетній справі
розвою української школи. Методисти�сло�
весники  обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти високо оцінили здобутки
представників видавничої галузі освіти й по�
бажали їм дальших успіхів та перемог.

21 вересня учасники щорічного зібрання
методистів україністичних предметів при�
лучилися до роботи ще одного сучасного й
актуального в процесах модернізації націо�
нальної освітньої системи заходу – науко�
во�практичного семінару "Тестові техноло�
гії в освіті: досвід, результати, перспекти�
ви", який відбувся на базі інформаційно�ме�
тодичного центру видавництва "Основа" в
Харкові й готувався його дирекцією спільно
з працівниками Харківського регіонального
центру оцінювання якості освіти. Слід зау�
важити, що жоден семінар методистів об�
ласних інститутів післядипломної педаго�
гічної освіти, які опікуються вивченням рід�
ної мови, не проходив без звернення до цієї
вкрай важливої, суспільно значущої проб�
леми. Питання, які розглядалися на цьому
заході, є чи не найактуальнішими в усій ос�
вітній галузі, привертають увагу й освітян, і
широких кіл громадськості, спричинюють
палкі дискусії. Багато вже на сьогодні зроб�
лено щодо цілковитого переходу національ�
ної освіти до зовнішнього незалежного оці�
нювання навчальних досягнень школярів як
головної форми визначення її якості, проте
зробити треба ще більше.    

Успішність упровадження системи зов�
нішнього незалежного оцінювання якості
навчальних досягнень школярів великою мі�
рою залежить від ефективної співдії низки
чинників. Це й досконалість самої моделі йо�
го проведення, і продуманість та відшліфо�
ваність головних складників процедури, і
вчасне інформування вчительства та гро�
мадськості про його головні завдання, умови,
особливості проведення, як також і здій�
снення якісного аналізу перебігу цього про�
цесу та визначення методичних рекоменда�
цій щодо вдосконалення його моделі. Діяль�
ність Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти і спрямовується
на комплексну підготовку до проведення цієї
важливої в процесах модернізації україн�
ської освіти акції, на забезпечення ефектив�
ного науково�методичного та менеджерсько�
аналітичного супроводу її здійснення.

Презентацію напрацювань ХРЦОЯО
здійснив його директор  професор, доктор
педагогічних наук Сергій Раков. Представ�
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тивною співпрацею з учительством, нама�
ганням адекватно реагувати на його запити
й гострі потреби, тож повинна мати гарні
перспективи.

У програмі презентації брали участь ав�
тори останніх посібників двох бібліотечок
журналу "Вивчаємо українську мову та лі�
тературу": кандидат педагогічних наук, ди�
ректор Херсонської багатопрофільної гім�
назії № 20 імені Б.Лавреньова Сергій
Омельчук (посібники "Усі уроки рідної мови
в 5 класі", "Усі уроки української мови в 6
класі" та "Сучасний урок української мови в
6 класі"); старший викладач Сумського об�
ласного інституту післядипломної педаго�
гічної освіти Олена Чхайло (посібник "Збір�
ник олімпіадних завдань з української мови
та літератури"); учитель ЗОШ №167 м.
Харкова Олександр Чупринін (посібник
"Усі уроки української літератури в 6 кла�
сі");  директор Старогнилицької ЗОШ Хар�
ківської області Олександр Чуприна (посіб�
ник "Усі календарно�тематичні плани з ук�
раїнської мови та літератури. 5�12 класи");
головний спеціаліст  Міністерства освіти і
науки України  Валерій Федоренко (посіб�
ник "Мовні цікавинки: Нестандартні дидак�
тичні матеріали"). Ця література допоможе
вчителеві�мовнику зміцнити свою методич�
ну підготовку, налагодити ефективне вив�
чення предметів, зацікавити школярів нав�
чанням, а головне, забезпечить належну
глибину й масштабність вивчення в школі
цих стратегічно важливих у комплексному
розвитку особистості предметів – україн�
ської мови та літератури.  

Прощаючись із господарями, учасники
семінару дякували їм за цікаву, насичену й
таку оригінальну за своєю формою програ�
му, за інтенсивну й надзвичайно результа�
тивну працю й висловлювали певність у тім,
що справа, якій так самовіддано служать
"основ'яни", утверджуватиметься, а наша
національна освіта завдяки таким енергій�
ним видавцям, їхнім однодумцям і сподвиж�
никам сягатиме все вищих показників. 

Програмою щорічного  науково�методич�
ного заходу було передбачено також прове�
дення майстер�класів учителів Полтавщи�
ни, які найуспішніше здійснюють реаліза�
цію головних засад компетентнісного підхо�
ду в процесі вивчення школярами  україн�
ської мови та літератури. Ця своєрідна сим�
фонія  педагогічної творчості й високої фа�
хової майстерності, що зазвучала після по�
вернення гостей до Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної осві�
ти, гідно й велично увінчала щорічний захід
методистів української мови та літератури,
належно представила інтенсивність і твор�
чу наснаженість, із якими працюють учите�
лі�словесники Полтавщини. Кожен із пре�

висновки про результати сьогорічного про�
ведення тестування та переконували в
слушності висновків і рекомендацій, які
пропонувалися. В обговоренні виступу Люд�
мили Тарасівни брали участь ледь чи не всі
учасники, на їхні запитання давалися аргу�
ментовані пояснення, найсуттєвіші пропо�
зиції щодо поліпшення моделі зовнішнього
незалежного оцінювання якості навчальних
досягнень школярів з української мови не�
одмінно бралися до уваги. Слід відзначити,
що всі учасники семінару беззастережно
визнавали потрібність переходу освіти саме
до такої форми перевірки якості її функціо�
нування.      

Завершено цей блок програми інтерактив�
ним тренінгом "Зовнішнє незалежне тесту�
вання: обери правильне рішення", проведе�
ним учителем української мови та літерату�
ри гімназії № 116, тренером�методистом ос�
вітньої програми "Рівний – рівному" В'ячес�
лавом Коростельовим та кандидатом філо�
логічних наук, доцентом Харківського націо�
нального педагогічного університету імені
Г.Сковороди Василем Терещенком. Обрана
ведучими динамічна форма проведення тре�
нінгу розкріпачувала творчі сили учасників,
примушувала осмислювати непрості питання
впровадження зовнішнього незалежного оці�
нювання й енергійно шукати шляхів поліп�
шення його моделі. 

Програмою перебування в Харкові було
передбачено також ознайомлення з досві�
дом роботи видавництва "Основа", яке кіль�
ка років тому почало функціонувати в освіт�
ньо�видавничому середовищі України й
уже заявило про себе цікавими й перспек�
тивними акціями, зарекомендувало себе як
колектив із величезним творчим, організа�
торським та науково�методичним потенціа�
лом. Своїм гостям "основ'яни" переконливо
продемонстрували вміння йти в авангарді
освітянського руху, працювати інтенсивно й
талановито, стрімко реагувати на потреби
школи.   

Директорка видавництва Інна Гришина
ознайомила гостей із головними напрямами
діяльності очолюваної нею структури, її го�
ловними підрозділами, найцікавішими над�
баннями, планами на найближче майбутнє.
Презентовано було й одне з найтиражніших
видань видавничого дому "Основа" – жур�
нал "Вивчаємо українську мову та літера�
туру" (головний редактор Костянтин Голо�
бородько, заступник головного редактора
Олена Маленко). Це видання порівняно мо�
лоде в переліку фахової преси словесника,
але вже здобуло стабільний авторитет посе�
ред учительської громади, виробило непов�
торний голос, який імпонує багатьом чита�
чам своєю щирістю та переконливістю. Са�
ма система роботи, представлена на розсуд
гостей, відзначається розмаїттям форм, ак�
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леннєво компетентними, залюбленими в рід�
нослів'я. 

Підбиваючи підсумки роботи заходу,
Ольга Коваленко як головний організатор
підготовки та проведення науково�методич�
ного семінару в Полтаві подякувала всім за
активну участь у його роботі, за зацікавле�
ність здобутками та перспективами освітян
Полтавщини, за допомогу та підтримку, ор�
ганізованість і витримку. Гості ж навзаєм
щиро дякували полтавчанам за привітність
і доброзичливість, гостинність і відкритість.
Так, організувати на такому високому рівні
захід всеукраїнського значення, залучивши
до участі в ньому стільки людей і побуду�
вавши таку яскраву, самобутню панораму
передового педагогічного досвіду, а особливо
ж відповідно до такої непростої,  актуальної
й малорозробленої теми – справа надзви�
чайно складна, яка потребує сучасного пе�
дагогічного мислення, колосальної енергії,
неабияких менеджерських здібностей. І го�
ловна та найдієвіша поміж організаторів
цього семінару – Ольга Павлівна Ковален�
ко – відповідає цим вимогам якнайкраще,
про що й було сказано в подячному слові від
гостей.   

...Завершився осінній науково�методич�
ний захід україністів – гостинна Полтавщи�
на передала естафету освітянам Закарпат�
тя, які вітатимуть посланців усієї України
навесні. І тема, визначена для роботи в цьо�
му регіоні, є не менш актуальною – "Іннова�
ційні форми організації та проведення ме�
тодичної роботи з української мови та лі�
тератури". Слід сподіватися, що й цей захід
проводитиметься на високому рівні мето�
дичної культури, сприятиме взаємозацікав�
леному обмінові золотоцінним методичним
досвідом, подвигатиме наших колег до по�
дальших звершень, адже вчителі�україніс�
ти кожної з областей працюють під гаслом:
"У постійному шуканні, у спразі відкриттів".  
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зентантів постав перед зацікавленим погля�
дом гостей яскравою творчою особистістю,
зрілим фахівцем із унікально�неповторним
педагогічним стилем, оригінальною мето�
дичною системою, натхненним Митцем із
вагомими напрацюваннями в царині мето�
дики предметів філологічного циклу. Їхні
виступи свідчили про те, що в Україні є ко�
му перейняти найцінніше зі спадку попе�
редників і творити освіту нової доби, освіту,
що синтезуватиме мистецьке й наукове на�
чало педагогіки й цілковито відповідатиме
вимогам нашого часу.  

Презентаціям учителів Полтавщини пе�
редував невеликий оглядовий виступ завіду�
вачки відділу гуманітарних дисциплін Пол�
тавського обласного інституту післядиплом�
ної педагогічної освіти ім. М.В. Остроград�
ського Ольги Коваленко, яка подала пано�
рамний зріз найцікавішого, що є в методич�
них надбаннях її колег – україністів Полтав�
щини. Ольга Павлівна відзначила високий рі�
вень науково�методичної культури вчителів,
які презентуватимуть перед таким поважним
зібранням свої напрацювання в царині мето�
дики мовно�літературної освіти, їхній потуж�
ний креативний потенціал, відданість справі
плекання молоді на засадах любові до рідного
слова, його глибокого пізнання та творчого
осягнення. І гості переконалися в правдивості
таких високих оцінок обсягів праці полтав�
ських словесників.

Використання елементів ейдетики в мов�
ній освіті школярів презентувала директор
Пологівської ЗОШ Новосанжарського райо�
ну Ірина Бровко; евристичним методам на
уроках української мови присвятила свій
виступ заступник директора гімназії № 6 м.
Кременчука Ірина Каткова; форми інтен�
сивного вивчення рідного слова представила
на розсуд слухачів учителька ліцею №1
ім.І.Котляревського м. Полтави Ірина Гринь;
розвиткові творчих здібностей філологічно
обдарованої учнівської молоді присвячував�
ся виступ її колеги Тетяни Балагури; склад�
ний, але водночас надзвичайно цікавий і
перспективний методичний прийом –  асоці�
ативний аналіз художнього твору – розро�
била й презентувала заступник директора
НВО №14 м.Полтави Наталя Човнова; ціка�
во представила свої напрацювання щодо ви�
користання опорних сигнальних схем на
уроках української мови учителька Ор�
жицької ЗОШ ім. І. Франка Олена Сидорен�
ко. Кожен із виступів вражав концептуаль�
ністю, глибиною осмислення напрацьованого
методичного матеріалу, сміливим злетом
творчого духу вчителів, їхньою високою фа�
ховою та загальною культурою. Віриться,
що вихованці цих талановитих педагогів,
справжніх майстрів своєї справи  зростати�
муть освіченими, культурними, мовно й мов�
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Критеріальний підхід пронизує експертне
оцінювання різних аспектів навчально�ви�
ховної діяльності школи: уроку [6], інновацій�
них проектів [2, 16, 22, 23, 27, 31], розвиваль�
них підручників, граф�схем навчальних кур�
сів  [29] тощо.  

Формування показників і критеріїв їх оці�
нювання починається з дослідження власти�
востей об'єкта, представлених ознаками і па�
раметрами. Ознака – найменший елемент
критеріального оцінювання – тлумачиться
як риса, властивість; показник; свідчення [5,
с. 665]. Ознаки класифікують на кількісні,
якісні, результативні, факторні, варіативні,
постійні, випадкові, контрольовані [26, с.186 –
187].

Кожна ознака об'єкта має певні параме�
три, тобто змінні величини, які є у заданий
момент фіксованими [32, с.74], вони зберіга�
ють стале значення лише за умов даної зада�
чі. Параметри теж допомагають зробити сис�
темний опис предмета для здійснення екс�
пертного оцінювання [32, с. 74]. А.В.Фурман,
даючи критичний аналіз сучасних парадигм
освіти, вважає, що мірилом оцінки є парамет�
ри�приписи [29, с. 22]. В.А. Ясвин для експер�
тизи освітнього середовища виділяє парамет�
ри психодіагностичні, базові, якісні та кількіс�
ні, а також параметри першого та другого по�
рядків [32]. 

У тлумаченні поняття показник теж зус�
трічаємо різні погляди: характеристика яко�
го�небудь аспекту критерію оцінки якості [8,
с.74]; окремі або комплексні дані, які містять
суттєву   інформацію про  стан  важливого
аспекту системи освіти у формі шкали, на які
практично неможливо встановити критичну
точку [19, с. 2], а також доказ, ознака, свід�
чення чого�небудь, дані про результати ді�

Постановка проблеми
Експертна оцінка в освіті детермінована

кваліфікаційним рівнем експерта та систе�
мою надійних і валідних критеріїв оціню�
вання. У сучасній науці не маємо однознач�
них трактувань параметрів, критеріїв, по�
казників. Практика їх застосування  до оці�
нювання діяльності навчальних закладів
має часто стихійно�емпіричний характер.

Як відомо, пошуки підстав для оціню�
вання системи освіти почалися із 70�х років
шляхом  уведення показників її ефектив�
ності на основі методів економічного аналі�
зу. Через брак інструментарію оцінювання
здійснювалося стихійно, переважно за ди�
хотомічною шкалою "добре" – "погано",
формальні критерії вважалися універсаль�
ними,  а сама оцінка мала категоричний ха�
рактер, який детермінувався такими імпе�
ративами, як "непримиренність до недолі�
ків", "боротьба за успішність" [25].

Розвиток теорії управління та освітнього
менеджменту, застосування кваліметрії
стимулював обґрунтування критеріїв оці�
нювання та їх алгоритмізацію [9, 11, 13, 16,
20, 24, 31, 32], зміну підходів до змісту кри�
теріїв ефективності [11, 18, 19, 22] та ре�
зультативності [4, 9, 15, 17, 27] діяльності
навчальних закладів, аналіз базових інди�
каторів якості освіти, прийнятих у різних
країнах світу [18, 19].

У зв'язку зі зміною концептуальних під�
ходів до якості школи, появи Орієнтовних
критеріїв [21] для її оцінки,  актуальними
залишаються такі проблеми, як переосми�
слення понять, пов'язаних із критеріаль�
ною оцінкою, пошуки методів формування
критеріїв, показників та алгоритмів їх по�
будови і застосування до практики експер�
тного оцінювання.
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Зроблено аналіз змісту понять "параметр", "критерій", "показник". Досліджено  їх відмінності.
Описано модель навчально�виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу на основі
базових параметрів  "ефективність" і "результативність". Як приклад подано можливе
розгалуження похідного параметра "стійкість" у вигляді графа�дерева.

Сделан анализ содержания понятий "параметр", "критерий", "показатель". Исследованы их
отличительные черты. Описана модель учебно�воспитательной деятельности
общеобразовательного учебного заведения на основе базовых параметров "эффективность" и
"результативность". Как пример представлено возможное разветвление производного параметра
"стойкость"  в виде графа�дерева. 

The maintenance of notions of the parameter, of the criterion, of the indicator is analyzed. Their differ�
ences are explored. The model of educational�educate activity of secondary school the basis parameter
specification how efficiency, effectiveness, is described.  The possible fork to the parameter is given stabili�
ty as grafa�dereva�tree, how an example is.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРІАЛЬНОГО
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

А.І.Чміль, О.С.Боднар

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ ІІ ББІІЗЗННЕЕСС��ООССВВІІТТАА  



турно�системний критерій [13, с. 131].
Ю.М.Швалб стверджує, що критерії не зав�
жди провинні бути фіксованими: вони можуть
змінюватися у зв'язку з їх адаптацією [30, с.
15]. Критерії виконують прогностичну, регу�
лятивну, виховну, аналітичну функції [26, с.
97]. Зазначають, що обґрунтування критеріїв
– одна з наукомістких процедур [29, с. 103], то�
му ця діяльність є "формою вираження основ�
них теоретико�методологічних установок са�
мого експерта" [30, c. 215]. Отже, відбір крите�
ріїв оцінювання теж підлягає певним критері�
ям. Прикладами таких критеріальних умов
можуть бути: окреслення області застосуван�
ня, семантична визначеність,  конструктив�
ність [2, с. 3]. 

У теорії вимірювання зроблено спробу ал�
горитмізувати  процес побудови критерію.
Пропонується смислова структура критерію:
узагальнена характеристика досліджуваного
об'єкта, еталонна система ознак та вимірю�
вальна підструктура у вигляді деревовидного
графа [13, с. 131]. 

Критерій може бути системним утворен�
ням, бо розкладається на підкритерії (крите�
рії другого порядку), або на показники.
В.С.Лазарєв вважає, що критерій складаєть�
ся з оцінного показника і відповідної йому
шкали; наявність такого показника, на його
думку, без оцінної шкали не задає критерію
[28, с.184].

Для оцінки навчально�виховної діяльності
загальноосвітніх шкіл також застосовують
згадані вище структурні елементи. Базовими
параметрами є ефективність та результатив�
ність. Існують три підходи до оцінювання
ефективності: системно�комплексний, аспек�
тний та фрагментний [22]; запропоновано ме�
тодику обчислення показника корисного
ефекту [20, с. 344]. Результативність протя�
гом довгого часу асоціювалася з навчальною
успішністю учнів. Починаючи з кінця ХХ ст.
до поняття результативності підходять глиб�
ше. Так, В.І.Звєрева пропонує вимірювати
якість школи за такими кінцевими результа�
тами: рівень навченості, рівень вихованості,
готовність учнів до продовження освіти, стан
здоров'я, рівень соціальної адаптації учнів і
випускників шкіл до життя в суспільстві, рі�
вень виконання стандартів освіти. Сучасні
дослідження розширюють рамки цього пара�
метра�критерію і домінантою результатив�
ності визначають вибір шляхів розвитку нав�
чального закладу [4, 9, 11, 16, 22, 27, 31, 32].
В.П.Симонов пропонує відрізняти критерії і
показники ефективності від критеріїв і по�
казників результативності, оскільки, на його
думку, ефективність характеризує процес, а
результативність – якість.

Система оцінювання якості школи повин�
на передусім  спиратися на індикатори (дер�
жавні стандарти). У розвинутих країнах сві�
ту є загальноприйняті системи індикаторів,
за якими проводиться моніторингове та екс�
пертне оцінювання. В Україні така система
ще не сформована. 

Результати дослідження. Незважаючи на
велику кількість публікацій із розглядуваної
тематики, сутність і тлумачення вищеназва�
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яльності. Критерії і показники здебільшого
співвідносяться як загальне і часткове. 

Основною вимогою до показників вважають
справедливість та інформованість [15, с. 55].
Показники можуть мати суперечливий харак�
тер [16, с. 74]. Набір показників та їх зміст зале�
жить від педагогічної концепції, на якій буду�
ється оцінювання [24, с. 69], або від соціальної
функції даної області діяльності, від корисності
даного об'єкта експертизи [10, с. 14].

Показник в освіті не вважають точним інс�
трументом оцінки, оскільки він лише вказує
на деяку точку на шкалі [16, с. 53 – 54]. До
класифікації показників підходять по�різно�
му. Н.М.Розенберг виокремлює показники�
факти, показники�інструменти та показни�
ки�явища [23, с. 68]. С.Д.Бешелєв, Ф.Г.Гурвич
пропонують розрізняти показники асоціа�
тивні, черговості, кількості. Вимірювання
навчальних досягнень учнів сприяло появі
дидактичних показників [24]. У моніторинго�
вих дослідженнях та кваліметрії використо�
вують показники  абсолютні та відносні [9, 11,
20], одиничні, комплексні та узагальнені [16].

Формування системи показників є склад�
ною процедурою. Найприроднішою і визна�
ною є ієрархічна структура, в основі якої ле�
жать одиничні показники, на них спираються
комплексні та інтегральні. Однак, зауважу�
ють, що на процес розгалуження мають
вплив суб'єктивні фактори, зокрема ступінь
кваліфікації експерта, обмеження в часі, ре�
сурсах та методах оцінювання. У процесі роз�
галуження може губитись повнота змісту
об'єкта оцінювання [24, с.70 – 71]. 

Показники тісно пов'язані з критеріями.
Найбільш широковживане пояснення крите�
рію  (від лат. criterion – засіб для судження) –
підстава для оцінки [5, с. 465]. Можна відсте�
жити генезис цього поняття, виділяючи клю�
чові слова: ознака [14], підстава [5], мірило [5,
14], правило [16], точка відліку [26], характе�
ристика [8]. Варто зауважити, що дефініції
критерію розвиваються у напрямі деталіза�
ції, уточнення та пошуку нових акцентів:
система найбільш суттєвих ознак, яка відоб�
ражає не весь об'єкт дослідження, а тільки ті
його сторони, які задовольняють цілі дослід�
ження і які піддаються якісно�кількісній ін�
терпретації, тобто вимірюванню [14, с. 131];
ідеальний зразок, еталон, який визначає ви�
щий, найдосконаліший рівень функціонуван�
ня певної системи, порівняно з яким можна
встановити ступінь відповідності і наближен�
ня його реального рівня до ідеалу [1, с. 192].

Єдиної загальноприйнятої класифікації
критеріїв у менеджменті освіти немає. Виок�
ремлюють критерії: універсальні, базові,
конкретні, вузькі, інтраперсональні та інтер�
персональні [4, с. 18 – 23, c. 221]; однозначні та
багатозначні [27, с. 96]; об'єктні та суб'єктні
[11, с. 21]; короткострокові, середньострокові,
довгострокові [26, с. 97]; інтегральні та фун�
кціональні [8, с. 76], критерії факту, відно�
шень, часу [27, с. 82]. У кваліметричних моде�
лях оцінювання діють критерії першого і
другого порядків [9, 11, 23]. 

У теорії вимірювання для складних педаго�
гічних характеристик використовують струк�
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них понять залишаються неоднозначними. У
нашому дослідженні виходимо з таких трак�
тувань цих понять.

Ознака – це змінна величина, аргументом
якої є параметр. Параметр, на нашу думку, –
це дескриптивна або числова характеристика
ознаки, яка приймає дискретне або неперер�
вне значення із заданого інтервалу. Критерій
– необхідна і достатня умова наявності деякої
системи показників, стан якої класифікується
за певними шкальними оцінками. Критеріями
можуть бути умови на зразок "якщо є  така
ознака…, то дійсна така оцінка…". 

Проаналізувавши дослідження з питань
структури критеріального експертного оці�
нювання, виділяємо такі підстави класифіка�
цій критеріїв: рівень абстракції (універсаль�
ні, загальні або базові, конкретні, вузькі, од�
нозначні та багатозначні); відношення до
суб'єкта та об'єкта оцінки (суб'єктні, об'єктні);
використання параметрів у вимірюваннях
(параметричні і непараметричні); проекція на
учня (критерії факту, кількісні показники;
критерії якості, критерії відношень, критерій
часу); час дії (довгострокові, середньостроко�
ві і короткострокові); сфера дії (виробничі,
організаційні, ідеологічні, техніко�техноло�
гічні, економічні, моральні, психологічні, соці�
альні тощо). 

Критерії задаються комплексом показни�
ків. На даний час чинною для експертного оці�
нювання навчально�виховної діяльності шкіл є
система показників, рекомендована Орієнтов�
ними критеріями оцінювання діяльності за�
гальноосвітніх навчальних закладів [21].

З метою удосконалення практики експер�
тного оцінювання побудовано моделі, які міс�
тять системи параметрів, показників та крите�
ріїв [4, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 28, 31, 32].

У статті пропонується модель базових па�
раметрів результативності та ефективності
навчально�виховної діяльності школи. При
формуванні системи показників об'єктів екс�
пертного оцінювання враховуємо принципи
діяльності і розвитковості. Вибір принципу
діяльності аргументований тим, що оцінюєть�
ся динамічна і неперервно функціонуюча ос�
вітня система школи, а вибір принципу роз�
витковості зумовлений її постійним удоско�
наленням і саме рівень розвитку визначає її
якісний стан.

Принцип діяльності характеризується ба�
зовим параметром результативність, який, на
нашу думку, можна описати за допомогою та�
ких похідних параметрів, як стійкість, надій�
ність та мутабельність, оскільки вони прита�
манні будь�якій діяльності з точки зору сис�
темного підходу [3, с.10]. 

Під стійкістю розуміємо таку властивість
системи діяльності, яка передбачає роботу
школи в певному режимі і забезпечує її фун�
кціонування на основі наявних ресурсів. На�
дійність сприймаємо як здатність системи ді�
яльності школи підтримувати баланс матері�
альних та нематеріальних ресурсів, стриму�
вати освітнє середовище школи від зовнішніх
та внутрішніх негативних впливів і при цьо�
му продукувати середньостатистичні ре�
зультати діяльності. Параметр "мутабель�
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ність" характеризує навчально�виховну ді�
яльність як систему, здатну до змін, тобто,
чим вищий коефіцієнт мутабельності, тим
швидше школа може створити інноваційне
середовище. 

Базовий параметр "ефективність" забез�
печується такими похідними  параметрами,
як оптимальність, ергономічність та екологіч�
ність. Оптимальність трактуємо як параметр,
який передбачає максимально можливе  зба�
лансоване застосування інтелектуальних та
матеріальних ресурсів для інноваційного роз�
витку діяльності школи у реальному часі. Па�
раметр "ергономічність" визначаємо як узгод�
женість між процесами у навчально�виховній
діяльності закладу, середовищем та умовами,
у яких вона відбуавається. Параметр "еколо�
гічність" відображає взаємозв'язок системи
школи з довкіллям, вироблення ставлення до
нього та виховання всіх учасників освітнього
середовища у дусі оптимізації відношень лю�
дини до природи.

Показники для оцінки цих параметрів
можна вибрати з Орієнтовних критеріїв [21]. 

Прагнення мінімізувати систему показни�
ків приводить нас до моделі діяльності за�
гальноосвітньої школи, відображеної у таб�
лицях 1 і 2.

Для оцінки навчально�виховної діяльності
загальноосвітньої школи доцільно комплек�
сні показники кожного параметра подати у
вигляді ієрархічної структури (графа�дере�
ва). Рівень деталізації обирається експерта�
ми. Розгалуження варто проводити доти, до�
ки присутність показника можна виміряти за
трибальною шкалою (є, нема, є частково). За�
уважуємо, що не обов'язково всі гілки дерева
будуть однаково розгалужуватися і доходити
до найнижчого рівня. 

Як приклад, опишемо розгалуження під�
показників, що характеризують комплек�
сний показник S1 (стабільність кадрів нав�
чального закладу) похідного параметра стій�
кість (S). На першому поверсі  маємо:  S11 – це
укомплектованість кадрів і умотивованість їх
розстановки, S12 – рівень плинності педаго�
гічних працівників, S13 – якість атестації кад�
рів, S14 – рівень підвищення їх кваліфікації,
S15 – настанова на довготривалу роботу. На
другому поверсі, опускаючись униз по верти�
калі, комплексний показник S11 розкладаємо
на одиничні показники:  S111 – усі вчителі ма�
ють відповідну фахову освіту і викладають
навчальні предмети винятково за отриманою
фаховою підготовкою, S112 – лише 2 % пред�
метів викладаються нефахівцями, S113 – 3 –
5% предметів викладають учителі не за фа�
хом або частина викладачів мають незакінче�
ну вищу освіту, S114 – умотивованість розста�
новки кадрів. Наприклад, останній показник
на третьому поверсі,  своєю чергою, розгалу�
жується на S1141 – доцільність розстановки
керівних кадрів, S1142 – доцільність розста�
новки учителів�предметників та їх педнаван�
таження, S1143 – доцільність розстановки
класних керівників, S1144 – залучення досвід�
чених фахівців з інших закладів освіти. 

Розгалуження комплексного показника    S1
можна продовжувати, поглиблюючи процес
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Ñò³éê³ñòü Íàä³éí³ñòü Ìóòàáåëüí³ñòü  
1. Ö³ëåïîêëàäàííÿ ñò³éêîñò³.  
2. Çàáåçïå÷åííÿ ñò³éêîñò³ 
ïðîöåñó ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. 
2.1. Ñòàá³ëüí³ñòü êàäð³â 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.  
2.2. Îïòèìàëüíèé ñòàá³ëüíèé 
ñêëàä ó÷í³âñüêîãî êîíòèíãåíòó 
òîùî. 
2.3. Ñòàá³ëüí³ñ òü íàâ÷àëüíèõ 
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ïðîãíîñòè÷íî¿.  
4. Ð³âíîäîñòóïí³ñòü äî 
³íôîðìàö³éíî¿ ñèñòåìè øêîëè.  
5. Ðîçâèíóòå ñàìîóïðàâë³ííÿ.  
 
3. Óïðàâë³ííÿ íàä³éí³ñòþ.  

1.Ö³ëåïîêëàäàäàííÿ 
ìóòàáåëüíîñò³.  
2. Çàáåçïå÷åííÿ ìóòàáåëüíîñò³.  

2.1. Â³äêðèò³ñòü ñèñòåìè øêîëè.  
2.2. Ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíîãî 
ïðîñòîðó øêîëè.  
2.3. Åêñïàíñ³ÿ îñâ³òíüîãî 
ñåðåäîâèùà.  
2.4. Ñòèìóëþâàííÿ íàóêîâî -
äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè ïåäàãîã³â 
òà ó÷í³â.  
2.5. Ïðîãðåñèâíà çì³íà 
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ñèñòåìè øêîëè.  
2.6. Çàïðîâàäæåííÿ 
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ.  
2.7. Êîëåã³àëüíå ãðîìàäñüêå 
óïðàâë³ííÿ øêîëîþ.  
2.8. Çì³íà ï³äõîä³â äî 
îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü ó÷í³â.  2.9. 
Äåìîêðàòèçàö³ÿ íàâ÷àëüíî-
âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³.  
 
3. Óïðàâë³ííÿ ìóòàáåëüí³ñòþ.  

Таблиця 1
Похідні параметри результативності діяльності навчального закладу

Таблиця 2 
Похідні параметри ефективності діяльності навчального закладу

Îïòèìàëüí³ñòü  Åðãîíîì³÷í³ñòü  Åêîëîã³÷í³ñòü  
1. Ö³ëåïîêëàäàííÿ 

îïòèìàëüíîñò³.  
2. Çàáåçïå÷åííÿ 

îïòèìàëüíîñò³.  
2.1. Âèêîðèñòàííÿ 

ïîòåíö³éíèõ ìîæëèâîñòåé  
òà ðåñóðñ³â øêîëè.  
2.2. Îïòèìàëüí³ òà åôåêòèâí³ 
ìîäåë³ óïðàâë³ííÿ øêîëîþ.  
2.3. Îïòèìàëüíèé ðåæèì 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.  
2.4. Ð³çíîâèäè 
³íäèâ³äóàëüíî¿ ðîáîòè ç 
ó÷íÿìè. 
2.5. Ñîö³àëüíèé çàõèñò 
ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî 
ñåðåäîâèùà. 
2.6. Ì³í³ìàëüí³ çàòðàòè ñèë, 
ðåñóðñ³â, çàñîá³â òà ÷àñó 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó çàãàëîì 
íà äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàò³â, 
2.7. Âèêîðèñòàííÿ 
ðåçóëüòàò³â íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü ó íàâ÷àëüíî -
âèõîâí³é òà óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³ òîùî.  

3. Óïðàâë³ííÿ 
îïòèìàëüí³ñòþ.  
 

1. Ö³ëåïîêëàäàííÿ 
åðãîíîì³÷íîñò³.  

2. Çàáåçïå÷åííÿ 
åðãîíîì³÷íîñò³.  

2.1. Áåïåêà óìîâ ïðàö³ 
ïåäàãîã³â ³ íàâ÷àííÿ ó÷í³â.  

2.2. Åðãîíîì³÷íà 
êîìôîðòí³ñòü ó÷àñíèê³â 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà.  

2.3. Çàáåçïå÷åííÿ 
ïàðàìåòð³â åðãîíîì³÷íîñò³ 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî 
îñíàùåííÿ íàâ÷àëüíî -
âèõîâíîãî ïðîöåñó.  

2.4. Åðãîíîì³÷í³ñòü 
òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ.  

2.5. Ô³çè÷íèé, 
³íòåëåêòóàëüíèé, ìîðàëüíèé 
ðîçâèòîê ó÷í³â íà îñíî â³ 
çàáåçïå÷åííÿ ïîêàçíèê³â 
åðãîíîì³÷íîñò³.  
3.Óïðàâë³ííÿ 

åðãîíîì³÷í³ñòþ.  
 

 

1. Ö³ëåïîêëàäàííÿ 
åêîëîã³÷íîñò³.  
2. Çàáåçïå÷åííÿ 
åêîëîã³÷íîñò³.  
2.1. Âèêîðèñòàííÿ 
âàëåîëîã³÷íî¿ ï³äòðèìêè 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó. 
2.2. Êîíñóëüòàòèâíà 
äîïîìîãà ä³òÿì òà áàòüêàì ç  
ïðîáëåì ñï³âæèòòÿ ç 
ïðèðîäíèì ñåðåäîâèùåì.  
2.3. Åêîëîã³÷íà ï³äòðèìêà 
ñèñòåìè íàâ÷àííÿ òà 
âèõîâàííÿ. 
2.4. Åêîëîã³÷íà 
êîìôîðòí³ñòü óñ³õ ó÷àñíèê³â 
îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà.  
2.4. ²ì³äæ òà 
êîíêóðåíòîçäàòí³ñòü 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.  
3.Óïðàâë³ííÿ åêîëîã³÷í³ñòþ.  
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поділу змісту кожного підпоказника, або на
якомусь рівні, за пропозицією експерта, обри�
ваємо процес і застосовуємо інструментарій
експертного вимірювання (тести, анкети, бесі�
ди, спостереження тощо), або ж експерт сам
робить експертний висновок без вимірювання. 

Шляхом згортання графа�дерева з ураху�
ванням коефіцієнтів на поверхах отримуємо
оцінку комплексного показника. Середнє зна�
чення всіх комплексних показників є оцінкою
даного параметра. Індекси базових параметрів
визначатимемо як суми індексів похідних па�
раметрів. Зокрема, індекс результативності ді�
яльності школи  Ig обчислюємо за формулою: 

Ig = Is + In + Im, 
де  Is – індекс стійкості,  In – індекс надій�

ності, Im – індекс мутабельності. Індекс ефек�
тивності обчислюємо аналогічно:

Ief = Io + Ier + Iek, 
де Io – індекс оптимальності, Ier – індекс

ергономічності, Iek – індекс екологічності. Ін�
тегральна оцінка діяльності школи визнача�
ється як сума індексів результативності та
ефективності.

Висновки
На основі аналізу наукових досліджень із

питань критеріального оцінювання бачимо,
що основні структурні елементи оцінювання
трактуються по�різному, поглиблюється та
деталізується процес формування критеріїв.
Застосування для експертного оцінювання
базових  та похідних параметрів дає змогу
чіткіше структуризувати показники навчаль�
но�виховної діяльності загальноосвітньої
школи. Для підсилення об'єктивізації експер�
тного оцінювання можна будувати розгалу�
ження комплексного показника у вигляді гра�
фа�дерева. Чим більшим буде це розгалужен�
ня, тим оцінка буде точнішою. Разом з тим,
дослідження структурних елементів експер�
тного оцінювання має чіткі перспективи. Зок�
рема, не розв'язаними  є ще такі проблеми:
потребують конкретизації параметри ефек�
тивності та результативності, триває пошук
шляхів алгоритмізації показників та критері�
їв експертного оцінювання, на часі викори�
стання інформаційних технологій для розга�
луження комплексних показників та побудо�
ви критеріальних моделей оцінювання.
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Педагогічна система школи – це над�
звичайно складний організм, усі органи
якого мають працювати на автопілоті. Ще
складнішими утвореннями є  локальні ос�
вітні системи міста чи району. Національ�
на ж система освіти нагадує безмежну
метагалактику.  Тож  на макрорівні ззов�
ні можна вимірювати лише температуру
реформ у вітчизняному шкільництві, на
мікрорівні окремого закладу освіти  мож�
на, керуючись принципом  "не нашкодь",
застосовувати якісь ліки у випадку вияв�
лення серйозної хвороби. У екстрених
випадках на рівні окремого шкільного ор�
ганізму може бути і  суперкваліфіковане
хірургічне втручання, якщо зненацька
виникла надзвичайна ситуація, у якій
консервативне лікування вже допомага�
тиме як мертвому припарка… Звичайно,
краще  замість постійного зовнішнього
втручання справно годувати шкільні ор�
ганізації "здоровою їжею", підживлювати
"вітамінами" та забезпечувати  "здорову
екологію".

Зайве доводити, що надлишкове уп�
равління зв'язує шкільні організми по
рукам і ногам, змушує їх опинятися у на�
півпаралізованому стані… Тривале пере�
бування під дією апарата "Штучне ди�
хання" в стані "вимушеної нерухомості"
зрештою призводить до повної атрофії
м'язів та дисфункції життєво важливих
органів. Колись китайським дівчаткам з
багатих родин змалечку перебинтовува�
ли ноги з тим, щоб вони втрачали здат�

ність самостійно пересуватися і з огляду
на це потрапляли у повну залежність до
свого чоловіка.

Втрата на будь�якому рівні освітньої
ієрархії здатності до самоорганізації веде
до неминучої освітньої катастрофи. Усі
добре знають, у яких випадках медики
змушені брати під повний контроль жит�
тєдіяльність організму.

У практиці управління шкільною осві�
тою досить часто виникає ситуація: "стій
там – іди сюди!" Це теж неминуче приз�
водить до паралічу волі виконавця.

Ще частіше школа опиняється в ролі
стоноги, кожна ніжка якої отримує різні
взаємовиключаючі команди. Зайве дово�
дити, що в результаті виходить або іміта�
ція руху, або "бег на месте общепримиря�
ющий". Рятує ситуацію лише те, що
значна частина директорів шкіл і біль�
шість педагогів знаходять в собі муж�
ність лише імітувати виконання  числен�
них вказівок зверху, а самі діють на осно�
ві здорового глузду. Як показує практика
останнього десятиліття, тільки так
шкільний організм не втрачає здатності
нормально функціонувати і пересуватися
навіть в умовах  хронічного кисневого го�
лодування.

Мій багаторічний досвід директора
гімназії дає підстави для висновку: най�
цікавіше і найуспішніше працюють ті
педагогічні системи, які знаходяться на
межі хаосу. Звичайно,  у школах,  "де не�
має порядку" виникає проблема: як під�
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Визначено першопричину неефективності роботи закладів освіти – надлишкове керівниц�
тво школою. Доводиться, що для побудови ефективної системи школобазованого менед�
жменту школа має бути рівновіддаленою від двох крайностей: заорганізованості і хаосу. 

Определена первопричина неэффективности работы учреждения образования – избы�
точное руководство школой. Доказывается, что для построения эффективной системы
школобазированного менеджмента школа должна быть равноотдаленной от двух край�
ностей: заорганизованности и хаоса.

Source of ineffectiveness of the education institutions functioning is revealed in school over�ma�
nagement. It is proved that in order to create effective system of school�based management scho�
ol should be equidistant from two extremities: over�orderliness and chaos.  

ЯК НАВЧИТИ ХОДИТИ СТОНОГУ?!
(проблеми школи як надлишково керованої організації)

В.В. Громовий  
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Звичайно, зміни в освіті мають бути масштаб�
ними і системними, а не частковими. У такому
випадку не виникатиме роздратування щодо Сізі�
фової праці, яка по суті нічого не змінює (сигна�
лом, що це є, було  недавнє опитування на "5 ка�
налі", яке показало: громадська думка так і не
віддзеркалила  існування реальних освітніх ре�
форм в Україні). 
Зміни мають бути всеохопними, адже слід ре�
формувати буквально все, починаючи з навчаль�
ного книговидання і закінчуючи ліквідацією ВАКу
і утвердженням нової системи обрання академі�
ків НАНУ. 

Іншими мають бути і рушійні сили ре�
форм. Якщо досі домінувала опора на ад�
міністративний тиск зверху, то тепер си�
ли змін слід віднаходити у  стратегії вик�
лику, у просуванні лідерства на всіх рів�
нях освітньої ієрархії, у наданні активної
ролі "третьому сектору" тощо.

Слід мати на увазі і те, що міністра, який візь�
меться за реальне реформування вітчизняної ос�
віти, проклинатимуть сучасники і може лише че�
рез 20�30 років оцінять нащадки. Адже навряд
чи  сьогодні може розраховувати на захоплену
підтримку людина, яка підніме руку на:
– монополію на владу освітніх контор усіх рівнів
(слід очікувати шалений спротив освітянської бю�
рократії);
– пострадянську модель функціонування науки,
захисту так званих дисертацій тощо (спротив
лжевчених);
– звичну систему оплати праці, процедуру тари�
фікації, обліку уроків у класних журналах тощо
(спротив освітянської бюрократії нижчого рівня та
глухий спротив консервативного учительства );
– масштабний тіньовий бізнес на вступі до ВНЗ,
на золотих медалях тощо (спротив напівкриміна�
лізованого прошарку "бізнесменів" від освіти).

По суті, мова йде про демонтаж фунда�
ментальних засад пострадянської над�
лишково керованої школи, до яких ми всі
якось призвичаїлись, із якими змирились...
Навіть ті, хто закінчив школу 2006 р., нав�
чилися жити в тій системі координат, яка
визначається забюрократизованою сис�
темою зовнішнього управління, браком
"чесної гри",  жорстким набором визначе�
них згори освітніх меню, паталогічно
слухняним директором, зашуганим учи�
телем і приниженим учнем. На її місце
має прийти вільна від бюрократичних
пут педагогічна система, у якій панує дух
інтелектуальної свободи, потрібна "жива
творчість мас" та пасіонарні особистості,
є свобода педагогічної дії, право вибору
індивідуальної освітньої траєкторії...

Стаття надійшла в редакцію  16.10.06

тримувати рівновагу, балансуючи на цій
хиткій межі?

По�перше, слід зазначити, що хаос у
педагогічній сфері є не настільки катас�
трофічним процесом, як це може видава�
тися на перший погляд.

По�друге, освіті можуть зарадити від�
носно прості системи антихаосу.

По�третє, слід визнати право педагога
на помилку, дати йому можливість, хай
методом проб і помилок, але все ж рухати�
ся вперед. Це значно краще, ніж "пра�
вильно" стояти на місці, знаходячись у по�
лоні переконання, що "учитель, як і сапер,
помиляється лише один раз, коли обирає
професію".  Тільки право на помилку про�
довж усієї педагогічної кар'єри  дасть під�
стави для відмови від психології сапера.

Школа має бути рівновіддаленою від
двох крайностей: заорганізованості і хао�
су. Саме цей вузький коридор між двома
взаємовиключаючими  полюсами і є
простором для некатастрофічних рішень,
для побудови ефективної системи школо�
базованого менеджменту тощо. Саме пе�
ребування у межах цього коридора дасть
змогу керівнику школи і  не перетвори�
тися  на робота з дистанційним управлін�
ням, і не стати "вершником без голови".
Саме це дасть змогу менеджерам освіти
вищого рівня реально перейти від над�
лишкового управління школами до уп�
равління ризиками у ситуації, коли запу�
щено процеси самоорганізації педагогіч�
них систем.

Доводиться констатувати, що сучасні
українські освітні реалії є такими, що
сподіватися на перехід до школобазова�
ного менеджменту можна тільки після
того як відбудеться повне "перезаванта�
ження операційної системи" та відмова
від багатьох стереотипів пострадянської
системи шкільної освіти.

Наприклад, нам вкрай необхідна прин�
ципово нова модель організації та оплати
праці вчителя. Мій перший директор шко�
ли іноді обзивав на педрадах  своїх учите�
лів "урокодателями", які діють за алгорит�
мом: відчитав уроки – отримав зарплату.
Як результат, тільки в нас вчителі гри�
зуться за години, тільки в нашій школі
можна працювати на півтори, а то і на дві
ставки, тільки наш директор може влаш�
товувати торг: цьому дам (години), цьому
дам, а цьому не дам! Саме така система оп�
лати породжує орієнтацію на екстенсивні
методи навчання. Вибити більше годин для
профільного навчання на якийсь предмет
(а значить, і більшу зарплату собі) – у цьо�
му суть профільного навчання по�україн�
ськи. Спробуйте змінити систему оплати і
відразу ж кількість охочих потягти ковдру
на свій предмет впаде ледь не до нуля.
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В материале, помещенном в № 2 (34) за 2001 год журнала "Постметодика",
мною была предпринята попытка на основании публикаций 1920�х – 30�х годов ос�
ветить историю широко известной в свое время Первой трудкоммуны ОГПУ�НКВД
(организована в 1924 г.) и отношение к ней А.С. Макаренко. Какие связи существо�
вали между колонией им. М. Горького (1920 г.), а также коммуной им. Ф.Э. Дзер�
жинского (1927 г.) и вышеназванным подмосковным учреждением? Многое в прак�
тике Болшевской коммуны напоминает нам о макаренковском опыте в Украине. В
заключении моей статьи, написанной в 2000 году, я сформулировал следующий
круг вопросов: "Как это можно истолковать? Параллелизм? Взаимопроникновение
и конкуренция сходных идей? Повторение? Обогащение уже имевшегося опыта?..
Пока не обнаружены и не "открыты" дополнительные архивные материалы о Бол�
шевской коммуне, окончательный ответ на эти вопросы дать нельзя".

С тех пор вышла в свет книга московской журналистки Светланы Гладыш о дея�
тельности чекистов по спасению детей1, в которую вошли совсем недавно рассек�
реченные документы из фондов Центрального архива ФСБ России. Данная публи�
кация, а также некоторые архивные документы, газетные материалы и спецвыпуск
литературного историко�краеведческого альманаха "Болшево" (1994 г.)2, которые
в момент работы над вышеупомянутым материалом автору, к сожалению, еще не
были известны, побудили меня вновь обратиться к истории Болшевской коммуны и
познакомить читателя "ПМ" с некоторыми результатами этого исследования.

Их можно отнести к двум тематическим комплексам: 1) особенности организаци�
онной структуры подмосковной коммуны, система перевоспитания ее воспитанников
в сравнении с опытом макаренковских учреждений, а также оценка ее деятельности
в отзывах зарубежных посетителей, их записях и публикациях; 2) судьба организато�
ра Болшевской коммуны, родившегося в 1895 году в местечке Белиловка Лубнен�
ского уезда Полтавской губернии М.А. Погребинского3, а также руководителей ком�
муны после ареста наркома внутренних дел СССР Г.Г. Ягоды, имя которого она полу�
чила в 1935 году. Уничтожение этого образцового для своей эпохи воспитательного
учреждения является показательным примером сталинского террора. 

Висвітлено досвід становлення Болшевської комуни (Підмосков'я), її
життєдіяльності, особливості методики перевиховання комунарів у
ній порівняно з досвідом макаренківських установ, а також взаємо�
відносини Макаренка, Горького  та організатора Болшевської колонії
Погребінського. Сподіваємося, що для читачів "ПМ" стаття розкриє
нові аспекти цього вельми цікавого "позамакаренківського" досвіду.

Освещен опыт становления Болшевской коммуны (Подмосковье), ее
жизнедеятельности, особенности методики перевоспитания комму�
наров в ней сравнительно с опытом макаренковских учреждений, а
также взаимоотношения Макаренко, Горького и организатора Бол�
шевской колонии Погребинского. Надеемся, что для читателей "ПМ"
статья раскроет новые аспекты этого весьма интересного "внема�
каренковского" опыта.

Experience of Bolshevska commune (Moscow suburbs) formation, its acti�
vities, features of its communars' re�education technique in comparison
with the experience of Makarenko's organizations is covered; Makarenko,
Gorki and Pohrebinski (Bolshevska's colony organizer) relationships is des�
cribed. We hope this article will open for 'PM' readers new aspects of this
very interesting "out�of�Makarenko" experience.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  К  ТЕМЕ: 
А.С. МАКАРЕНКО  И  БОЛШЕВСКАЯ
КОММУНА 

Гётц Хиллиг/Goetz Hillig

_________________________
1Гладыш С.Д. Дети большой беды. – М., 2004 (ссылки как на: Гладыш).
2Болшево. № 3. (Сост.: А. Балакин, Л. Бондаренко, Р. Позамантир). – Болшево, 1994
(ссылки как на: Альманах).
3См.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД 1934�1941. Справочник. Под
ред. Н.Г. Охотина и А.Б. Рогинского. – М., 1999 (ссылки как на: Петров/Скоркин). –
С. 343. Утверждение, что Погребинский с 1926 по 1928 гг. занимал должность началь�

ника Болшевской коммуны (см.: там же. С. 344), лишено всякого основания.

Г.Хілліг



нюхом в совхозе ОГПУ и позднее также в
коммуне: "В сентябре 1924 г. в совхоз прие�
хали М.С. Погребинский и Ф.Г. Мелихов
(зав. коммуной. – Г.Х.) для осмотра помеще�
ний. Вскоре после их посещения к нам при�
везли первую партию малолетних – 18 ре�
бятишек – из коммуны им. Розы Люксем�
бург"10. Позже в Болшевское учреждение
принимались молодые правонарушители
из московских тюрем (сначала 17, а затем
еще 11 человек из Бутырской)11, а также из
трудовой колонии Соловецкого концлагеря. 

Первоначально жители соседнего села
Костино наблюдали за всей этой акцией с
известной долей недовольства, серьезно
опасаясь нежелательной близости размеще�
ния "различных уголовных элементов". Они
даже направили делегацию к председателю
Центрисполкома СССР (ВЦИК) – "Всесоюз�
ному старосте" – Калинину (к нему тради�
ционно обращались советские крестьяне с
жалобами) с просьбой "убрать из района
"гнездо душегубов"12. Однако "не прошло и
года, – отмечалось в статье, опубликованной
в 1928 году в связи с первым посещением
М.Горького (который с 1921 года проживал
за границей) Болшево, – как взгляды крестьян
изменились кардинально. Их отношение к
колонии (!) теперь уже является по�соседски
дружелюбным. В это внесли свой вклад не
только экономические взаимоотношения. На
всех театральных постановках, литератур�
ных мероприятиях или концертах в клубе
коммуны крестьян считают постоянными
гостями. Их дети входят в пионерский отряд,
руководимый бывшим вором. Не редки слу�
чаи, когда члены колонии женятся на доче�
рях крестьян, больше того, они даже явля�
ются желанными зятьями"13. Все это может
нам напомнить опыт макаренковской коло�
нии им. М. Горького.

Для приема правонарушителей в Бол�
шевскую коммуну были определены сле�
дующие условия: отказ от прошлой жиз�

Болшевская коммуна: структура, система
перевоспитания в сравнении с опытом 

макаренковских учреждений, отзывы 
зарубежных посетителей

Болшевская коммуна находилась непо�
далеку от станции Болшево Сев. ж.д. (27 км
от Москвы) в бывшем имении предприни�
мателя и владельца хлопкоочистительных
заводов в Средней Азии А.Н. Крафта4. Поч�
ти во всех публикациях можно встретить
ошибочные сведения относительно того,
что собственник усадьбы якобы был "шоко�
ладным королем Крафтом". На этой терри�
тории располагался совхоз ОГПУ "Кости�
но"5. Интересно, что зимой 1922 г. здесь "в
старом одноэтажном, заброшенном поме�
щичьем доме" тайно находился на полуто�
рамесячном отдыхе В.И. Ленин6. Возможно,
этот факт, спустя полгода после смерти
вождя, также положительно повлиял на
выбор территории для новой коммуны. О
решении одобрить месторасположение
данного учреждения в книге "Болшевцы"
говорится: "Место требовалось особенное: в
стороне от Москвы, чтобы нейтрализовать
соблазны большого города, но в то же вре�
мя достаточно близкое для деловых сноше�
ний и постоянного наблюдения (!)"7.

Основная группа из 18 воспитанников,
переведенная из московской коммуны
им. Розы Люксембург, в 1933 году была
причислена одним из руководителей Бол�
шевской коммуны (С.П. Богословский) к ка�
тегории бывших беспризорных "в возрасте
до 16 лет"8. Исходя из того, что "6�го сентяб�
ря [1925 г.], как раз в Международный
Юношеский день, коммуна праздновала
свою годовщину"9, можно предположить,
что решение о выборе Болшево в качестве
места расположения учреждения и начало
его заселения относятся к сентябрю 1924 г.
Об этом также свидетельствовал в 1935 г.
Ф.М.Ефремов, который с 1919 работал ко�
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_________________________
4 Из беседы автора с Р.Д. Позамантир (г. Королев, 26.05.2004 г.).  
5 См.: Автономов А. Болшевская коммуна ОГПУ // Наши достижения. – 1930. – № 7. – С.35 – 42 (ссылки как
на: Автономов) (здесь – С. 35) – данный материал через год был также опубликован в виде брошюры на языке
эсперанто в Лейпциге (Германия), см.: Альманах. – С.133 – 135; Болшевцы. – С. 32.
6 См.: Крупская Н. Там, где отдыхал Ильич // Правда. – 1935. – № 159, 11.06. – С. 2; Погребинская А. Незабыва�
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ни, т.е. разрыв всех контактов с бывшими
"дружками"; отказ от алкоголя, наркотиков
и азартных игр; готовность трудиться: при�
нимать решения органов самоуправления.

Важную роль в процессе перевоспита�
ния малолетних "уголовников" играло ока�
зание доверия будущим коммунарам. В
известном фильме "Путевка в жизнь"
(1931 г.), основанном на опыте Первой
(Болшевской) и Второй трудкоммун ОГПУ
(Люберецкой – в стенах бывшего Николо�
Угрешского монастыря рядом с ж.д. стан�
цией Люберцы под Москвой), есть сцена
доверия, мастерски поставленная создате�
лями картины: несовершеннолетний пра�
вонарушитель "Мустафа" получает зада�
ние самостоятельно купить хлеб для пер�
вой группы переселенцев, находящейся в
пути из приемно�распределительного пун�
кта в трудовую колонию. В одной из ран�
них публикаций о болшевцах, составлен�
ной секретарем Московской организации
РКСМ Д. Матвеевым14 и напечатанной в
журнале "Молодой большевик" в 1925 го�
ду, данная ситуация – которая, совершен�
но очевидно, имеет отношение к переселе�
нию заключенных Бутырки – была описа�
на следующим образом: "В первую партию
взяли 15 человек. Предварительно перео�
дели их в штатское, без конвоя, с одним
провожатым, отправили их поездом за го�
род, в совхоз, где уже были оборудованы
мастерские. Приехав на место, 2�3 послали
за хлебом и колбасой, вручив им 15 руб�
лей, без всякого провожатого"15. 

Позднее такой подход в истории педаго�
гики был связан с именем Макаренко – и,
очевидно, совсем не напрасно. Хотя первая
часть "Педагогической поэмы" с главой
"Хождение Семена по мукам", содержа�
щей знаменитый эпизод, в котором заведу�
ющий колонией Антон Семенович посыла�
ет одного из воспитанников (Семена Кара�
банова) в город для получения в губфинот�
деле денег – сначала 500, а спустя две не�
дели 2 000 рублей, – была опубликована
лишь в 1933 году; однако о положенном в
основу данного сюжета инциденте можно
узнать не только от прототипа этой фигу�
ры – Семена Калабалина, но и из вышед�
шей еще в 1926 году газетной статьи о
Горьковской колонии на ее новом месте, в
Куряже. Семен там представляется в роли
"воспитателя колонии и инструктора по
физической культуре" "Степана"; "пять
лет тому назад он прибыл в колонию полу�
диким и затравленным человеком. Спустя

короткое время, он сбежал и полгода от�
сутствовал, потом снова вернулся и быстро
изменился". Это соответствует также биог�
рафии Калабалина и изображению фигу�
ры "Карабанова" в "Педагогической поэме".
И далее в газетной публикации о "Степа�
не", которая до сих пор не цитировалась в
макаренковедении, говорится: "В этот пе�
реломный для него период с ним жестоко
поступили. Заведующий колонией Мака�
ренко послал его в Полтаву привезти 1000
рублей для колонии. Степан выполнил это
поручение. Потом его послали за значи�
тельно большей суммой, он привез и ее. Си�
дя в кабинете заведующего, он рыдал, рас�
троганный доверием"16.  

Отказ от прошлой жизни будущих
дзержинцев, связанный с соответствую�
щим церемониалом приема новичков, пер�
воначально описан Макаренко в хронике
событий Харьковской коммуны "Перевер�
нутые страницы": "(1931 г.) Ноября 13. Мас�
совый набор под руководством т. Букшпана
беспризорных с вокзала. Взвод беспризор�
ных стал в строй коммунаров и с маршем
был приведен в Коммуну. Здесь было со�
вершено торжественное сожжение их оде�
яний и они вступили в коммунарский кол�
лектив"17. О менее организованной практи�
ке приема новых болшевцев, которая, ве�
роятно, была известна руководителям
"Дзержинки", рассказывает Борис Львович
Северов – в Первой трудкоммуне ОГПУ с
1929 года он занимал "макаренковскую"
должность заведующего учебной частью18.
В письме Северова от 18 октября того же
года к своей сестре можно прочесть: "Разве
это не изумительно: на перроне ст. Болшево
– толпа народу. Гремит оркестр, краснеют
знамена. Из подходящего поезда – яркие
плакаты с приветствиями коммуне... Сотни
голов, высунувшись в окна, раскрытыми
ртами восторженно орут...

Это встреча воров. Воры на перроне
встречают воров из Соловков, которые
едут в коммуну, чтобы резко свернуть со
старого пути..."19.   

Что же касается формы обращения вос�
питанников к начальству, то практика
болшевцев полностью отличалась от хоро�
шо известного нам опыта горьков�
цев/дзержинцев. В Болшево "ребята обра�
щаются к руководителю�инспектору на
"ты", называют его "дядя Сережа", "дядя
Гриша" и т.п."20. Макаренко же большее
значение придавал установлению опреде�
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ков "достигло цифры 500 чел.", однако их
численность была в два раза меньше, чем
рабочих, служащих и инженерно�техни�
ческих работников30.

В 1928 году был принят генеральный
план развития поселка Костино, разрабо�
танный крупными архитекторами
А.Я. Лангманом и Л.З. Чериковером31. В со�
ответствии с данным планом коммуна с те�
чением времени превратилась в неболь�
шое "государство" с собственными фабри�
ками, магазинами, яслями, школами, кино�
театром, библиотекой, радиостанцией и
больницей. От этого богатства осталось
немного. О сегодняшнем состоянии терри�
тории коммуны С. Гладыш пишет: "Нынче
поселки Болшево и Костино – часть города
Королева, сохранившего выразительные
островки Республики Болшевцев. Мага�
зин, Учебный комбинат, Фабрика�кухня,
построенные в стиле конструктивизма –
строгие пропорции, масса света и стекла,
минимум декора, – выделяются на фоне
стандартной застройки"32. Также и харь�
ковская коммуна – в отличие от большинс�
тва советских детских учреждений 1920�х
годов, включая колонию им. М. Горького –
была размещена в новом здании, спроек�
тированном авторитетным архитектором.

В одной из горьковских публикаций от�
носительно происхождения обитателей
Болшевской коммуны можно найти следу�
ющие данные (за июнь 1931 г.): из общего
числа 1 598 коммунаров 529 были выпуще�
ны из тюрем с условным сроком, 300 – са�
ми пришли с "воли", 283 – взяты из других
коммун, 181 – переведены из Бутырского
изолятора, 149 – из Соловков и 81 – из
детдомов. 92,6 процента коммунаров в
прошлом являлись "социально опасными"
со средним "воровским стажем" 7,4 года33. 

Возраст большинства болшевцев был от
16 до 21 года. В первое время коммуна
предназначалась лишь для юношей, одна�
ко с осени 1927 г. в ней появились и девуш�
ки34. Немецкий писатель Герварт Вальден

ленной дистанции между воспитателями и
воспитанниками. 

Число членов Болшевской коммуны
постоянно увеличивалось: 18 человек – в
1924 г., 77 – в 1926 г., 248 – в 1928 г., 655 – в
1930 г.21, 2 200 – в 1931 г.22, 3 100 – в 1935 г.23,
5 000 – в 1936 г.24.  К середине 1930�х гг.
коммунары получили право привозить с
собой ближайших родственников25. Роль
уже упоминавшейся Д. Матвеевым (в 1925
г.) первой группы воспитанников, состояв�
шей из 15 человек, позднее в определен�
ной степени была возведена в легенду.
Так, австрийский психоаналитик Виль�
гельм Райх (1897� 1957), который в 1930 го�
ду посетил Болшево, вспоминал: "Расши�
рение числа членов коммуны до 350, а поз�
же до 1 000 человек, произошло исключи�
тельно благодаря этим 15 мальчикам.
Вскоре они внесли в список еще 75 канди�
датов, за которых они поручились. Затем
были посланы в тюрьмы "уполномочен�
ные" с тем, чтобы выбрать следующих 75
мальчиков"26. Впрочем, с 1928 года для но�
вичков в коммуне существовал примерно
6�месячный кандидатский стаж27.

В связи с началом индустриализации в
Болшевской коммуне – как, впрочем, и в
харьковской "Дзержинке" – произошел
значительный прирост числа "вольнона�
емных рабочих и служащих". Увеличение
количества "трудящихся" происходило
следующими темпами: 1926 г. – 356; 1927 г. –
516; 1928 г. – 619; 1929 г. – 1 023; 1930 г. – 1 409;
1931 г. – 1 785; 1932 г. – 2 631; 1933 г. – 2 915;
1934 г. – 5 118; 1935 г. – 5 369; 1936 г. – 7 428;
1937 г. – 8 17128. В 1936 году общее число
жителей Болшево достигало 10 000 чело�
век29. Сравнительная "диспропорция"
между численностью коммунаров и тех,
кто работал на предприятиях, существо�
вала также и в значительно более мелкой
"Дзержинке", которая изначально созда�
валась в качестве детской трудовой ком�
муны. В 1935 году, когда Макаренко был
переведен в Киев, количество воспитанни�
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(1878 – 1941), переселившийся позднее (в
1932 г.) из Германии в СССР и павший жер�
твой сталинских репрессий, в своем отчете
о Болшево докладывает об обнародовании
этого события в одной из стенгазет болшев�
цев, где говорилось, что коммуна теперь
"так далеко ушла, что хотела бы попробо�
вать привить культуру и работу женщи�
нам�заключенным, которые со своей сторо�
ны должны, используя собственные жен�
ские навыки, помочь мужчинам"35. Послед�
ний указанный аспект можно найти также
в аргументации Макаренко в пользу сов�
местного воспитания в руководимых им уч�
реждениях по перековке малолетних пра�
вонарушителей и беспризорников. Как в
полтавской колонии им. М. Горького, так и в
харьковской коммуне им. Ф.Е. Дзержинско�
го с самого начала были также и девочки.

По состоянию на июнь 1931 г. из всех
членов болшевского учреждения 89,3 про�
цента были мужчины и 10,7 процентов –
женщины36. Перевоспитание последних
оказалось весьма трудной задачей. В бесе�
де с немецкой педагогом�журналисткой
Ленкой фон Кёрбер (1888 �1958), которая в
1932 году в течение полугода находилась в
Советском Союзе для изучения "самых
различных видов тюремно�исправитель�
ных и перевоспитательных учреждений" и
посетила помимо болшевской также и
харьковскую коммуну37, один из педагогов
учреждения ОГПУ отмечал: "У нас в це�
лом лишь 200 девушек�уголовниц, все они
имеют несколько судимостей, работа с ни�
ми сложнее, чем с юношами. Они мелоч�
нее, более мещански настроены, и поэтому
их труднее воодушевить для великой це�
ли"38. О проблемах перевоспитания деву�
шек с богатым опытом уличной жизни
высказывался неоднократно и Макаренко.

В 1931 году, в процессе индустриализации,
система управления трудкоммун ОГПУ�ГПУ
подверглась фундаментальной реоргани�
зации. В частности, была упразднена дол�
жность заведующего. В России во главе
коммун отныне стоял управляющий, а в
Украине – начальник. И основное: данные
должности занимали уже не штатские пе�
дагоги, а, как правило, чекисты. Из лите�
ратуры и архивных документов известны
следующие имена управляющих Болшев�
ской коммуны: М.М. Кузнецов (1931 – 34

гг.), С.П. Богословский (1935 г., весна 1937 г.),
А.А. Бобринский (1936 г.), С.Н. Жаворонков
(осень 1937 – 1938 гг.). В связи со структур�
но�организационными изменениями – ОГ�
ПУ в июле 1934 г. было включено в НКВД
СССР и переименовано в Главное управле�
ние госбезопасности – вопросы снабжения
коммун переходили от управления делами
ОГПУ в компетенцию Административно�
хозяйственного управления (АХУ) НКВД
СССР; оба учреждения находились под ру�
ководством И.М. Островского39. Как следует
из писем (январь – октябрь 1934 г.) Всесо�
юзного общества культурной связи с загра�
ницей (ВОКС), именно Островский был ад�
ресатом, обратившимся с просьбой о посе�
щении Болшевской коммуны группами
иностранцев по линии Общества40. 15 ок�
тября 1936 г. обязанности Островского  в
АХУ НКВД СССР стал исполнять С.Б. Жу�
ковский41.  

Нарушения общего порядка коммуны
строго преследовались, для чего использо�
вались разнообразные санкции. Исключе�
ние из коллектива применяли как край�
нюю меру. Однако в Болшево применялись
и другие санкции. Так, член немецкой ком�
партии, педагог и юрист Гуго Якоби (г. Вей�
мар; 1877 – 1933), который посетил комму�
ну в августе 1926 г. в рамках трехмесячной
ознакомительной поездки по советским ис�
правительным учреждениям, сообщает об
использовании в учреждении ОГПУ таких
мер наказания, "которые были связаны с
определенным поступком: денежный
штраф в случае повреждения обществен�
ного имущества или его замена; отмена от�
пуска в случае пропуска работы без ува�
жительной причины; уборка помещения в
случае его загрязнения; крайняя мера –
заключение под стражу сроком на неделю
в одной из московских тюрем"42. Такой
срок заключения подтверждает член
рейхстага, социал�демократ, адвокат Курт
Розенфельд (1887�1943), который тоже
был в Болшево в 1926 году43. В. Райх сооб�
щает другое – об "одном или двух днях
ареста". В своей статье он пишет: "Нака�
занному был передан адрес соответствую�
щей тюрьмы в Москве. Без всякого сопро�
вождения он ехал туда и, проведя там 1�2
дня, с радостью возвращался домой"44.
Также и в колонии им. М. Горького сущес�
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рыто. Никакого забора. Только возмож�
ность работать, достойно работать и об�
щаться с воспитателями. Если они хотят,
то они могут уйти. Им дают увольнитель�
ную в Москву. Им не запрещают пить. Они
курят, лишь кокаин запрещен. Им предос�
тавлена сексуальная свобода. Они сами
управляют коммуной. Они получают во
всех отношениях доверие. Они добросовес�
тно работают (сдельщина). Они смеялись и
весело разговаривали с руководителем и
человеком из ГПУ. Заведующий – блед�
ный, серьезный, почти нежный человек
(бывший военный врач)45. Он лишь хочет
попытаться показать этим людям лучший
путь к работе. Школа была основана Дзер�
жинским – она любимое дитя ГПУ. Ей все�
го два (в действительности: три. – Г.Х.)  го�
да. О результатах еще ничего нельзя ска�
зать, на ее собраниях царит строгий и гор�
дый тон. Они не церемонятся. Нам не уда�
лось с ними поговорить. От этого наше впе�
чатление пострадало, как впрочем и от хо�
лода и значительной продолжительности
нашего посещения. Подобные заведения не
"посещают", это не соответствует отноше�
нию к подобной работе. В 8 часов вечера
мы вернулись"46. 

Нельсон же, включивший в свой "Отчет
о поездке в Россию 1927 года" (посмертно
изданный несколькими экземплярами)
выше цитированный отрывок из "Москов�
ского дневника" М. Шпехт, характеризует
основанное ГПУ учреждение как "лучшую
школу, которую мне до сих пор довелось
увидеть, школу для опасных преступни�
ков, прибывших из тюрьмы и с каторги".
Впрочем, "человеком из ГПУ" ученый был
прямо�таки очарован47.

В книге отзывов Болшевской коммуны
Нельсон сделал следующую восторжен�
ную запись (датированную: 12.V.1927),
подписанную также и Минной Шпехт:
"Мы очень рады убедиться в том, что по
инициативе вождей пролетарской револю�
ции и под защитой их – в России прово�
дится тот педагогический эксперимент,
который тщетно предлагался до сих пор
мыслителями�педагогами буржуазным
правительствам.

Мы не сомневаемся в том, что все воз�
лагаемые на этот опыт надежды увенча�
ются успехом, если будут продолжать
проводить этот опыт с тем же доверием и
мужеством, которыми сопровождалось на�
чало его"48.

твовал широкий спектр наказаний, кото�
рые назначались либо заведующим, либо
постановлением товарищеского суда, од�
нако до "заключения" дело не доходило. Из
собственных рассказов Макаренко извес�
тна практика "домашнего ареста" в рабо�
чем кабинете заведующего (с возможнос�
тью чтения книг), применявшаяся уже в
коммуне им. Ф.Э. Дзержинского.

Живую картину атмосферы Болшев�
ской коммуны представляет немецкий пе�
дагог�социалист, руководитель сельского
воспитательного дома в Валькерсмюле
близ Мельзунген Кассельского округа
Минна Шпехт (1879 – 1961) в своем "Мос�
ковском дневнике", обнаруженном в 1988
году восточногерманским педагогом�исто�
риком Кристиной Лост в фондах Цен�
трального госархива ГДР, возвращенных
из СССР. Весной 1927 г. она, сопровождая
ученого Леонарда Нельсона (1882 – 1927) в
поездке в столицу СССР, побывала в Бол�
шево. О коммуне, которую М. Шпехт назы�
вает "школой", можно прочесть такую за�
пись (датированную в дневнике 14 мая): 

"Вчера в школе ГПУ. Жуткий холод.
Туда мы ехали в открытой машине целый
час по открытому шоссе: Н. (Нельсон. –
Г.Х.), (...) представитель ГПУ и я. Человек
из ГПУ, около 30 лет, украинец, стройный,
с небольшой лысой головой, красивым ли�
цом, с веселыми блестящими глазами и ре�
шительными ртом с хорошими зубами,
задние зубы – золотые. 

Когда мы были на улице, то зашли сна�
чала в домик, в котором зимой 1922 года
жил Ленин. Сегодня он находится в забро�
шенном состоянии – холостяцкое жилище
заведующего, конечно же совсем без жен�
ской руки и ухода. Весь грязный, в беспо�
рядке, холодный, мерзкий, внешне неуют�
ный. Пара стаканов была протерта грязной
тряпкой; нам предложили хлеб, масло, сыр
и сковородку с яйцами; каждый что�то
быстро ел и курил. Затем мы вышли, что�
бы посмотреть на колонию. Все выглядит
примитивно, простецки, лишь для грубой
работы, так примитивно, неотесанно, как и
молодые преступники, которые здесь дол�
жны быть перевоспитаны в советских
граждан в столярной, сапожной мастер�
ских и в кузнице. Они работают на заказ.
Они получают зарплату, кредит на одеж�
ду и тому подобное. Таким образом они са�
ми зарабатывают себе на пропитание, ра�
ботая до 5 часов пополудни. 108 учеников.
Совершенно без надзора полиции. Все отк�
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Симпатичный "человек из ГПУ" с золо�
тыми зубами, для которого было важно
лично сопровождать иностранных гостей
до Болшево, несомненно, был Погребин�
ский. Уважительное отношение чекиста к
двум немецким педагогам подтверждает
факт, что фотография последних как гос�
тей коммуны была включена в его книгу
"Трудовая коммуна ОГПУ"49.

Срок пребывания в Болшево составлял
2�3 года, но многие оставались и после его
окончания, даже обзаводясь семьями. Так
воспитательное учреждение, каким ком�
муна была вначале, стала производствен�
ным предприятием с общежитием для ма�
лосемейных.

Член компартии Г. Якоби, который по�
сетил болшевское учреждение в 1926 году,
т.е. еще до его "одомашнивания", востор�
женно сообщает, что там "индивидуалис�
тическое воспитание освободило прос�
транство для коллективистского воспита�
ния, и на месте семейной традиции был ус�
тановлен новый образ мыслей коммуны,
где вместо семейственности появился но�
вый образ мыслей коммуны, когда не слу�
чайность кровного родства сближает жи�
вущих там, а сознательная и радостная
совместная жизнь духовно и морально
связанных между собой людей, которые
совместно трудятся"50. В другом месте от�
чета Якоби о Болшево говорится: "Основой
этой воспитательной работы является об�
щественно обусловленная продуктивная
деятельность. Не морализаторство, и тем
более уж не диктаторские приказы и зап�
реты обуславливают изменения, но нап�
равленность воли и сила устремления к
значимой и осознанной в качестве полез�
ной цели, к достижению которой ведут са�
мостоятельное планирование, самостоя�
тельная деятельность и критика действи�
тельности. Благодаря этому пробуждается
самодеятельность и рождается самоот�
ветственность.

Предпосылкой для подобного воспита�
ния является, конечно, тот факт, что
взрослые, которые здесь работают, поки�
дают трон величия, превосходства и авто�
ритарности, ставят себя наравне с подрос�
тками и видят в них одинаково мыслящих,
равноценных товарищей и солидарных с
ними друзей, а не объекты для воспита�
ния, послушные и подчиненные"51.

В таком же хвалебном тоне сделана за�
пись Якоби в книге отзывов коммуны:
"Только пролетарское государство может

себе позволить перенесение целей истин�
ной человечности из области "серой" тео�
рии в область практических правовых от�
ношений. 

Кто в этом сомневается – пусть тот поу�
чится у России умению организовать в об�
щественном направлении антиобществен�
ные элементы. Эта чрезвычайно трудная
задача решена блестяще в трудкоммуне
ГПУ"52.

Пиком истории болшевского учрежде�
ния стало его десятилетие, которое поче�
му�то было отмечено лишь в 1935 году.
Правда, сначала подготовка к юбилею
сконцентрировалась на 1934 год. Так, на�
кануне десятой годовщины основания ком�
муны в апрельском выпуске широкофор�
матного ежемесячника "СССР на строй�
ке"53, вышедшего в Москве в четырех из�
даниях (на русском, английском, француз�
ском и немецком языках), был опублико�
ван содержательный фоторепортаж о трех
перевоспитательных учреждениях: Пер�
вой и Второй трудкоммунах ОГПУ, а так�
же коммуне им. Ф.Э. Дзержинского ГПУ
УССР, и именно в следующем порядке:
Харьков, Люберцы, Болшево. 

В служебной записке зампреду ОГПУ
Г.Г. Ягоде от 8 июля 1934 г. полномочный
представитель ОГПУ по Горьковскому
краю М.С. Погребинский предложил "сде�
лать значок для Коммуны к 10�летию" и
приложил его образец. "Это имело бы
большое воспитательное значение, если
его выдавать не всем"54. Помимо такого
предложения иногороднего почитателя
коммуны появился проект тематической
книги в московском издательстве ОГИЗ
(горьковская серия "История фабрик и за�
водов"). Примером, очевидно, послужил
сборник к пятилетию Харьковской комму�
ны "Второе рождение" (1932 г.), составлен�
ном и подготовленном к печати бригадой
"Комсомольской правды". Для реализации
книжного проекта о Болшевской коммуне
ее руководители привлекли знаменитого в
то время писателя�драматурга В.М. Кир�
шона, у которого 7 декабря 1933 г. было
проведено совещание с представителями
данного учреждения, зафиксированное
стенограммой55. Эта первая попытка изда�
ния книги о болшевцах тогда не увенча�
лась успехом.      

В связи с юбилеем в приказе НКВД
СССР за подписью наркома от 10 июня
1935 г. речь идет о том, что 29 членов ком�
муны, рожденных между 1903 и 1911 года�
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должности его заменил Н.И. Ежов. Арест
наркома связи СССР Ягоды произошел 28
марта 1937 г., но официально его отстрани�
ли от должности лишь 3 апреля62. На соб�
рании актива коммуны от 10 апреля по�
мощник управляющего Э.П. Каминский,
один из "образцовых коммунаров" Болше�
во (а в 1925 году задержанный как член
"банды фальшивомонетчиков", "осужден�
ный на 10 лет тюрьмы" и спустя два года
принятый в коммуну)63, заявил: "Имя
преступника Ягода лежит черным пятном
на коммуне. Нужно просить ЦИК СССР
снять с нее это гнусное имя!"64. 11 мая 1937 г.
Политбюро ЦК ВКП(б) постановило об
исключении из состава членов ЦИК СССР
Ягоды и снятии его имени с Болшевской
трудкоммуны65. На третьем московском
процессе против "блока правых и троцкис�
тов" (март 1938 г.) Ягода, как известно, был
приговорен к высшей мере наказания
(ВМН) и расстрелян. 

Выдвинутая на упоминавшемся выше
заседании актива Болшевской коммуны от
середины апреля 1937 г. критика и самок�
ритика касалась также практикуемой там
педагогики, которая в свете произошед�
ших "перемен в стране" больше не может
рассматриваться как отвечающая духу
времени. Вот что среди прочего заявлял
бессменный руководитель данного учреж�
дения С.П. Богословский:

" – Тов. Каминский (…) правильно гово�
рил о многообразии "воспитательных тео�
рий", существовавших самостоятельно у
Ягода (!), Шанина (начальника Транспор�
тного отдела Главного управления госбезо�
пасности НКВД СССР. –  Г.Х.), Погребин�
ского и Островского. У каждого из них бы�
ла на этот счет своя "теория", а мы, руко�
водители, и, в первую очередь, я, как чело�
век, который много лет ведет воспитатель�
ную работу и имеет опыт  в ней, – мы сле�
по смотрели на это, слепо принимали их и
шарахались от одной такой "теории" к
другой. Мы слепо выполняли все, что гово�
рил Ягода. И моя вина в том, что я за 12 лет
ни разу не поставил себе вопроса (разъяс�

ми, попадали под амнистию – с них была
снята судимость56.

Горький очень высоко ценил деятель�
ность Погребинского в Болшево и в других
трудкоммунах ОГПУ. Чекист в январе
1933 г., в то время – полпред ОГПУ по
Башкирской АССР, находился в гостях у
Горького в Сорренто и "уговаривал его
окончательно перебраться в СССР"57. Тес�
ные отношения между писателем и чекис�
том можно проследить также и из того, что
последний сопровождал Горького в его пу�
тешествиях не только на Соловки, но так�
же и в летний лагерь детской колонии под
Сталинградом, совхоз "Гигант" (1929 г.) и в
г. Горький (1934 г.). Как видно из описания
коллекций фотодокументов московского
Музея А.М. Горького, писателя во время
всех своих посещений Болшевской комму�
ны (8 июня, 2 июля 1928 г., 26 июня 1931 г.,
1 июля 1932 г.) сопровождает Погребин�
ский58. С другой стороны, как рассказывает
вдова чекиста, "мы с мужем часто бывали
на зимней квартире Горького у Никитских
ворот и на летней его даче (...)"59.

Наверное, благодаря Горькому с чекис�
том смогли познакомиться ряд других пи�
сателей из его окружения, в том числе
А. Фадеев, А. Толстой, Вс. Иванов, В. Кир�
шон и Л. Сейфуллина, с которыми он
встречался и состоял в переписке60. Так, в
одном из писем Фадеева к Горькому мож�
но прочесть:

"Я живу сейчас на даче под Уфой –
много пишу (самому пока что нравится то,
что пишу, а это дает хорошее настроение),
катаюсь верхом и на лыжах, пью кумыс.
Кругом дремучие снега и целыми днями
солнце. Пестует меня Мотя Погребинский, –
Вы его знаете, – человек, которого я очень
люблю... Он человек незаурядный, талан�
тливый и очень добр – в самом конкретном
и не пошлом смысле, т.е. бескорыстно добр.
Работа его с "ворами" и беспризорниками –
лучшее подтверждение этого"61. 

26 сентября 1936 г. "шеф" Болшевской
коммуны Г.Г. Ягода был снят с поста нар�
кома внутренних дел СССР; на данной
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нил себе. – Г.Х.) о том, что жизнь идет впе�
ред, все изменяется, страна идет вперед, а
мы не замечали этих изменений, прята�
лись в скорлупу. Мы жили старыми тра�
дициями, и это привело в тупик, из которо�
го теперь все вместе ищем выхода. Совсем
недавно т. Жуковский поставил передо
мной вопрос, почему в коммуне в отноше�
нии отдельных членов коммуны, которые
совершили уголовные преступления, не
применяют меру пресечения, как это де�
лается в отношении остальных граждан,
уличенных в преступлениях? Почему дело
идет на конфликтную комиссию, а не в
нарсуд?"66. Это развитие Болшевской ком�
муны прокомментировал еще в 1990 году
мой марбургский коллега З. Вайтц: "Все
более авторитарный сталинский режим не
мог больше сочетать в себе все еще достой�
ное для подражания – вопреки всем внеш�
ним вмешательствам – воспитательное
учреждение с новыми репрессивными ме�
рами"67.       

18 мая многотиражная газета "Болше�
вец" информирует о необходимости изда�
ния нового сборника об истории коммун –
"согласие на написание такой книги сила�
ми коммунаров т. Жуковский (вновь наз�
наченный начальник АХУ НКВД СССР. –
Г.Х.) уже дал". В связи с этим говорится,
что "о роли же партии и советской общес�
твенности в "Болшевцах" нет ни слова. В
книге "вершителями судеб" являются Яго�
да, Погребинский, Островский, т.е. люди,
которые никогда не были подлинными ор�
ганизаторами и руководителями коллек�
тива коммунаров. Это были "меценаты",
искавшие среди членов коммуны самобыт�
ных талантов, способных потом реклами�
ровать широкой публике своих покровите�
лей"68. То, что проект издания такой книги
не мог быть реализован, пожалуй, также
связано с взлётом и падением его настав�
ника С.Б. Жуковского, который уже 1 июля
1937 г. был переведен на другую дол�
жность, а с 8 января 1938 г. занял пост зам�
наркома внутренних дел СССР. Его арес�
товали 23 октября 1938 г. в должности ди�
ректора одного провинциального промыш�
ленного комбината, 24 января 1940 г. при�
говорили к смерти и на следующий день
казнили69. 

В итоге ареста наркома, сборник "Бол�
шевцы", опубликованный в 1936 г. в двух
изданиях, был изъят из книжных магази�
нов и библиотек. Кстати, подобная же участь
постигла и книги Погребинского. С первой из
них – "Трудовая коммуна ОГПУ" – я смог,
наконец, познакомиться в рамках работы с
данным материалом в Российской госу�
дарственной библиотеке (РГБ, бывшая
"Ленинка"). Подобная же участь постигла
и периодику Болшевской коммуны. Это
касается "За Коммуну" – производствен�
но�бытового журнала Первой Трудовой
Коммуны О.Г.П.У., и "Коммунара" – шес�
тидневной газеты 1�й и 2�й трудовых ком�
мун ОГПУ (НКВД). В отличие от вышеупо�
мянутых книг, которым во "времена мол�
чания" удалось сохраниться в соответс�
твующих "спецфондах", периодика Бол�
шевской коммуны за годы правления Яго�
ды, кажется, словно сквозь землю прова�
лилась. К сожалению, их не сохранили ни
в РГБ, ни в Российской книжной палате. 

Судьба организатора и  руководителей Бол�
шевской коммуны после ареста наркома внут�

ренних дел СССР Г.Г. Ягоды

М.С. Погребинский, который с июля
1933 г. работал в Горьком (бывший и ны�
нешний Нижний Новгород) полномочным
представителем ОГПУ по Горьковскому
краю (с июля 1934 г. – начальником
УНКВД Горьковского края, а с февраля
1937 г. – начальником УНКВД Горьков�
ской области)70, узнав об аресте своего
бывшего "хозяина" и других чекистов из
его окружения, в том числе Островского
(29.03.1937 г.)71, 4 апреля покончил жизнь
самоубийством – застрелившись в слу�
жебном кабинете72. Как впоследствии ста�
ло известно, Погребинский во время доп�
роса Ягоды был назван им членом антисо�
ветского "блока правых и троцкистов"73. По
свидетельству Р.А. Медведева, Погребин�
ский в предсмертном письме сообщил, что
он не желает далее "соучаствовать в тво�
римых беззакониях"74.

Нижегородскому историку�краеведу
И.В. Берельковскому, который занимался
изучением горьковского периода деятель�
ности Погребинского75, удалось найти в Го�
сударственном общественно�политичес�
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Из заключительного слова т.Прамнэк Э.К.
(первый секретарь Обкома партии): "Я вам
сказал, что Погребинский участник шайки
Ягоды (...). Давайте исходить из того, что
Погребинский сволочь, что Погребинский
враг, что Погребинский мерзавец. (...)

Мы не знаем еще в чем дело Ягоды, но
допускали, что у Погребинского были кое�
какие грешки, связанные с Ягодой. (...) 

А мы же знаем, что Погребинский был
"царь" воров и всех "урков" и всякой такой
братвы из лагерей, которых он перевоспи�
тывал, переделывал. (...)

Эта братва, которая его поддерживала
– воры, бандиты, "урки" распустили слух,
что Погребинского хоронят без музыки. У
нас не было уверенности, что не соберутся
тысячи людей и не будет скандала, (...) экс�
цессов и безобразий. Больше того, до нас
дошли слухи, что эти "урки" хотели вы�
рыть тело из земли. Мы должны были да�
же пост поставить. Вы что, думаете, Пог�
ребинский – это иголочка, которую можно
спрятать в городе. Погребинский пользо�
вался популярностью, прошли даже слу�
хи, что Погребинского затравили"76. Обо
всех этих высказываниях в отчетах о вы�
шеупомянутых конференциях, опублико�
ванных в органе обкома и горсовета
ВКП(б) "Горьковская коммуна", разумеет�
ся, ничего не отмечено.

Резюме Берельковского в письме к авто�
ру данной статьи: "Самоубийство М.С. Пог�
ребинского стало сигналом к массовым
репрессиям в области: преследованию
подверглись из числа руководящих работ�
ников около 1 000 человек. Были уничто�
жены почти все члены бюро Обкома
ВКП(б), работавшие с ним".

Одна из глав в книге С. Гладыш носит
заголовок "Репрессированная коммуна".
Она начинается такими словами: "Узнав о
самоубийстве Погребинского, Алексей По�
годин, который руководил Нижегородской
коммуной, мчится в Горький. Берет на себя
организацию похорон (прекрасно понимая,
что за этим последует). Склоните головы,
господа, перед Поступком: жены отрека�
ются от мужей, дети – от родителей, а
ученик не позволяет очернить память учи�
теля. Погодина немедленно арестовали.
(Не дожидаясь предъявления обвинения,
Алексей Николаевич нашел способ покон�
чить с собой в тюрьме.) С этого момента
Трудкоммуна № 1 могла считать себя при�
говоренной. Начались аресты"77.

Кем был этот мужественный человек?
А.Н. Погодин (г.р. 189778; как "Зам. Управл.
Т/К" к десятилетию болшевского учреж�
дения награжден часами с надписью

ком архиве Нижегородской области неко�
торые документы о реакции местных пар�
тийных органов на смерть популярного че�
киста. Следующие факты, характеризую�
щие положение на месте, заслуживают
особого внимания.

5 апреля 1937 г. в связи с самоубийством
Погребинского (члена ВКП(б) с ноября
1919 г., делегата XVII съезда 1934 г. –
"съезда расстрелянных", до смерти – чле�
на бюро Обкома партии) состоялось внео�
чередное экстренное заседание бюро Горь�
ковского обкома ВКП(б) с единственным
вопросом повестки дня: "О самоубийстве т.
(!) Погребинского М.С.". На этом заседании
постановили: 

"1. Бюро Обкома партии считает позор�
ным и недостойным советского граждани�
на, тем более члена партии, поступок Пог�
ребинского. Совершив самоубийство, Пог�
ребинский показал себя малодушным че�
ловеком.

Бюро Обкома в самой резкой форме
осуждает этот поступок Погребинского.

2. Ввиду того, что в оставленных запис�
ках Погребинский связывает свое самоу�
бийство с отрешением от должности Нар.
Комиссара Связи Ягоды, просить цен�
тральные следственные органы провести
следствие по этому делу".

Партийные деятели, не проявившие
"политической бдительности" и участво�
вавшие в похоронах чекиста, получили в
конце мая 1937 г. на Городской партконфе�
ренции партийные взыскания. На V облас�
тной партконференции 5�11 июня 1937 г.
все партийные и советские руководители
отмежевались от Погребинского, обвиняя
его во вражеской деятельности. Так, т. Гей
(уполномоченный Комиссии Советского
Контроля при СНК СССР по Горьковской
обл.) заявил: "Во главе областного отделе�
ния НКВД стоял бандит Погребинский, а
это, конечно, не способствовало успешной
борьбе и разоблачению шпионов, дивер�
сантов, вредителей и т.д.".

Тов. Соколов (секретарь Партколлегии
Комитета партийного контроля) выступил
с такими словами: "По моему, Обком пар�
тии, в том числе и я, просмотрели этого
врага (...). Погребинский застрелился, оста�
вил письмо, в котором он связывает свое
самоубийство с отрешением от должности
и преданием суду (!) Ягоды (...). Здесь дело
не в малодушии, а этот акт самоубийства
был актом, направленным к тому, чтобы
скрыть от партии правду, не дать возмож�
ности эту правду рассказать и тем самым
не помочь партии (...)".
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"Стойкому организатору и строителю
Трудкоммуны от НКВД"79) являлся много�
летним руководителем клуба – "общим
любимцем коммуны", как говорится в
очерке журнала "Огонек", посвященном
торжественному открытию новой фабрики
спортивной обуви болшевцев (июнь 1931 г.).
Далее о Погодине здесь можно прочесть:
"За спиной у него большое уголовное
прошлое, он был большим специалистом
по взлому несгораемых касс. Теперь –
плотник, лучший активист�общественник.
Советская власть помогла ему стать не
только порядочным человеком, но, безус�
ловно, и полезным членом общества и го�
сударства. Погодин – лучший пример для
молодых членов коммуны в их новой жиз�
ни"80. В 1934 году "Леша", который получил
10 лет и сидел в Бутырке, вспоминал о том,
как в 1928 году Погребинский ему предло�
жил вступить в коммуну. Новые задачи и
перспективы, стоящие перед ним, помогли
ему отвлечься от тюремной летаргии81.   

По данным спецвыпуска альманаха
"Болшево" о трудкоммуне, 27 ноября 1937
г. в Костино был арестован "Богословский
Сергей Петрович (1895), руководитель
ТК"82. Двумя годами ранее НКВД СССР в
приказе наркома Ягоды "О десятилетии
Болшевской коммуны" заслуги этого
опытного сотрудника были отмечены сле�
дующим образом: "Празднуя наши успе�
хи, наши достижения за 10 лет, нельзя не
отметить крупнейшие заслуги бессменно�
го руководителя�воспитателя, всегда
скромного на словах, но проделавшего ги�
гантскую работу, – любимого всеми ком�
мунарами Сергея Петровича Богословско�
го"83. Более того, в отличии от всех осталь�
ных награжденных болшевцев, "управля�
ющий Трудкоммуны" Богословский был
удостоен не серебряных или золотых ча�
сов, а автомобиля84. Вспомним: в связи с
пятилетием "Дзержинки" (в 1932 г.) на�
чальник ее педагогической части Мака�
ренко получил в качестве награды от ук�
раинских чекистов не машину, а лишь зо�
лотые часы. Однако педагогу�писателю
повезло – он не был репрессирован. Впро�

чем, это относится и к первому заведую�
щему Болшевской коммуной Федору Гри�
горьевичу Мелихову, который "успел" в
марте 1934 г. умереть своей смертью85.
Нарком внутренних дел СССР, признавая
его заслуги в организации учреждения,
через год включил имя вдовы педагога в
списки награжденных лиц. Там можно
прочесть: "Жене б. Управляющего труд�
коммуны т. Мелихова выдать денежную
премию в сумме 2 000 рублей"86.   

Одновременно с Богословским был
арестован  Б.Л. Северов (г.р. 1900; к десяти�
летию болшевцев награжден "Знаком по�
четного чекиста"87). В их делах имеются "ли�
повые" ордера на арест, помеченные 27 но�
ября 1937 г., но в действительности их за�
держание (в квартире первого) состоялось
еще 4 ноября88. В этом же месяце задержа�
ли и начальника внутренней (невооружен�
ной) охраны коммуны В.В. Штейермана
(награжден часами с надписью "Стойкому
строителю Трудкоммуны от НКВД"89).
Бросается в глаза, что первых арестован�
ных осудили последними. Нельзя исклю�
чить, что их показания использовались
для вынесения приговоров всем осталь�
ным подсудимым, в том числе и Ягоде.

По С. Гладыш: "в 1937 году за три дня (!)
арестовали более 400 человек из Болшев�
ской коммуны. Многие – расстреляны"90,
согласно появившейся одновременно доку�
ментации, 71 человек – только на располо�
женных в окрестностях Москвы местах
казни НКВД, на Бутовском полигоне91.  

Среди жертв находилось почти все ру�
ководство коммуны, в том числе начальни�
ки предприятий и их заместители, в боль�
шинстве бывшие правонарушители. Сам
Богословский предстал перед судом 9 фев�
раля 1938 г., одновременно с Северовым и
Штейерманом92, тогда как бывший управ�
ляющий, а позже "зав. производственным
магазином ТК"93 Бобринский (к десятиле�
тию коммуны, как "Зав. жил. Сектором",
награжден "грамотой – от НКВД и ценным
подарком в размере 100 рублей"94) и "эко�
номист ТК"95 Каминский (как "Пом. Уп�
равл. Т/К" награжден часами с надписью
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ве: "Говоря о коммуне, как о своеобразной
человеческой лаборатории, нужно прямо
заявить: с тех пор, как руководство ком�
муной взял на себя враг народа Ягода и его
приспешники Погребинский и Островский,
на определенный период времени, до мо�
мента разоблачения этих предателей, она
перестала быть местом переделки право�
нарушителей; ее стала рассматривать эта
свора, как очаг больших накоплений, и, ес�
тественно, партийно�политической работе
с людьми не оставалось места. Парторга�
низацию отстранили от руководства жиз�
нью коммуны, коммуна среди всей совет�
ской действительности стала, если так
можно выразиться, замкнутой кастой, рос�
ла в людях, количественно, но эти люди, и
то не все, здесь ничего, кроме относитель�
ной квалификации, получить не могли"101. 

С 1 января 1939 года трудкоммуны
НКВД как "производственно�воспитатель�
ные базы для правонарушителей" были
ликвидированы, перепрофилированы и
переименованы. Так, болшевское учреж�
дение было передано в ведение Нарком�
легпрома СССР в качестве "Комбината по
производству спортивного инвентаря", в
состав которого входили: "а) Спорт�обув�
ная ф�ка, б) Спорт�деревообделочная ф�
ка, в) Спорт�трикотажная ф�ка, г) Спорт�
механический завод"102. "Дзержинка" была
реорганизована в промышленный ком�
плекс, подчиненный всесоюзному центру и
переименована в Харьковский комбинат
НКВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского103.  

Стаття надійшла в редакцію  22.09.05

"Стойкому организатору и строителю
Трудкоммуны от НКВД"96), а также боль�
шинство других лиц, были осуждены еще
30 декабря 1937 г. и через два дня в Бутово
расстреляны. Немногие уцелевшие бол�
шевцы вместе с краеведами г. Королева
после распада Советского Союза начали
составлять "расстрельные списки" комму�
ны97.

В 1993 году дочь Северова Марианна
Борисовна могла ознакомиться с делом от�
ца. Несколько мест из этого документа�у�
жаса с комментариями Марианны Бори�
совны опубликовал журналист А.С. Бала�
кин в альманахе "Болшево"98. В протоколе
допроса Северова от 4�5 декабря 1937 г.
речь идет о "контрреволюционной антисо�
ветской организации", целью которой яко�
бы была "смена руководства ВКП(б) и Со�
ветского Правительства, свержение Со�
ветской власти, восстановление капита�
лизма в СССР", а также "террористичес�
кие акты против руководства партии и
правительства, в первую очередь Сталина,
Ворошилова, Молотова, Жданова, Ежова.
В Болшевской коммуне террористическую
группу возглавляли Погодин и нач. охраны
Штейерман". "Основное у Северова – пре�
данность Погребинскому, который и за�
вербовал Северова. В Болшеве глава – Бо�
гословский. В состав организации вербова�
лись уголовники". Северова самого назва�
ли "ядром организации". Суд под предсе�
дательством В.В. Ульриха ("заседание зак�
рытое, без участия защиты и свидетелей, с
применением закона от 1/XII�34 г. (введен
сразу же после убийства Кирова. – Г.Х.),
т.е. без права апелляции, приговор приво�
дится в исполнение немедленно") состоял�
ся 9 февраля 1938 г. – "начат в 18 часов,
окончен в 18 часов 15 минут". Приговор –
расстрел – "приведен в исполнение (в
ночь, надо думать) на 10 февраля 1938 г."
Необходимо добавить, что ответственные
лица по болшевским делам – С.Ф. Реденс
(начальник УНКВД Московской области99)
и М.И. Персиц (следователь) – в январе
1940 г., в рамках "кампании" по ликвида�
ции последствий "ежовщины", сами были
приговорены к ВМН и расстреляны100.

После уничтожения руководства Бол�
шевской коммуны к 20�ой годовщине Ок�
тябрьской революции в газете данного уч�
реждения вышла объёмная статья нового
управляющего коммуной С.Н. Жаворонко�
ва под заголовком "Будущее коммуны". В
ней речь идёт о следующей ретроспекти�
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Масонство відносять до явищ, які викли�
кають інтерес своєю таємничістю і маловив�
ченістю. Проте останнім часом про нього де�
далі більше говорять, що особливо помітно з
російських Інтернет�матеріалів. Так, нещо�
давно з'явилися дослідження В.Кустова та
інших авторів щодо історії та сучасності ма�
сонства [9].

Зроблено нові кроки і до висвітлення іс�
торії масонства в Україні. Насамперед, на
наш погляд, потрібно відзначити кілька
праць О. Крижанівської [3; 4; 5]. Вона уза�
гальнила вагомий архівний матеріал, мему�
арну літературу, наукові розвідки з назва�
ної проблеми за останні два століття. Зважа�
ючи на значну роль Полтавщини в житті ук�
раїнського народу XVIII – початку XIX ст.,
автор у своїх дослідженнях багато уваги
приділяє аналізу суспільно�політичного
життя нашого краю. Власне у розглядува�
ний період Полтавщина через знаменитого
Григорія Сковороду сприяла розвитку віт�
чизняної філософії, стала центром руху ук�
раїнської старшини, формування сучасної
української мови, дала світові багатьох виз�
начних літераторів, художників, політиків,
економістів, педагогів, діяльність яких зас�
луговує вивчення і вшанування.

Відносно багатьох з них є згадки про на�
лежність до масонського руху.

Традиційно вважається, що початок пер�
шій хвилі українського національного від�
родження поклала "Енеїда" Івана Котлярев�
ського. Проте потрібно розглянути цю проб�
лему ширше. Не слід забувати про наполег�
ливу подвижницьку працю мандрівного фі�
лософа Г.Сковороди, про перших козацьких
літописців Самійла Величка та Григорія
Грабянку, Григорія Полетику та інших ак�
тивних учасників руху нащадків козацьких
старшинських родів, який розгорнувся нап�
рикінці XVIII ст.

У XVIII ст. українці відігравали значну
роль у керівництві Російською імперією, по�
єднуючи здорове бажання просуватися
службовою кар'єрою з критичним ставлен�
ням до російських звичаїв і порядків. Не ви�
падково серед опозиціонерів завжди були
вихідці з України. Тому навряд чи логічно
буде говорити про українське масонство, а
тим більше про українські ідеї у масонстві.

Розглядаючи масонство як інтернаціо�
нальне і надзвичайно складне явище, яке
розвивалося на ґрунті багатовікової історії
людства, включаючи в себе як філософські,
так і соціальні, релігійні та інші аспекти,
можна стверджувати, що його поширення
на території України було цілком підготов�
лене. Більше за те, можна говорити про па�
ралельний розвиток ідей, подібних до ма�
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Розглянуто процес створення та розвитку на Полтавщині масонського руху. Коротко
проаналізовано літературу про історію та сучасність масонства. Схарактеризовано
взаємовідносини між масонськими організаціями та владою. На прикладі масонів Полтав"
щини простежено тенденцію переростання масонського руху в рух політичний шляхом
вступу окремих масонів у різноманітні політичні організації. Проаналізовано також
вплив масонського руху на політичні погляди членів декабристського руху та Кирило"Ме"
фодіївського товариства. 

Рассмотрен процесс создания и развития на Полтавщине масонского движения. Коротко
проанализировано литературу об истории и современности масонства. Схарактеризи"
ровано взаимоотношения между масонскими организациями и властью. На примере ма"
сонов Полтавщины прослежена тенденция перерастания масонского движения в движе"
ние политическое путем вступления отдельных масонов в разнообразные политические
организации. Проанализировано также влияние масонского движения на политические
взгляды членов декабристского движения и Кирилло"Мефодиевского братства.

Process of the creation and development of masons' movement in Poltava region is considered.
Literature about history and modern time of masons' movement is briefly analyzed. Relationships
between masons' organizations and state authority are described. On the example of Poltava re"
gion's masons the tendency of development of masons' movement into political one by the way of
individual mason's participation in different political organizations is monitored. The influence
of masons' movement on the political outlooks of the members of Decembrist's movement and
Cyril & Methodius brotherhood is also analyzed.

МАСОНСТВО НА ПОЛТАВЩИНІ 

Б.В.Год,  М.І.Лахижа

УУККРРААЇЇННССЬЬККЕЕ ККООЛЛОО



та у Синоді, десять років був головним інс�
пектором морського шляхетського корпусу.
Працюючи в катерининській комісії, яка на�
магалася поширити закони Російської імпе�
рії на Україну, Г. Полетика як депутат Лу�
бенського полку закликав до збереження
автономії України. Він написав два великих
реферати – "Мнение на читанный в 1768 го�
ду в комиссии о сочинении проекта нового
уложения про права благородных" і "Возра�
жение на наставление Малороссийской кол�
легии депутату комиссии Дмитрию Натали�
ну", де обґрунтовувалися права української
знаті та ідея української автономії. Деякі іс�
торики вважають Г. Полетику найбільш імо�
вірним автором "Історії русів".

Багатьох талановитих людей дала світові
Миргородщина. У селі Обухівці в 1757 році
народився Василь Васильович Капніст. Піс�
ля військової служби він був предводителем
київського та полтавського дворянських зіб�
рань, однією з найавторитетніших фігур в
Україні. В. Капніст товаришував з відомими
діячами культури того часу, був знаним пое�
том, автором комедій "Ябеда" та "Ода на
рабство". За деякими даними у 1791 р. саме
В. Капніст брав участь у таємній нараді в
Берліні, де розглядався план включення Ук�
раїни на правах автономії до Прусії.

Можна зробити висновок, що окрім зви�
чайних для того часу ідей рівності, братерс�
тва та свободи, які широко проникали в пе�
редові кола російської знаті, для представ�
ників відомих українських старшинських
родів актуальними були питання про стано�
вище на Україні, про права та статус її насе�
лення.

Увійшовши в когорту російської знаті,
полтавські аристократи мали змогу прилу�
читися до політичного і культурного життя
Російської імперії, однією із складових час�
тин якого у XVIII ст. стало масонство.

Після деякої перерви, викликаної офіцій�
ною забороною діяльності масонських това�
риств, з 1810 р. вони знову активізують свою
роботу. На початку XIX ст. члени масон�
ських лож входили в інші опозиційні органі�
зації політичного характеру, насамперед де�
кабристські. На Полтавщині з декабрист�
ським рухом були пов'язані Полтава, Кре�
менчук, Лубни, Решетилівка, Хомутець, Ки�
бинці, Яреськи та деякі інші населені пун�
кти. А координував роботу полтавських де�
кабристів М. Новіков? один із керівників міс�
цевої ложі масонів.

Таким чином відбувалося перетворення
слабкого, недостатньо визначеного за спря�
мованістю руху на більш організовану силу,
яку можна розглядати як серйозний фактор
тогочасного суспільно�політичного життя. У
зв'язку із цим один із дослідників масонства
С. Єфремов говорить про перетворення ма�
сонів України на українське масонство, яке
слугувало завданням українського громад�
ського руху [1, с.9], а О. Крижанівська вва�
жає, що масонство певною мірою сприяло
зародженню українського національного ру�

сонства. Поряд із ним в Україні наприкінці
ХVІІІ ст. розвивалася ще одна суспільно�фі�
лософська течія – "сковородинство". Як по�
зитивний український тип сковородинця
розглядався образ Возного з твору І. Котля�
ревського "Наталка Полтавка".

В Україну масонство проникло різними
шляхами – як через Петербург і Москву,
так і прямо із Західної Європи. Його поши�
ренню сприяли невизначеність ідеалів, міс�
тицизм. Велике значення мала популярність
таких передових ідей того часу, як свобода,
рівність, братерство. Вони пов'язувалися і з
суспільними рухами,  і з масонством. Опози�
ція владі ставала модною, а демонструвати
її було простіше й безпечніше  через таємні
масонські ложі. Недарма відомий російський
історик В.Ключевський одного разу зазна�
чив, що в Росії того часу "більше масонству�
вали, ніж були масонами" [2, с. 47].

На межі XVIII – XIX ст. масонство в Росії
було піддано репресіям, а слово "масон" ста�
ло символом термінів "радикал" і "революці�
онер". Саме в той час у російському масонс�
тві значну роль почав відігравати виходець
із Полтавщини Семен Іванович Гамалія,
якого вважали ідеологом і совістю масонс�
тва. Народився він у 1743 р., навчався в Киє�
во�Могилянській академії, потім  працював
викладачем у Шляхетному кадетському
корпусі Петербурга. Із середини 70�х років
XVIII ст. С.І. Гамалія обіймав посаду упра�
вителя канцелярії Московського головноко�
мандувача. Упродовж усього життя він зай�
мався самовдосконаленням, відзначався
безкорисливістю. Наприклад, коли С.І. Га�
малії запропонували звичайну на той час
нагороду за бездоганну службу – 300 душ
кріпосних – він відмовився, мовляв, що і з
своєю душею не може владнати. Ще моло�
дим С.І. Гамалія пішов у відставку і трид�
цять останніх років життя прожив під Мос�
квою у селі Авдотьїно у маєтку свого побра�
тима М. Новікова, який користувався знач�
ним авторитетом серед російських масонів,
бо мав бездоганну репутацію.

Саме Москва кінця XVIII ст. стала цен�
тром російського масонства. На українських
землях таким центром тоді був Київ, але ма�
сонські ложі вже почали з'являтися й у ба�
гатьох інших українських містах, зокрема в
Полтаві та Кременчуці [4, с. 3]. До складу то�
гочасних масонських організацій входили
представники відомих полтавських стар�
шинських родів – Кочубеї, Капністи, Лука�
шевичі, Мартоси, Полетики та інші. Кожна
із цих сімей дала Росії людей, які були відо�
мі далеко за її межами. Багато з них упро�
довж тривалого часу жили в центральних
містах Російської імперії, займаючи важливі
посади. Чимало зробили вони і для України.
Досить згадати Григорія Андрійовича По�
летику, який народився 1725 р. у місті Ром�
ни. Після закінчення Києво�Могилянської
академії він працював викладачем латини
та німецької мови у Петербурзькій академії
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ху, передусім розвитку слов'янофедераліст�
ських ідей [4, с. 3]. Такого висновку вона дій�
шла, вивчаючи діяльність полтавської ма�
сонської ложі "Любов до истины". Робота ло�
жі мала велике значення, оскільки багато з
її учасників були у складі організацій декаб�
ристів або ж зналися з майбутніми декаб�
ристами. Більше за те, є припущення, що
масонська ложа у Полтаві була зручною
формою вербування учасників антифео�
дального руху, а отже, виходила за межі
власне масонських функцій. У цьому випад�
ку правильніше буде говорити не про украї�
нізацію масонства, а про посилення його со�
ціальної та політичної спрямованості. 

Донедавна єдиним серйозним дослідженням
з історії масонства на Полтавщині була стаття
полтавського дослідника початку XX ст. І. Пав�
ловського,  підготовлена на базі спогадів,
листів, досліджень, втрачених нині архівних
матеріалів, які зберігалися у Полтаві [8]. Ав�
торитет І. Павловського? серйозного та
прискіпливого дослідника, який уважно ста�
вився до документів, підвищує вартісність
дослідження з історії масонства.

І. Павловський стверджує, що у Полтаві
масонська ложа була створена Михайлом
Миколайовичем Новіковим – керівником
канцелярії генерал�губернатора М. Рєпніна
у 1818 р. [8, с. 3]. М. Новіков – складна фігу�
ра, яка неоднозначно оцінювалася сучасни�
ками. Багато з декабристів підозрювали його
в корисливості. Він був племінником відомо�
го російського організатора масонства М. Но�
вікова. Перебуваючи у Петербурзі, М. Новіков
вступає у масонську ложу "Михайла", а пере�
їхавши у Полтаву, разом із князем М. Рєпні�
ним організовує тут масонську ложу. М. Но�
віков був впливовою фігурою на теренах
Полтавщини. Посада керівника канцелярії
дозволяла йому бути обізнаним із офіційною
політикою властей, він мав кращі можливос�
ті для проведення будь�якої організаційної
діяльності. Ці ж фактори створювали  умови
для власного збагачення, за що декабристи,
насамперед Матвій Муравйов�Апостол та
князь Трубецькой, критикували його.

Відомо, що полтавська ложа "Любов до
істини" була створена з дозволу Петербур�
зької головної ложі "Астрея" і її діяльність
не заборонялася властями. Пізніше генерал�
губернатор князь М. Рєпнін писав, що знав
про дії полтавських масонів, але не заважав
їм, ураховуючи ліберальну політику уряду
щодо масонських лож.

Посилаючись на свідчення декабристів
М. Муравйова�Апостола і П. Пестеля, І. Пав�
ловський стверджує, що на базі полтавської
ложі М. Новіков прагнув утворити таємне
товариство [8, с. 5]. Такий висновок є логіч�
ним, оскільки діяльність у ложі давала змо�
гу побачити можливості її членів та оцінити
їх погляди. У цьому разі можна говорити про
залучення українського та російського дво�
рянства Полтавщини до всеросійського по�
літичного опозиційного руху. Недарма один
із його учасників пізніше стверджував, що

якби М. Новіков  не помер, то його б чекала
така ж кара, як і декабриста П. Пестеля.
Проте Полтавська ложа ще не встигла пере�
рости у якусь політичну організацію, про що
не раз підкреслювалося під час слідства у
справі декабристів.

Навряд чи відповідає істині твердження
І. Павловського про діяльність двох лож – у
Полтаві та Полтавському повіті [7, с. 1]. Існу�
вала одна ложа у Полтаві. Очевидно, основні
її документи зберігалися у маєтку М. Нові�
кова в селі Писарівці, що знаходиться за 30
кілометрів від Полтави. Засідання ж ложі
відбувалися неподалік від міста у маєтку од�
ного із членів товариства із села Тарновщи�
ни (сучасна Тернівщина).

За підрахунками дослідників, Полтав�
ська ложа включала 21 особу [4, с. 3]. Проте
цю цифру слід вважати умовною. Оскільки
документи ложі було знищено, то дехто з її
членів прагнув відмовитися від участі у ма�
сонському русі. Серед активних членів ма�
сонської ложі у Полтаві можна назвати на�
місника майстра ложі Семена Кочубея – ко�
лишнього губернського предводителя дво�
рянства, багатого мецената. Він подарував
Полтаві цегельний завод, дешево продав
власну садибу інститутові шляхетних дів�
чат, побудував інтернат для бідних дворян
тощо. Членами ложі були брати Алексєєви:
C. Алексєєв – хорольський предводитель
дворянства, який мав маєток у Багачці, та
Д. Алексєєв – катеринославський губерн�
ський маршалок. Це свідчить про широту
впливу полтавської організації масонів.

У роботі О. Крижанівської названо імена
полтавських масонів: театральний діяч
П. Барсов, ротмістр І. Бібіков, чиновник мі�
ністерства фінансів О. Величко, дворянин
С. Война, підполковник В. Глінка, губерн�
ський прокурор Горбовський, титулярний
радник, маршалок Я. Горленко, дійсний
статський радник, викладач Академії мис�
тецтв В. Григорович, Л. Дьяков, чиновник із
особливих доручень О. Імберг, полковник
І. Карпов, поет В. Капніст, який був мар�
шалком Київської губернії, надвірний рад�
ник, полтавський губернський маршалок
С. Левенець, переяславський повітовий мар�
шалок В. Лукашевич, ад'ютант генерал�гу�
бернатора А. Панін, віце�губернатор М. Свє�
чін, поміщик В. Тарнавський, який служив
у Генеральному суді, чиновник О. Шафо�
ронський та маршалок В. Черниш [5, с. 128].

Серед осіб, що "стояли близько до Кочу�
бея", І. Павловський згадує колишнього Пол�
тавського голову купця Зеленського. Дехто
прагнув зарахувати до масонів і генерал�гу�
бернатора князя М. Рєпніна, оскільки в ложу
входило багато людей із його оточення.

Очевидно, масонами ставали й деякі інші
жителі Полтавщини. У братів Муравйових�
Апостолів були знайдені залишки масон�
ської кореспонденції і масонські знаки.
Знайшов їх під час обшуку і відправив у
Полтаву Рєпніну ротмістр Бібіков – колиш�
ній масон [7, с. 3]. Загалом членство у масон�
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вихідця із Полтавщини Григорія Андрузь�
кого [6, с. 13 – 15].

Відомо також, що В.Лукашевич  1818 р.
був членом київської масонської ложі
"Об'єднаних слов'ян", а заступником майс�
тра ложі В. Лукашевича був майбутній на�
чальник корпусу жандармів полковник Дуб�
бельт [8, с. 13]. Це ще раз засвідчує, що
представники влади не бачили загрози від
діяльності масонських організацій і лише з
виникненням таємних політичних товариств
з'явилося побоювання про їх можливе злит�
тя з масонським рухом.

На прикладі масонів Полтавщини можна
простежити тенденцію переростання масон�
ського руху в рух політичний. Але відбувало�
ся це не шляхом перетворень у масонських
організаціях, а через вступ окремих масонів
до різноманітних політичних організацій.

Після поразки декабристського руху, офі�
ційної заборони існування на терені Росій�
ської імперії будь�яких таємних організацій
масонський рух став ще більш таємним. Змі�
нилося і ставлення громадськості до нього.
Так, у тридцятих роках у суді Петербурга
розглядалася справа про жорстоке повод�
ження із селянами роменської поміщиці Ва�
левникової. Виправдовуючись, вона ствер�
джувала, що неслухняність селян поясню�
ється наявністю в Росії масонів [8, с. 14 – 15].

Проаналізовані вище матеріали свідчать
про поширеність масонства в Російській ім�
перії. Оскільки до масонських організацій
входили переважно представники аристок�
ратичних сімей, можна говорити про певну
данину моді і популярність у середовищі
аристократів класичних масонських ідей. На
території Полтавщини масонство існувало
нетривалий час, проте його вплив на сус�
пільно�політичне життя був помітним.
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ській організації розглядалося як ознака на�
лежності до певного обраного кола людей.

Полтавська масонська ложа діяла більше
року і була закрита за вказівкою властей.
Після поразки декабристського руху з Пе�
тербурга надійшло розпорядження про
арешт деяких учасників колишньої масон�
ської організації. Підстави для арештів бу�
ли, оскільки полтавські масони підтримува�
ли  зв'язки з декабристами. М. Новіков спри�
яв поповненню декабристського "Союзу бла�
годенства", про що свідчив на допиті Мурав�
йов�Апостол, але полтавська ложа, на дум�
ку Пестеля, так і не перетворилася на полі�
тичну організацію.

Виконуючи розпорядження, яке надій�
шло з Петербурга, генерал�губернатор
М. Рєпнін негайно взяв під арешт названих у
документі членів масонської організації.
Проте, користуючись інформацією з канце�
лярії генерал�губернатора, сини покійного
М. Новікова спалили папери батька, які збе�
рігалися після продажу його писарівського
маєтку в садибі поміщиці Г. Велецької. Те ж
зробив і син хворого В. Тарновського. Вилу�
чені матеріали не мали компрометуючого
значення. Колишні масони із в'язками папе�
рів були відправлені до столиці. Проте у бе�
резні 1826 р. Кочубея і Алексєєва звільнено
від усяких переслідувань, про що їм видали
відповідні сертифікати. В. Лукашевич відбу�
вав ув'язнення у Петропавлівський фортеці.
Пізніше Лукашевича вислали під нагляд у
його маєток у Борисполі.

Свідчення щодо другої масонської ложі
на Полтавщині менш переконливі. Вважа�
ється, що її заснував у першій половині 20�х
років XIX ст. Василь Лукашевич. До "Мало�
російського таємного товариства" крім ньо�
го, входили згадані С. Кочубей, В. Тарнав�
ський, брати Алексєєви. На слідстві В. Лука�
шевич рішуче заперечував наявність това�
риства, а офіційні органи дійшли висновку
лише про намір створення організації, яка
виношувала плани автономії України.

Ім'я В. Лукашевича було досить відомим
на той час. Ще у 1807 році його звинувачува�
ли у пронаполеонівських настроях. Як бага�
та і авторитетна людина, він мав вплив у ма�
сонській організації. Своє прагнення займа�
тися масонською діяльністю на слідстві він
пояснював привабливістю масонських ідей,
захопленням містикою тощо. Останнім ча�
сом ім'я В. Лукашевича стали часто згадува�
ти у зв'язку з ідеєю автономії України. Його
діяльність у цьому напрямі підтверджували
на слідстві декабристи, але слідчі зробили
висновок про те, що це були лише наміри і
конкретної діяльності з автономізації зроб�
лено не було.

Водночас сама постановка питання свід�
чить про розвиток ідеї української держав�
ності, яка пізніше мала відображення в до�
кументах Кирило�Мефодіївського товарис�
тва (полтавці В. Білозерський, Л. Боровиков�
ський і Д. Пильчиков) і, насамперед, у мало�
відомих конституційних проектах ще одного
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На жаль, існують речі, про які дітям слід було б
дізнатися на шкільній лаві, але вони про них не
дізнаються. Не кожному таланить мати справу з
мудрими вчителями. Існує кілька засадничих пра�
вил науки жити, яка, можливо, розділить долю ін�
ших гарних починань щодо покращення якості
навчання і також не потрапить у шкільний кури�
кулум. 

Правило № 1: ЖИТТЯ НЕСПРАВЕДЛИВЕ – ЗВИК�

НИ ДО ЦЬОГО. 

Середньостатистичний підліток використо�
вує фразу "Це не�справедливо" 8, 6 разів на день,
запозичивши її від батьків – своїх ідеалів. Останнім глибина істини правила № 1
відкривається лише після того, як  дитя починає наслідувати їх у висловлюваннях. 

Правило № 2: СВІТУ НАПЛЮВАТИ НА ТВОЇ САМОВІДЧУТТЯ ТА САМОПОВАГУ. ПЕРШ

НІЖ УЗЯТИ ДО УВАГИ ТВОЄ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ, СВІТ ОЧІКУЄ ВІД ТЕБЕ РЕ�

АЛЬНИХ УСПІХІВ ТА ДОСЯГНЕНЬ. 

Це відкриття шокує. Зазвичай, коли безпідставно високі само�оцінка та самоповага
стикаються з жорсткою реальністю, дитина починає жалітися: "Це несправедливо"
(Дивись правило № 1.).

Правило № 3: ВИБАЧ, АЛЕ МАЛОЙМОВІРНО, ЩО ТВІЙ РІЧНИЙ ЗАРОБІТОК ВІДРАЗУ

ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ШКОЛИ СТАНОВИТИМЕ  $ 40,000.

І, можливо, ти ніколи не станеш віце�президентом з особистим лімузином та
водієм і навіть будеш змушений носити уніформу без етикетки престижної фір�
ми Gap. 

Правило № 4: ЯКЩО ТИ ВВАЖАЄШ, ЩО ТВІЙ УЧИТЕЛЬ НАДТО СТРОГИЙ ТА ВИМОГЛИВИЙ –

ПОЧЕКАЙ ЗНАЙОМСТВА ЗІ СВОЇМ БОСОМ. 

Він працює не за контрактом, тож схильний до жорсткішої, ніж в учителя,
поведінки. Він не має наміру співпереживати твоєму душевному станові, якщо ти
зіпсував справу чи просто перебуваєш у поганому гуморі.

Правило № 5: ОБЖАРЮВАТИ БЮРГЕРИ У "МАКДОНАЛДСІ" – НЕ НИЖЧЕ ТВОЄЇ ГІД�

НОСТІ. ТВОЇ ПРАДІДИ НАЗВАЛИ Б НАВІТЬ ТАКУ РОБОТУ "ГАРНИМ ШАНСОМ".

Їх також не пригнічувала б мінімальна заробітна плата. Єдине, що б їх знітило –
цілоденні теревені про Курта Кобейна. 
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Авторство цього тексту Інтернетівська поголоска помилково приписує Біллу Гейтсу, керівникові
компанії Microsoft  і за сумісництвом народному герою американців.  Але справжнім автором цих
жорстких, позбавляючих ілюзій та інфантильності "Правил, які діти не вивчать у школі" є
освітянин Чарльз Дж. Сайкс (Charles J. Sykes), більш відомий як автор книги "Одурювання наших
дітей: чому американські діти – самолюбиві та свідомі своєї неповторності, але не вміють читати,
писати, додавати" ("Dumbing Down Our Kids: Why American Children Feel Good about Themselves, but
Can't Read, Write, or Add").
Викладений нижче текст – скорочена версія передовиці San Diego Union1Tribune від 19 вересня

1996р. Як часто трапляється, онлайн1текст, безкінечно подорожуючи Інтернетом, загубив ім'я
свого справжнього автора і набув фіктивного. Ця неприємна для Сайкса  історія почалася у лютому
2000 р. і може чудово доводити перше правило, сформульоване цим автором1неборакою: "Життя
несправедливе – звикни до цього"…

КІЛЬКА ПРАВИЛ, ЯКІ ДІТИ 
НЕ ВИВЧАТЬ У ШКОЛІ

Чарльз Дж. Сайкс/Charles J. Sykes

Американський педагог
Ч.Дж.Сайкс (попереду) та Білл

Гейтс (позаду) 
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Правило № 6: НЕ ПОСПІШАЙ ЗВИНУВАЧУВАТИ У СВОЇХ НЕВДАЧАХ БАТЬКІВ. ЛИШЕ

ТИ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА СВОЇ НЕВДАЧІ. 

Це – зворотна сторона порожнього красномовства твого покоління на зразок:
"Це – моє власне життя", або "Ти – не мій бос". Після досягнення 18�річного віку
тебе стосується все, і ти за все відповідаєш. Не скигли про свої невдачі, бо у тако�
му випадку ти маєш вигляд істеричної зіпсованої дитини. 

Правило № 7: ДО ТВОГО НАРОДЖЕННЯ ТВОЇ БАТЬКИ НЕ БУЛИ ТАКИМИ НУДНИМИ

Й НЕЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ, ЯКИМИ ВОНИ ЗДАЮТЬСЯ ЗАРАЗ. ВОНИ СТАЛИ ТАКИМИ,

ЗАРОБЛЯЮЧИ НА ТВОЄ БЕЗХМАРНЕ ДИТИНСТВО, ПЕРУЧИ ТВОЮ ОДЕЖУ ТА СЛУХАЮ�

ЧИ ТВОЇ НЕСКІНЧЕННІ БАЛАЧКИ ПРО ТЕ, ЯКИЙ ТИ КЛАСНИЙ. Тому:
Перш ніж вирушити в експедицію на порятунок лісів Амазонки від знищення їх

жадібним поколінням твоїх батьків, спробуй для початку прибрати свою кімна�
ту.  

Правило № 8: ТВОЯ ШКОЛА СКАСУВАЛА ПОДІЛ НА ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ЛУЗЕРІВ,

ЖИТТЯ – НІ. 

У деяких школах перестали ставити погані оцінки, дозволили скільки завгодно
спроб для здачі тесту чи відповіді на питання…  У школі намагання за цінністю при�
рівнюються до результату. Це не має нічого спільного з тим, що відбувається в реаль�
ному житті. (Дивись Правило № 1, Правило № 2 та Правило № 4).

Правило № 9: ЖИТТЯ НЕ ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА СЕМЕСТРИ; ЛІТНІХ КАНІКУЛ В НЬОМУ

НЕМАЄ.

Немає навіть пасхальних вихідних. Від тебе щодня очікують високих результа�
тів. І ти не отримуватимеш шансів на нове життя кожні 10 тижнів. Ти житимеш
одне�єдине життя, і якщо погано поводитимешся, то лише надзвичайно обмежена
кількість робіт зможе потамувати твою амбітність, непомірну самоцінність та
допоможе в пошуках свого "я". Ще менше шляхів вестиме до самореалізації. (Дивись
правило № 1 та № 2).

Правило № 10: НЕ ПЛУТАЙ РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ З ТИМ, ЩО ПОКАЗУЮТЬ ПО ТЕЛЕБА�

ЧЕННЮ. 

Твоє життя – не комедія норовів. Твої проблеми не вирішуватимуться як у телесе�
ріалі, за 30 хвилин, включно з  перервами на рекламу. У реальному житті люди змуше�
ні залишати кав'ярні для того, щоб ходити на роботу. За нахабністю та гнучкістю
поведінки твої друзі не будуть схожими на Дженіфер Аністон.

Правило № 11: ПІДТРИМУЙ ГАРНІ СТОСУНКИ З ОЧКАРИКАМИ�"БОТАНІКАМИ".

Швидше за все, один із них колись стане твоїм начальником.

Правило № 12: ЦИГАРКА НЕ ДОДАЄ ТВОЄМУ ВИГЛЯДУ КРУТОСТІ. 

Навпаки, з нею ти виглядаєш ідіотом. Аналогічний результат дає "самовираження"
через рожеве волосся та неймовірний пірсінг. 

Правило № 13. ТИ НЕ БЕЗСМЕРТНИЙ. (Дивись правило № 12). 
Якщо тобі здається, що блискавичне життя, рання смерть і твоє юне тіло в

труні – це романтично, ти, очевидно, не бачив, який вигляд має твій одноліток�
мрець у морзі.

Правило № 14. НАСОЛОДЖУЙСЯ ЖИТТЯМ, ПОКИ МОЖЕШ. 

Роби це, незважаючи на те, що твої батьки – твоя кара небесна, школа нудна, а жит�
тя – депресивне. Одного дня ти зрозумієш, як чудово бути дитиною. Можливо, варто це
зрозуміти вже зараз. 

Не варто дякувати, користуйся на здоров'я. 

З англійської переклала Л.Іщенко 
за матеріалами  http://urbanlegends.about.com/
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Зарисовка с натуры 
Крым, Форос, бархатный сезон – начало

сентября, шикарный (принадлежавший ра�
нее одному из управлений ЦК КПСС) санато�
рий. Расслабленные отдыхающие – пенсио�
неры, семьи помоложе с детьми, праздная ку�
рортная публика – и вдруг стайка молодых
девушек умненького вида и таблички: "9�я
Международная школа по гендерным иссле�
дованиям". Что это, что за исследования? 

Более смелые из отдыхающих задают воп�
росы носительницам "бэйджиков": а что такое
гендерные исследования? Объяснения полу�
чаются разные, но всегда не очень понятные.
Туманные, скажем прямо, объяснения – что�
то про пол: мужчин и женщин.

Остальные пытаются выведать у сотрудни�
ков санатория. Ответы им дают самые разные.
Мне удалось подслушать некоторые из них.
Так, например, охрана называет слушатель�
ниц школы феминистками (иногда – оголте�
лыми), или лесбиянками. В регистратуре гово�
рят про "что�то философское, но почему�то од�
ни женщины этим занимаются". Санаторский
массовик�затейник, проводя экскурсию, так�
же упомянул про школу (в контексте "в нашем
замечательном санатории столько всего прово�
дится, вот сейчас – школа по гендерным исс�
ледованиям"), а потом пояснил: это такая нау�
ка, которая изучает мужчин и женщин. А чего
там еще изучать, добавил он, и так всё давно
изучено, женщина и мужчина созданы, чтобы
быть вместе и продолжать человеческий род.

Подытожу: что такое "гендерные исследо�
вания" мало кому известно. Даже Word не зна�
ет этого слова и подчеркивает его красной вол�
нистой линией. Однако ж, интересуются люди,
спрашивают. И когда однажды, пару месяцев
назад, моя мама – провинциальная пенсионер�
ка – вместо "доброго утра" задала мне вопрос "А
что такое гендерная политика?" (� Мама, где ты
это слышала? – Да вот только что по радио!), я
поняла, что об этом нужно написать. Причем
так, чтобы маме было понятно.

"Гендер"

Слово это нерусское, чужое, и за это его
часто не любят даже те, кто "это" исследует.
Помню, на открытии гендерной школы в од�
ном из новых украинских университетов рек�
тор так прямо и заявил в приветственной ре�
чи: "Вы, может, и полезным делом занимае�
тесь, но слово "гендер" мне совсем не нравится.
Может, чем замените?...". Так что же такое
гендер?

Дословно понятие "гендер" обозначает "со�
циальный пол". Раньше (до конца 80�х г. ХХ
века) в русском языке этого слова не было,
было просто слово "пол". (Вернее, слово было,
но как сугубо филологический термин, ис�
пользуемый только узкими специалистами).
А потом из�за "железного занавеса" хлынули
к нам новые англоязычные названия (менед�
жер, брокер, мерчандайзер и т.п.), и выплыло
среди них интересующее нас слово.

И вот что оказалось. Раньше было одно
слово "пол", означающее "биологический пол".
В этом смысле экскурсовод был прав – чего
мудрить: два у нас пола, ни больше, ни мень�
ше. "Диагностировать" пол очень просто: как
говорят врачи, по первичным половым приз�
накам (не зря же первый вопрос, который за�
дают роженице, только что родившей на свет
дитя – посмотри, кто это? Девочка или маль�
чик?). Более того, врожденными считались не
только "первичные половые признаки", но и
весь набор черт характера, способностей, осо�
бенностей поведения и эмоций, свойственный
тому или иному полу. Например, если ты ро�
дилась девочкой – значит, будешь старатель�
ной, кокетливой, заботливой; будешь интере�
соваться куклами и выпечкой, а повзрослев,
станешь мечтать о замужестве и детях.

И никому в голову не приходило, что мо�
жет быть по�другому. Конечно, всегда встре�
чались единичные мужчины и женщины, ко�
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Останнім часом часто де треба і де ні використовуються поняття "гендер", "гендерні
дослідження", проте мало хто знає, що вони означають. У матеріалі доступно роз'ясню�
ється суть цих понять, а також місце і призначення  гендерних досліджень у суспільстві. 

В последнее время часто где нужно и где не нужно используются понятия "гендер" и "ген�
дерные исследования", однако мало кто знает, что они обозначают. В материале дос�
тупно излагается суть этих понятий, а также место и назначение гендерных исследова�
ний в обществе.

Lately concepts "gender" and "gender research" are used in every appropriate and inappropriate
ways, too.  Thus a few people know what they mean. In this article essences of abovementioned
concepts are stated clearly; it also tells about place and functions of gender researches in society. 

"МАМА, ПИШУ ТЕБЕ ИЗ ФОРОСА…"
(ИЛИ О ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ – ПОПУЛЯРНО)

О.В. Плахотник 

ССККААРРГГАА ДДИИДДААССККААЛЛАА



Затем к гендеру обратились социологи, пси�
хологи, философы, историки, политологи и
многие другие. Сегодня гендерные исследова�
ния считаются междисциплинарной областью,
использующей методологии и подходы из раз�
ных сфер не только науки, но и искусства. 

У многих людей возникает впечатление,
что гендерными можно назвать любые иссле�
дования, где фигурирует разделение по полу.
Те из вас, кто сталкивался со статистически�
ми материалами по населению (хоть социоло�
гическими, хоть медицинскими), помнит, что
там, как правило, есть колонки данных от�
дельно по мужчинам и женщинам. Так зна�
чит, это и есть гендерные исследования? Нес�
колько лет назад я побывала на одной из сто�
личных научных конференций, в названии
которой фигурировало слово "гендер", и с
удивлением обнаружила, что почти половина
докладов были посвящены медицинским
проблемам женского репродуктивного здоро�
вья. Это что, тоже гендер? И если да, то зачем
новое слово, ведь здесь старого доброго поня�
тия "пол" вполне хватило бы?

В том то и дело, что нет. Если мы изучаем
что�то, что по�разному происходит у мужчин
и женщин, и просто констатируем эту раз�
ницу, это еще не гендерные исследования.
Современный рынок массовой литературы
изобилует книгами про мужчин и женщин (и
слово "гендер" там тоже в названиях проска�
кивает), однако основная идея подавляющего
большинства из них может быть выражена
следующим предложением. Мужчины такие�
то и такие�то, женщины – такие�то и такие�
то: чтобы приспособиться друг к другу (или
использовать друг друга в своих целях – есть
и такие книжки!), нужно учитывать особен�
ности полов. Больше всего таких книжек по
психологии, и зачастую вместо "просветле�
ния" они несут навязывание читателю прими�
тивных штампов: мужчина логичен – женщи�
на интуитивна, мужчина агрессивен – жен�
щина миролюбива и т.п. В результате возни�
кает впечатление о представителях разного
пола как о жестко заданных моделях с низкой
вариативностью черт; а кто не вписался – тот
"не настоящий" мужчина или "не настоящая"
женщина. Конечно, это совсем не гендерные
исследования. В лучшем случае это давно из�
вестный "полоролевой подход", использую�
щийся в исследованиях человека добрую сот�
ню лет, в худшем – полная профанация темы
и введение читателя в заблуждение.

Если же мы хотим провести именно ген�
дерные исследования, мы должны соблюсти
несколько условий. Во�первых, исследовать�
ся должен именно гендер (социальный пол),
то есть те аспекты человеческой жизни, что
определяются жизнью в обществе (поведе�
ние, социальные роли и статусы, способы са�
мовыражения и т.п., но уж никак не анатоми�
ческие или генетические особенности). Во�
вторых, такое исследование должно, как го�
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торые не соответствовали "стандарту", то
есть вели себя "неправильно" (девочки как
мальчики, мальчики как девочки), но это бы�
ли исключения. Они либо становились со вре�
менем "как все", либо оставались странными
и непонятными для других, и, в результате,
отвергнутыми обществом.

Однако в середине прошлого века этногра�
фы, изучающие сохранившиеся первобыт�
ные культуры островных народов, обнаружи�
ли сообщества, где роли мужчин и женщин
были совсем не похожи на привычные нам:
женщины там были сильными, добывали пи�
щу, принимали решения, а мужчины – уха�
живали за детьми и стариками, хранили "до�
машний очаг". Это дало повод задуматься: а
действительно ли пол определяет жизненную
стратегию с момента рождения? Или это
мальчиков и девочек воспитывают соответс�
твующим их полу образом, и поведение по
"женскому" или по "мужскому" типу форми�
руется уже после рождения?

Второй фактор, заставивший ученых
усомниться в незыблемости пола – это нали�
чие (хоть и небольшого процента) людей, у
которых пол и "самоощущение" не совпадают.
Это так называемые "транссексуалы" – люди,
стремящиеся путем хирургического вмеша�
тельства  изменить свой биологический пол,
чтобы он соответствовал "самоощущению".

Вот тут и настала необходимость развести
два понятия – "пол" как биологический пол,
то есть врожденный атрибут человека, и "ген�
дер" как социальный пол, то есть та совокуп�
ность поведенческих образцов, которая фор�
мируется в течение жизни. Образно говоря,
если пол – это то, что у человека между нога�
ми, то гендер – это то, что у него в голове.

"Гендерные исследования"

Итак, предметом гендерных исследований
является социальный пол (свойственное оп�
ределенному полу поведение как социально
обусловленное, конструируемое). Как же это
исследуется? И кто это делает? В конце кон�
цов, где этому учат, а главное, зачем?

Пожалуй, одними из первых занялись ген�
дерными исследованиями филологи. Вы обра�
щали внимание, что и русский, и украинский
языки неравновесны по отношению к мужчи�
нам и женщинам. Например, даже зная, что
чашку взяла ваша дочь, вы спросите так: "Кто
взял мою чашку?". Во многих европейских
языках слова "человек" и "мужчина" абсолют�
но совпадают. Есть языки более андроцен�
тричные (проще говоря, "мужчиноцентрич�
ные"), есть менее, но вы не найдете, пожалуй,
ни одного, где женский род имел бы преиму�
щество перед мужским. (Хотя, к чести укра�
инского языка, он более "гендерно нейтрален":
в нем есть слова, обозначающие женские ва�
рианты профессий – "менеджерка", "автор�
ка", "директорка", в то время как в русском, да
и английском подобного вы не найдете). 
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И чтобы быть совсем честной, я должна

сказать, что кроме мужских и женских исс�
ледований есть еще квир�студии (queer – stu�
dies). Предметом этого направления гендер�
ных исследований выступает все, что выхо�
дит за рамки мужского и женского полов.
Например, уже упомянутые ранее транссек�
суалы, или гомосексуальные люди (которые,
в свете последних веяний психологии и пси�
хиатрии, уже не считаются больными или
извращенцами; гомосексуализм сегодня – это
вариант нормы). Думаю, наше общество пос�
тепенно привыкнет к тому, что люди могут
быть очень разными – и по внешности, и по
поведению, и по сексуальной ориентации. 

И вот здесь кроется ответ на самый глав�
ный вопрос –  а зачем вообще нужны гендер�
ные исследования, какая от них, говоря сло�
вами Матроскина, польза? А вот такая: изме�
нить нашу жизнь, сделать мир немного спра�
ведливее (все услышаны!), терпимее (все
приняты), гармоничнее (все люди – такие
разные! – живут вместе и творят будущее).
Это, так сказать, долговременные цели. А что
касается сегодняшнего дня, то уже на наших
глазах происходит усиление роли женщин,
молодежи, инвалидов и других "второстепен�
ных" групп в общественной жизни, политике,
экономике – во многом благодаря гендерным
исследованиям и гендерным практикам.

И еще немного о Форосе – но не только

Вот уже 9 лет Международные школы по
гендерным исследованиям проходят в Форо�
се. Как говорит директор Института летних
школ профессор Ирина Жеребкина, выбор
места далеко не случаен. Гендерные исследо�
вания "подрывают" (поскольку переосмысли�
вают, проблематизируют) вековые общес�
твенные правила и устои, сложившиеся отно�
шения власти. И в том, чтобы "гендерные
школы" проводить в элитном санатории,
предназначенном для обслуживания "власть
предержащих", есть особый смысл – это по�
литический акт…

Сегодня в Украине работает несколько
крупных центров гендерных исследований –
в Харькове, Киеве, Одессе, других городах.
Издаются журналы и альманахи, проводятся
конференции и школы, в университетах сту�
дентам читаются "гендерные" курсы. Все
больше людей встречают слово "гендер" без
удивления – оно входит в нашу жизнь, зву�
чит в средствах массовой информации и, что
особенно радует, в текстах законов и поста�
новлений нашей власти (последний из таких
примеров – принятый 8 сентября 2005 года
Верховной Радой Украины Закон "Об обеспе�
чении равных прав и возможностей женщин
и мужчин"). Поэтому с осторожным оптимиз�
мом можно надеяться, что вскоре недоуме�
вать по поводу "гендера" будет только прог�
рамма Microsoft Word образца 1998 года.

Стаття надійшла в редакцію  30.08.06

ворят гендеристы, "вскрывать внутренние
механизмы" изучаемых феноменов, то есть
отвечать на вопросы "Почему именно этим
различаются мужчины и женщины?" и "Как
возникает это различие?". В�третьих (и этот
момент мне труднее всего разъяснить, потому
что базируется он на новейших философских
теориях, малоизвестных широкому населе�
нию), настоящие гендерные исследования
должны выявлять в изучаемых "разницах"
нюансы отношений власти. Имеется в виду не
столько прямая власть (например, в отноше�
ниях "начальник – подчиненный"), сколько
скрытое, символическое доминирование ("бо�
лее компетентный – менее компетентный",
"манипулирующий – объект манипуляции", и
даже "помогающий – получающий помощь").  

Возникает вопрос: если понятие "гендер"
относится к обоим полам, почему же о нем
часто говорят как "о чем�то женском", да и за�
нимаются гендерными исследованиями по
большей части женщины? Трудно ответить
односложно: с одной стороны, гендерные исс�
ледования выступают неким теоретическим
продолжением феминистских теорий и прак�
тик (именно так, в множественном числе об этом
стоит говорить). С другой – женский субъек�
тивный опыт гораздо легче позволяет ее носи�
тельнице понять, "прочувствовать на себе" те
моменты властных отношений, которые, как
уже говорилось, неминуемо присущи коррек�
тно прочитываемому понятию "гендер". 

А главная причина все же состоит в том,
что вся человеческая культура, создаваемая
тысячелетиями, фактически отождествляла
мужчину и человека, то есть была "патриар�
хатной", мужской. И мужчины были доволь�
ны таким положением дел, они не видели
здесь проблемы или неравенства, да и до сих
пор не видят (или предпочитают не видеть).
Женщины же, как "второстепенная" социаль�
ная группа, постепенно осознали нарушение
"культурного" равновесия не в свою пользу, и
(как говорят гендеристы) "проблематизирова�
ли" существующий порядок. Поэтому среди
гендерных исследователей реально больше
"исследовательниц", чем представителей
мужского пола.

Однако слово "гендер" относится к обоим
полам, и для любителей социальной справед�
ливости у меня есть хорошая новость: внутри
гендерных исследований образовались как
"женские студии", так и "мужские студии";
последние занимаются непосредственно муж�
чинами. Здесь тоже есть где развернуться,
ведь так называемые "гендерные стереоти�
пы", о которых говорилось выше, портят (и да�
же калечат!) жизнь людям обоих полов. Пред�
ставьте, каково жить невысокому (или полно�
му) мужчине в очках и без бицепсов, если рек�
лама и медиа усиленно навязывают в качес�
тве "гендерного образца" образ "мачо"? Ни�
чуть не лучше, чем женщине, отклоняющейся
в параметрах своей внешности от Барби.
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