


У даному номері "Постметодики" під різними кутами зору розглядаються ідеї ве�

ликого добротворця Василя Олександровича Сухомлинського.

Його ідеї, науково�методологічні розробки, практичний досвід "Школи радості"

сьогодні втілюються в освітньо�виховних системах європейських країн, Японії, Аме�

рики. 

"Я ніколи в житті не належав собі", – казав педагог. Упродовж 32 років він вів пе�

дагогічний щоденник, який став основою для його художніх і наукових творів – по�

над 40 книг, 600 статей, 1200 мініатюр�казок, притч та новел для дітей. Його твори

перевидавали величезними тиражами, а книга "Серце віддаю дітям" вийшла друком

30 мовами світу.

"Вчительська професія, – писав педагог, – це людинознавство, постійне, невпин�

не проникнення у складний духовний світ людини. Чудова риса – постійно відкрива�

ти у людині нове, дивуватися новому, бачити людину в процесі її становлення – один

із тих коренів, який живить покликання до педагогічної праці. Я твердо переконаний,

що цей корінь закладається у людині ще в дитинстві і юності, закладається і в роди�

ні, і в школі. Він закладається турботами старших – батька, матері, вчителя, – які ви�

ховують дитину в дусі любові до людей, поваги до людини". 

На думку В.О. Сухомлинського, "щоб стати справжнім вихователем дітей, треба

віддати їм своє серце". Василь Олександрович усе життя вів своїх вихованців за руку

від дитинства до юності і зрілості, віддавав їм своє серце. Були хвилини, коли воно

стомлювалося. Та, коли в ньому вичерпувалися сили, він поспішав до дітей. Веселе

щебетання вливало нові сили в його серце, усмішки народжували нову енергію, їх

допитливий погляд будив його думку... У своїх мріях педагог бачив дорогих дітей

дорослими людьми, патріотами, з чесним і гарячим серцем, ясним розумом і золоти�

ми руками.

"Серце віддаю дітям" – таким має бути вчитель, "серце віддаю іншим" – такими

мають бути вихованці. Це розумів Василь Олександрович, це розуміє кожен, хто

вміє вибирати головне з його творів.
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Одним із провідних шляхів обґрунтування й усвідомлення у
педагогіці феномена "свобода" є сприйняття, осмислення, засво�
єння і впровадження у практику сучасного навчально�виховного
закладу педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, а також
керування у виховній діяльності його рекомендаціями і порада�
ми.

Педагогічна спадщина В.О. Сухомлинського із цих позицій не
розглядалася. Учені, передусім І. Аметов, Марина Антонець,
Н. Дічек, В. Ликов, О. Лавроненко, Н. Побірченко та ін., досліджу�
ючи, безумовно, важливі аспекти творчості видатного педагога,
лише побіжно торкалися означеної нами проблеми. У своєму
дослідженні обґрунтовуємо феномен свободи як педагогічну ка�
тегорію й умову педагогічно доцільної суб'єкт�суб'єктної взаємо�
дії, ставимо завдання з'ясувати специфіку навчально�виховного
процесу, виявити шляхи вдосконалення змісту освіти, обґрунту�
вати виховання як головний фактор формування вільної, відпо�
відальної особистості, досягти забезпечення єдності навчання і
виховання на основі дотримання принципу свободи в діалозі з
творчістю В.О. Сухомлинського.

В умовах демократизації школи, коли відбулася переоцінка
цінностей, змінилася мета виховання, переосмислені зміст, ме�
тоди і форми педагогічної діяльності, один з плеяди національ�
них педагогів В.О.Сухомлинський залишається сам собою, його
педагогічну систему немає потреби тлумачити по�іншому чи по�
новому її використовувати. Педагогічні праці, ідеї, думки, досвід
В.О. Сухомлинського є сучасними й актуальними, найповніше
відповідають нашому часові, потребам особистості, що форму�
ється.

Поняття "свобода" – педагогічна категорія, провідний прин�
цип навчання і виховання, а отже – основоположне правило,
яким належить керуватися у педагогічній взаємодії. Сьогодні за�
гальноосвітні навчально�виховні заклади роблять перші кроки у
його здійсненні на основі особистісно�соціального підходу, в онов�
леній парадигмі виховання, що об'єднує раціоналістичний (нав�
чальний) і культуротворчий (виховний) напрями освіти. На основі
єдності навчання і виховання реалізується прагнення людської
природи до свободи у своєму розвитку. Педагог покликаний здій�
снювати особистісно зорієнтовану педагогічну діяльність, забез�
печуючи принцип свободи у формуванні особистості згідно з її
природними даними, потребами та інтересами. Тому сприймати
феномен свободи у педагогіці належить не лише як принцип, а і
як умову формування особистості. "Повноцінна особистість фор�
мується лише в умовах свободи щодо соціальної і суспільної ді�
яльності, моральної і правової відповідальності перед людьми", –
вказується в проекті закону "Про виховання дітей та молоді" (Ос�
віта України. – 2004. – 14 вересня).

Найзначнішим за ідейною насиченістю і найбагатшим за зміс�
том соціально�педагогічним середовищем, де досягнуто об'єд�
нання названих освітніх підходів і напрямів, є наукова творчість
і практична педагогічна діяльність В.О. Сухомлинського. Він,
значно випереджуючи свій час, зумів у складних авторитарних
умовах реалізувати принцип свободи у практичній діяльності
Павлиської середньої школи. Його ідеалом була вільна особис�
тість, людина високої духовності й водночас земна, реальна, ор�

ФЕНОМЕН СВОБОДИ У ДІАЛОЗІ З
ТВОРЧІСТЮ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

А.М.Бойко

Феномен "свобо�
да" обґрунтову�
ється як педаго�
гічна категорія
(принцип) та
умова формуван�
ня особистості в
діалозі з В.О.Су�
хомлинським. 

Феномен "свобо�
да" обосновыва�
ется как педаго�
гическая катего�
рия (принцип) и
условие формиро�
вания личности в
диалоге с В.А.Су�
хомлинским. 

The phenomenon
"freedom" is deter�
mined as a peda�
gogical category
(principle) and
condition of for�
mation of person
in context of
V.O.Suhomlynsky's
creativity.

А.М.Бойко



нашу думку, зводиться в контексті твор�
чості В.О. Сухомлинського до виховання в
людини почуття власної гідності, (віль�
ної) відповідальності і повинності. З одно�
го боку, чим відповідальніша людина, тим
повнішої довіри і свободи вона заслуго�
вує, а з іншого – чим більше свободи до�
сягає людина, тим вищою є її відпові�
дальність і повинність перед собою, ото�
ченням, суспільством, активніше форму�
ється почуття власної гідності.

Тому В.О. Сухомлинський вважав, що
серцевиною духовного життя школи,
осердям багатства і багатогранності від�
ношень особистості до середовища му�
сить стати повинність, обов'язок, відпові�
дальність, що залишається найважливі�
шою моральною проблемою і сьогодні.
"Це співвідношення, поєднання грома�
дянського й особистого, гармонія особис�
того щастя і суспільного блага. Уміння
підкорятися громадянському обов'язку
повинно відповідати особистим бажанням
людини. Це і є повинність" [5, с. 75�76], –
пояснював він. З дитинства на власному
досвіді людина повинна переконуватися,
"що в житті є поняття "важко", є велике
напруження фізичних і духовних сил, є
допустиме і недопустиме, похвальне й
негоже, морально благородне і мерзенне"
[5, с. 76].

Поряд із проблемою повинності В.О. Су�
хомлинський ставить проблему виховання
потреб, що є також складовою розуміння
феномена свободи. Важливим тут видат�
ний педагог вважає не лише гармонійний
розвиток матеріальних і духовних пот�
реб, а становлення й задоволення потреб
вищого порядку – потреб духу, і робить
висновок, що культура бажань – зворот�
ний бік повинності. Практика переконує
нас, що ці поняття взаємозалежні. Вихо�
вуючи в учнів високоморальні, благород�
ні бажання, тим самим формуємо понят�
тя повинності, бо утримуємо їх від ба�
жань недопустимих і недозволених, а от�
же, запобігаємо великому лиху, стаємо на
перешкоді неусвідомленої свободи. Та�
ким чином, людина повинна. Без повин�
ності світ перетворився б на хаос, немож�
ливими були б ні праця, ні навчання, ні
життя серед людей.

Погоджуємося з видатним педагогом,
що головним у вихованні є те, як виявля�
ється почуття обов'язку і повинності в
особистості педагога. В.О. Сухомлинський
доводив, що велику виховну силу має той
педагог, у духовному житті якого повин�
ність зливається з бажанням займатися
улюбленою працею. Вихователь�трудів�
ник – це перший стимул, який спонукає
вихованця до самовиховання і свідомого

ганічно "вписана" в соціально�моральні
засади буття свого народу. "Народ, – пи�
сав В.О.Сухомлинський, – живе, вічне
джерело педагогічної мудрості. Якби у
нас не було постійного духовного спілку�
вання з людьми, ми б не могли успішно
вчити і виховувати молоде покоління…
Виховання людської особистості – це на�
самперед процес виховання почуття
власної гідності" [3, с. 246], а також, – до�
повнюємо ми в діалозі з видатним педаго�
гом – відповідальності, повинності і са�
мостійності. "Справжнє самоутверджен�
ня людини … це внутрішня, духовна са�
мостійність" [4, с. 255], а також – усвідом�
лена власна гідність, відповідальність і
повинність, що досягається у процесі ви�
ховання на основі принципу свободи.

Таким чином, В.О. Сухомлинський ро�
зумів свободу не як природний стан ди�
тини, яка від народження ідеальна і здат�
на до саморозвитку. Видатний педагог
розглядав свободу як мету, до якої пот�
рібно вести дитину з перших років її
життя, створювати для цього умови, зок�
рема, ситуації вправляння і вибору, на
основі врахування її психологічних і віко�
вих особливостей, у процесі спеціально
організованої особистісно орієнтованої
педагогічної діяльності. Отже, творчість
В.О. Сухомлинського служить для нас
методолого�теоретичним і методичним
підґрунтям реалізації принципу свободи
в умовах демократизації суспільства.

Пізнавальний інтерес у зв'язку з цим
викликає творчість філософів, особливо
кінця XІХ – початку XХ століття. Най�
ближчими до наукових узагальнень
В.О. Сухомлинського є теоретичні поло�
ження філософа М.О. Бердяєва про хрис�
тиянську свободу. Можемо висловити
припущення, що В.О. Сухомлинський
знався на творчості М.О. Бердяєва, ос�
кільки був людиною високої і всебічної
культури. Особливу зацікавленість вик�
ликають зроблені філософом такі виснов�
ки і характеристики феномена свободи:
"Особистість і свобода – одно"; "Свобода –
таємнича, споконвічна, вихідна, бездон�
на, безпідставна, ірраціональна" [1, с. 222�
223]. Видатний педагог ніколи не запере�
чував цього твердження великого філо�
софа, але обрав шлях виховання свободи,
а не розгляду її як вихідного і стабільного
стану людини. Якщо продовжити уза�
гальнення М.О. Бердяєва: "Психологія
формальної свободи виражається у фор�
мулі: я хочу, щоб було те, що я хочу. Пси�
хологія матеріальної свободи виражаєть�
ся в іншій формулі: я хочу, щоб було те і
те" [2, с. 194], то педагогіка свободи і в те�
оретичному, і в практичному аспектах, на
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керування своїми бажаннями. Великого
значення у вихованні обов'язку і повин�
ності, у формуванні бажань В.О.Сухом�
линський надавав також живому слову
вчителя, друкованому слову (книзі), рі�
шуче і послідовно заперечував форма�
лізм у навчально�виховній діяльності,
виступав проти марнослів'я і пустодумс�
тва деяких працівників освіти, підкрес�
лював винятково важливу роль почуттів
у вихованні [6, с. 114]. Отже, свобода – це
велика цінність, яка мусить усвідомлю�
ватися в поєднанні з високоморальними
бажаннями, обов'язком і повинністю осо�
бистості.

Таким чином, свобода розуміється на�
ми як провідна особистісно�соціальна
цінність, як мета й усезагальний принцип
педагогіки, а також як умова і результат
навчально�виховного процесу. Аналіз
навчання і виховання в діалозі з педаго�
гічною творчістю В.О.Сухомлинського дав
змогу дійти висновку, що досягнення сво�
боди потребує реалізації у педагогічному
процесі сучасного навчального закладу
принаймні трьох головних завдань: 1) фор�
мування суб'єкт�суб'єктних виховуючих
відносин учителів і учнів на рівні співро�
бітництва і співтворчості; 2) перехід пе�
дагогічного колективу і кожного педагога
на особистісно орієнтовану педагогічну
діяльність; 3) використання педагогічних
засобів відповідно до природи дитини, її
індивідуальності, на цій основі – усього
спектра освітніх послуг. У науковій ді�
яльності В.О. Сухомлинським це було те�
оретично обґрунтовано, у практиці досяг�
нено і розв'язано, а ми не можемо забез�
печити вирішення цих завдань навіть че�
рез півстоліття з того часу.

У процесі їх розвязання маємо на увазі
не лише учня, а й учителя і передусім по�
зицію вчителя щодо учня, оскільки від
цього залежить становище учня в колек�
тиві дітей, його ставлення до навколиш�
ньої дійсності й самовідносини школярів,
їх оптимістична позиція, самореалізація і
самоствердження в житті. В.О.Сухомлин�
ський наголошував на необхідності, щоб
особистість педагога приваблювала вихо�
ванців, надихала їх своєю цілісністю,
красою ідейно�життєвих поглядів, пере�
конань, морально�естетичних принципів,
інтелектуальним багатством, працьови�
тістю. "Силою, що примушує кожного ви�
хованця глянути на себе, замислитися
над власною поведінкою, керувати собою,
є, насамперед, особистість вихователя,
його ідейні переконання, багатство ду�
ховного життя, цілісність його етичного
"Я" [7, с. 197]. Це та основа, що дає вчите�
леві змогу будувати суб'єкт�суб'єктні

взаємини, а дитині – визначати і задо�
вольняти власні навчально�виховні пот�
реби і можливості.

Стосовно учнів,  відповідно до їх віко�
вих особливостей учитель в умовах спів�
робітництва є порадником і консультан�
том, а при співтворчості – другом і небай�
дужим спостерігачем. "Доки дитина ди�
виться на вас з надією і вірить вам, – ви
справжній вихователь, наставник, учи�
тель життя, ви авторитет, втілення прав�
дивості, друг, товариш, пам'ятайте, – пи�
сав видатний педагог, звертаючись до
вчителів, – ці речі дуже ніжні, тендітні,
їх легко зруйнувати. Якщо ви зруйнува�
ли їх, вам як вихователеві настав кінець.
Ви будете наглядачем, а не вихователем"
[8, с. 620].

Від учителя в реалізації принципу
свободи вимагається вміння поставити
себе на місце дитини, брати провину на
себе в разі скоєння нею правопорушення,
співпереживати і співчувати в трудно�
щах людського становлення, визнавати
право особистості, що формується, на по�
милку і вчасно її попереджати. Прига�
даймо слова Ф.М. Достоєвського, які на�
водить  В.О. Сухомлинський: "Увійдімо до
залу суду з думкою про те, що й ми вин�
ні". Варто при цьому зауважити, що сво�
бода учня може бути забезпечена лише
на основі його суб'єкт�суб'єктних взаємин
насамперед із батьками, учителями, у їх
особистісно орієнтованій взаємодії.

Концептуальним у формуванні
суб'єкт�суб'єктних відносин щодо реалі�
зації принципу свободи є розуміння педа�
гогічного авторитету. У зв'язку з цим не
можна не погодитися із нашим виснов�
ком, що протягом довгих років у вітчиз�
няній школі змішувалися поняття "авто�
ритет" і "авторитарність" і дуже часто
перше підмінялося другим, знаходячи
вираження у формальному і насильниць�
кому. Основою авторитету вчителя педа�
гоги�гуманісти Л.М. Толстой, Я. Корчак,
Ш. Амонашвілі вважали свободу учня,
професіоналізм педагога, любов учителя
до дітей. В.О. Сухомлинський, дбаючи про
справжній авторитет учителя, поясню�
вав: "Улюбленим і авторитетним учитель
стає не тільки тому, що досконало знає
свій предмет, а й тому, що, глибоко люб�
лячи його, поєднує у своєму серці цю лю�
бов з любов'ю до людини�дитини". Отже,
основою справжнього авторитету вчите�
ля є насамперед любов до дітей. Якщо
цього не буде, то для порушення у педа�
гогіці проблеми свободи взагалі зникає
підґрунтя.

Практична реалізація принципу сво�
боди потребує розроблення конкретних
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пову і фронтальну роботу з учнями, дає
змогу досягати особистісно орієнтованої
розумової діяльності, без чого забезпечен�
ня свободи у навчанні неможливе. В.О. Су�
хомлинський устами вчителя математики
Павлиської середньої школи звертає
увагу на основну запоруку успіху в нав�
чанні, а за даними нашого дослідження –
і в дотриманні принципу свободи: "Я вва�
жаю дуже важливою умовою успіху те,
щоб мету, яку треба досягти у викладанні
предмета, ставив не тільки педагог, а й
самі учні. Якщо розумова праця є бажа�
ною для учня, він прагне досягти постав�
леної мети не для того, щоб дістати висо�
ку оцінку своєї праці, а головним чином
для того, щоб пережити радість відкрит�
тя істини" [10, с. 107].

У діалозі з видатним педагогом, знайо�
мимося з важливим морально�етичним
спостереженням: "кращі учні вважають
за ганьбу користуватися наслідками ро�
зумової праці своїх товаришів (списувати
тощо). Для них це неприпустимо насам�
перед тому, що використання результа�
тів чужої праці принижує людську гід�
ність" [10, с. 107]. Отже, справжня свобода
завжди має морально�етичний вимір. Са�
мостійне здобуття знань потрібне, щоб
досягти злету думки, поринути далі в по�
шуки нового знання, самостверджувати�
ся, досягаючи свободи в навчальній праці.
Такі учні можуть успішно працювати на
всіх рівнях сучасної освіти залежно від
своїх інтересів, потреб і можливостей як
на уроці, так і в усьому розмаїтті позау�
рочної навчально�виховної діяльності.
Проте головною формою навчання, поряд
з іншими, все ж залишається урок. На
уроці найважче, як вважають творчі пе�
дагоги, забезпечити принцип свободи, то�
му що керівна роль учителя яскраво ви�
ражається і залишиться до того часу, по�
ки існуватиме класно�урочна система.
Забезпечення принципу свободи на уроці
залежить від уміння вчителя будувати з
учнями відносини співробітництва і спів�
творчості. Проте є непоодинокі випадки,
коли упродовж першої половини уроку
дитина боїться, що її викличуть і вона
чогось не знатиме, а другої – радіє, що її
не викликали, чи сумує, що невдало дала
відповідь і одержала зауваження, тобто
протягом уроку вона не здатна включи�
тися в повноцінну навчально�виховну
взаємодію з учителем.

Урок В.О. Сухомлинський розумів як
"світ складних людських взаємин", як
обов'язкову для всіх розумову працю, але
"не можна допустити з дня на день, –
застерігав він, – тільки заучування, щоб
запам'ятати, відповісти, дістати оцінку.

педагогічних технологій, в основі яких –
педагогіка, що йде від дитини. В.О. Су�
хомлинський довів, що без щирої, невда�
ваної і водночас мудрої, осмисленої лю�
бові і поваги до дітей (як у сім'ї, так і шко�
лі) немає й уміння виховувати їх. Посила�
ючись на свої багаторічні спостереження,
педагог  узагальнює, що саме розумна
любов і повага роблять дитину здатною
вільно піддаватися впливові педагога і
колективу. Тому "любов до дітей і педаго�
гічний професіоналізм – поняття нероз�
дільні". Сучасне твердження, що часто
повторюється у творчості вітчизняних,
російських, англійських та педагогів ін�
ших країн: "Школа мусить бути для ди�
тини, а не дитина для школи", Василь
Олександрович сформулював ще в 60�ті
роки ХХ ст., воно звучало так: "Що було
найголовнішим у моєму житті? Без роз�
думів відповідаю: любов до дітей" [9, с. 3].
А отже, якщо це було найголовнішим у
житті видатного педагога, яке віддане ді�
тям, школі, то це означає, що вчитель і
школа існують для дітей, а не діти для
вчителя і школи.

У контексті феномена свободи особли�
во актуальним є питання змісту освіти.
При відборі змісту, насамперед, звичай�
но, важливо враховувати потреби і мож�
ливості дитини, але оскільки при цьому
доводиться дотримуватися державного
освітнього стандарту, виконуючи інварі�
антну і варіативну складові навчального
плану, то, на наш погляд, найперше пот�
рібно оптимізувати поєднання теоретич�
ного і практичного аспекту змісту нав�
чальної дисципліни, а також варто, здій�
снюючи допрофільну і профільну підго�
товку, не розширювати навчальний план
і програми, вводячи додаткові дані і фак�
ти, а особливо нові, методологічно не вмо�
тивовані навчальні предмети, що має міс�
це в сучасних умовах. Це призводить до
перевантаження дітей, від чого стражда�
ють насамперед найбільш старанні з них.
Вони стають заручниками навчання, їх
свобода пригнічується.

Таким чином, принцип свободи в ді�
яльності вчителя передбачає можливість
удосконалення змісту навчальних дис�
циплін, самостійного вибору методів нав�
чання і виховання, надання переваги осо�
бистісно орієнтованим формам і видам
педагогічної діяльності.

При дотриманні принципу свободи,
відповідно до потреб і можливостей учнів
класу перед учителем постає необхід�
ність урізноманітнення форм організації
навчання і пошуку власних засобів взає�
модії. Це, в умовах різнорівневої дифе�
ренціації, чергуючи індивідуальну, гру�
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Не оцінка, не бал головна мета на уроці, а
самовираження людини в переживанні
того, що вона думає". Тому одним із шля�
хів забезпечення на уроці суб'єкт�
суб'єктної взаємодії і на цій основі свобо�
ди особистості є навчальний діалог. У
ньому криється ще й "прагнення до спіл�
кування з іншою людиною, незгасима
потреба людини в іншій людині" [11, с.
486]. В.О. Сухомлинський не допускав па�
сивного, монологічного викладання знань,
коли "від учня не вимагають цілеспрямо�
ваності зусиль, потрібних для формуван�
ня власного погляду на світ. При такому
навчанні кожна людина немовби замика�
ється у власному світі, перед нею закри�
вається стежка до духовного світу інших
людей…" [12, с. 487]. Таким чином, учи�
тель у процесі діалогічної
взаємодії на уроці не ли�
ше навчає, він виховує
свободу духу і мислення,
подає зразки морально�
естетичних взаємин.

У своїх працях
В.О. Сухомлинський, як
ніхто до нього і після ньо�
го, підкреслював значення
виховання в актвізації навчання. Роль
виховання важлива в утвердженні прин�
ципу свободи в навчанні. Небажання ок�
ремих дітей навчатися він вважав три�
вожним свідченням того, що в школі є
тільки навчання і немає повноцінного ду�
ховного життя в усьому його багатстві й
різноманітності. "Лінощі, недбалість, ба�
жання швидше звільнитися від тягаря
навчання, – небезпечні близнюки, – пояс�
нював В.О. Сухомлинський, – матір'ю
яких є вузькість, обмеженість духовного
життя в роки дитинства, отроцтва і ран�
ньої юності" [13, с. 99]. Сьогодні ми забули
цей геніальний висновок видатного педа�
гога і мало зважаємо на пряму залеж�
ність якості навчання від ефективності
процесу виховання в навчально�виховно�
му закладі. У таких умовах, зрозуміло,
важко реалізувати принцип свободи, то�
му виникає гостра потреба оптимізувати
поєднання виховної і навчальної діяль�
ності, активізувати виховання повинності
й обов'язку.

Поділяємо позицію В.О.Сухомлинсько�
го і щодо уроків мислення – від дошкіль�
ного віку до закінчення VIII класу, які
потрібно відроджувати в сучасній школі.
У цьому полягає шлях до розвитку розу�
му, виховання розумних. В.О.Сухомлин�
ський дає пораду: "Вихованці можуть ус�
пішно вчитися тільки тоді, коли вони вмі�
ють спостерігати, думати, висловлювати
думки, читати, писати, думаючи, читати,

і, читаючи, думати, коли виробляється
ставлення до своїх думок" [13, с. 99]. Ди�
тина мусить стати осердям думки. Саме
це, на наш погляд, складає підґрунтя сво�
боди дитини в навчанні і вихованні.

У наш час, коли майбутнє насамперед
залежить від освіченості, інноваційних
технологій, досягнень науки, все більшої
актуальності набувають такі майже
втрачені думки В.О.Сухомлинського:
"Педагог виховує передусім своєю дум�
кою, своїм мисленням"; "Дитина пізнає
світ дивуючись, підліток – сумніваючись,
одухотворяючись, юнак – утверджую�
чись". Ці слова по�різному використову�
ють, часто свідомо перекручуючи і підпо�
рядковуючи власним потребам, але в них –
вічний і безкінечний пошук істини, етапи

формування особистості і
свободи дитини. У своїй
практиці Василь Олек�
сандрович починав із по�
дорожей до джерел дум�
ки і при цьому, виховую�
чи, радив: "Тримай голо�
ву прямо і тоді, коли ти
вийшов переможцем у бо�

ротьбі за істину, і тоді, ко�
ли ти змушений визнати свою помилку"
[14, с. 610]. Отже, навчання належить оп�
тимально поєднувати з вихованням.

Не все може утримувати людська
пам'ять, але це положення видатного пе�
дагога учитель мусить пам'ятати все своє
творче життя: "…Яким би "очищеним" від
виховання не було навчання, воно є на�
самперед вихованням, моральним фор�
муванням людської особистості. Немає і
не може бути, не повинно бути навчання,
"непричетного" до виховання. Виховуємо
ми не тільки ідеями, закладеними в знан�
нях, але насамперед тим, як ці знання і
закладені в них ідеї несемо в клас ми,
живі люди, тим, що людина доторкається
до людини, до її душі своєю душею" [15, с.
593].

Для реалізації принципу свободи в
навчанні велике значення мають способи
взаємодії вчителя й учнів, зокрема, час�
тково пошукові, проблемні, дослідницькі
методи. Знання при цьому не пасивно
здобуваються і застосовуються, а досяга�
ються активними зусиллями розуму і во�
лі. Чим більше свободи ти хочеш здобути, –
робимо висновок, – тим активніше му�
сить працювати лабораторія думки, де
головні творці і трудівники – учень і вчи�
тель, об'єднані суб'єкт�суб'єктною взає�
модією співробітництва і співтворчості.

Виховання є найважливішою ланкою,
що пов'язує знаннєцентричний і культу�
ротворчий напрями. У педагогічному
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Чим більше свободи ти хочеш здобу�
ти, – робимо висновок, – тим актив�
ніше мусить працювати лаборато�

рія думки, де головні творці і трудів�
ники – учень і вчитель, об'єднані

суб'єкт�суб'єктною взаємодією спів�
робітництва і співтворчості.



приклад формування у навчально�вихов�
ному процесі свободи дитини. Педагогіч�
на спадщина В.О.Сухомлинського є під�
ґрунтям у формуванні стратегії вихован�
ня в сучасних умовах розбудови грома�
дянського суспільства в нашій країні. Во�
на сприяє залученню молоді до вічних
уселюдських і національних цінностей,
на основі реалізації принципу свободи в
педагогічному процесі навчально�вихов�
ного закладу, що водночас прискорює ін�
теграцію освіти України до Європейської
і світової культурно�освітньої спільноти.
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процесі сучасної школи, на жаль, яскраво
превалює навчальний аспект. Багато
практиків із тривогою застерігають про
загрозу формування покоління, яке має
занижене почуття патріотизму, оскільки
емоційно�вольова сфера цілеспрямовано
не формується. В сучасних умовах євро�
інтеграції, щоб не розчинитися в інших
культурах, значення національного вихо�
вання, формування патріота, відданого
громадянина України зростає. Це необ�
хідно у зв'язку з тим, що інтелектуаліза�
ція сучасного педагогічного процесу
призводить до розвитку в особистості
яскраво виражених прагматичних рис та
егоїстичних спрямувань. Запобігти цьому
можна, лише підносячи виховання у спів�
відношенні його з навчанням в урочній і
позаурочній особистісно орієнтованій ді�
яльності. Тільки завдяки педагогічно до�
цільному поєднанню навчання і вихован�
ня, у процесі різних видів діяльності змо�
жемо сформувати почуття повинності й
власної гідності, впевнену в собі, вільну
особистість, громадянина. На цьому базу�
ється етнопедагогіка, педагогіка поетап�
ного розвитку, педагогіка успіху, вся пе�
дагогіка, що "йде від дитини". З цією ме�
тою розроблено й опубліковано проект
Закону "Про виховання дітей та молоді",
створюються виховні центри, центри доз�
вілля, центри пошукової етнографічної
діяльності, шкільні екскурсійні бюро,
клуби та інші об'єднання за інтересами
дітей. На часі сьогодні, поряд з іншими
завданнями Болонської декларації, ство�
рення різних типів соціально�педагогіч�
них комплексів.

У діалозі з творчістю В.О.Сухомлин�
ського усвідомлюємо: щоб виховувати
вільну і красиву, гармонійну особистість,
потрібно пам'ятати і керуватися таким
напученням видатного педагога: "Нав�
чання – це лише одна з пелюсток тієї
квітки, що називається вихованням у ши�
рокому розумінні цього поняття". "У ви�
хованні, – застерігає він, – немає голов�
ного і другорядного, як немає головної пе�
люстки серед багатьох пелюсток, що тво�
рять красу квітки. У вихованні все голов�
не – і урок, і розвиток різнобічних інтере�
сів дітей поза уроком, і взаємовідносини
вихованців у колективі" [16, с. 13].

Теоретичні підходи і практичний дос�
від В.О.Сухомлинського слугують мето�
дологічною й організаційно�методичною
основою гуманізації виховного процесу,
його особистісно�соціальній спрямовано�
сті. Саме обґрунтований нами особистіс�
но�соціальний підхід визначає творчість
видатного педагога як неперевершений
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У центрі сучасних технологій навчання і виховання знахо�
диться особистісно�зорієнтована модель, основною метою якої є
індивідуальний розвиток кожного вихованця освітнього закладу.
З огляду на це, особливого звучання набуває спадщина Василя
Олександровича Сухомлинського – вченого, філософа, непере�
вершеного педагога, який опікувався долею дітей. Наш всесвіт�
ньо відомий сучасник великого значення надавав всебічному
розвитку дітей, особливо вихованню в них моральних цінностей,
духовному відродженню. Гуманістична педагогіка В.О.Сухом�
линського має стати животворним джерелом розвитку теорії та
практики національного виховання. 

Педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського пронизує ідея ці�
лісного формування особистості. Всі аспекти виховання – мо�
ральний, розумовий, трудовий, естетичний, фізичний, – за його
переконанням, становлять нерозривну єдність духовного стану
дитини. Упущення хоча б однієї з цих сфер негативно познача�
ється на вирішенні комплексного завдання. Вчений глибоко роз�
крив значення естетичного розвитку, естетичної культури дити�
ни в цілісному процесі формування особистості, показав діалек�
тичний взаємозв'язок між емоційним розвитком, розумовою ді�
яльністю, моральними вчинками; дав ряд цінних рекомендацій
щодо застосування різноманітних засобів естетичного впливу на
дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Спадок В.О.Сухомлинського – багатюще невичерпне джерело
для громадянського виховання. Працюючи над цією проблемою,
члени обласної творчої дослідницької групи, зокрема педагоги
ДНЗ № 59 м. Полтави, які поглиблено працюють над цією темою,
постійно відкривають для себе багато нового в  громадянській
позиції палкого патріота, духовно збагачуються самі і несуть
цей здобуток своїм підопічним.

Створюючи обласну спеціальну дослідницьку групу з упро�
вадження спадщини В.О.Сухомлинського в практику роботи
дошкільних навчальних закладів на базі Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроград�
ського, ми взяли за основу сучасні підходи до гуманістичного ви�
ховання, цілісного розвитку особистості дитини на противагу
традиційному підходу, де виховні завдання визначаються за мо�
ральним, духовним, соціальним та іншими аспектами.

Так, у центрі уваги В.Сухомлинського  було виховання гуман�
ності у дітей. Гарантії цього він вбачав у цілеспрямованості  і
систематичній організації моральної поведінки дітей із засвоєн�
ням ними моральних знань, формуванням гуманістичних уяв�
лень та почуттів. Розробляючи рекомендації з цих питань, об�
ласна дослідницька група взяла за основу цінні поради В.Сухом�
линського, як навчати дітей "азбуки моралі", як виховувати  з
них справжніх громадян.

Аналізуючи сучасні підходи до гуманістичного виховання,
зокрема дітей дошкільного віку, ми спостерігаємо складний про�
цес переходу від моноідеологізму та ідейної однобічності до де�
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кімнаті, а й на природі, поєднуючи спос�
тереження явищ реального довкілля з
фантазуванням. У цьому напрямку слід
відмітити роботу дошкільних навчальних
закладів Полтавського району. 

Члени обласної СДГ розробили відпо�
відну програму з упровадження  спадщи�
ни В.О.Сухомлинського, взявши за основу
посібник "Виховувати любов'ю" бібліоте�
ки "Шкільний світ" (упорядники Т.Воро�
ніна, Т.Науменко). 

Завдання програми (із посиланням на
педагогічні роздуми В.О.Сухомлинського):

розвивати у дітей мислення, увагу,
спостережливість. "Джерела думки: при�
рода, праця, моральна краса людської
поведінки, книга, творчість";

навчити емоційно�естетично сприй�
мати навколишнє довкілля, сприяти роз�
виткові дитячої уяви та фантазії. "Емо�
ційне сприймання – це взагалі азбука

комплексного вихован�
ня: тільки той, хто ово�
лодів нею в дитячі роки,
здатний швидко і свідо�
мо читати світ людини";

виховувати націо�
нальні почуття, адже
"розум людини, що
формується, вбирає в
себе ідеологію і психіку
народу, його переконан�
ня, традиції, інтелекту�
альну, моральну, есте�
тичну культуру";

вчити складати казки, віршики,
оповідання;

розвивати почуття прекрасного, ро�
зуміти і відчувати красу рідної природи,
рідного слова;

створювати й зберігати традиції в
колективі;

спонукати дітей до творчості, фан�
тазії.

Програма складена на основі таких
основних ідей В.О.Сухомлинського:

створення "Школи  радості", "Кім�
нати Казки", "Батьківської школи" "Сту�
дії мистецтв";

слухання "музики природи", автор�
ської та народної музики, висловлювання
своїх вражень;

уроки мислення на природі;
школа виховання добрих почуттів

(емоційна школа);
спостереження за явищами приро�

ди, поєднання споглядання реальної при�
роди із фантазуванням;

бесіди з дітьми на моральні теми
(дружба, вірність, любов, добро...);

налагодження постійного емоційного
зв'язку з батьками, які поступово стають
однодумцями педагогів;

мократичних, а відтак – до гуманістич
них засад життя суспільства, що зна
ходить своє відображення в педагогічній
науці та практиці. 

Творчі педагоги дошкільних закладів
Полтавщини широко використовують пе�
дагогічну спадщину В.Сухомлинського,
який цікаво розробив проблему вихован�
ня допитливості, розумових здібностей,
логічного мислення, тобто інтелекту
ального розвитку засобами природи. Він
вважав, що кожну зустріч дитини з при�
родою, педагог повинен використати на
розуміння зв'язків, залежностей між яви�
щами, вміннями розмірковувати. І все це
він радить проводити в грі, тому що гра,
на його думку, є та іскра, яка запалює вог�
ник допитливості; без гри не може бути
повноцінного пізнавального інтересу, ін�
телектуального розвитку, радості пізнан�
ня, особливо яскраво ця робота прослід�
жується в ДНЗ: № 37,
41, 59 м. Полтави; "Золо�
та рибка", "Чебурашка"
м. Комсомольська; № 34,
№ 61, № 80, м. Кремен�
чука; № 11 м. Миргорода;
№ 12, 17 м. Лубен; № 4
Решетилівського райо�
ну; № 2 м. Зінькова та ін.

"Духовне життя ди�
тини повноцінне лише
тоді, коли вона живе у
світі гри, музики, фан�
тазії, творчості. Без цьо�
го вона засушена квітка", – стверджував
Василь Сухомлинський.

Він наголошував, що ми повинні нав�
чати малят аналізувати, що в житті, крім
радощів є й горе, хвороба, самотність і не
варто відгороджувати дітей від людських
проблем і страждань. Цінними в цьому
плані є його етичні мініатюри ("У кого –
радість, а в кого горе", "Півень і сонце",
"А серце тобі нічого не наказало?" та ін�
ше), які і сьогодні слугують засобами
пробудження у малят почуття милосердя
до хворих, немічних, бідних. Дослідниць�
ка група, враховуючу важливість форму�
вання духовного світогляду, християн�
ської моралі у дітей дошкільного віку,
розробила цілу систему занять в цьому
напрямі.

В.О.Сухомлинський радив виховате�
лям у роботі з дітьми якомога ширше ви�
користовувати казку як важливий засіб
розумового, морального, трудового, есте�
тичного розвитку дітей, стимулювати їх
до творчості, створення своїх казок, вчи�
ти умінню красиво, емоційно переказува�
ти, співчувати персонажам; облаштову�
вати в дошкільних закладах кімнати ка�
зок, але проводити роботу не тільки в цій
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пробуджувати вміння бачити, захоп�
люватись і цінувати прекрасне в усьому:
світі речей, в людських стосунках, при�
роді, творах мистецтва тощо;

створювати атмосферу радості "як
джерела оптимістичної впевненості ди�
тини в своїх силах", без чого "неможливе
розкриття природних схильностей, здіб�
ностей, обдарувань";

виховання у дітей почуття любові до
рідних, вихователів, друзів, до своєї "ма�
лої Батьківщини", до представників ін�
ших національностей.

Отже, глибоко гуманістична сутність
концепції виховання Сухомлинського, як
і всієї його педагогічної системи, виявля�
ється вже в самому ставленні до дитини.
Найперше – це повага до особистості ви�
хованця незалежно від
його віку, наявних у
даний час можливос�
тей, визнання склад�
ності його внутрішньо�
го світу і необхідності
відповідального став�
лення до його долі. Все
це відповідає сучасній
меті виховання – ство�
ренню сприятливих
умов для розвитку
особистості дитини,
для її самореалізації.
При цьому виняткового значення набуває
формування ціннісного ставлення до сві�
ту людей і самого себе. 

Майже сто відсотків дошкільних зак�
ладів Полтавщини впроваджують у своїй
діяльності педагогічну спадщину видат�
ного педагога. "Пізнання світу почина�
ється для малих дітей з пізнання люди�
ни", – слова Василя Сухомлинського, ак�
туальні саме тепер, коли педагогічна нау�
ка і практика рішуче стали на шлях гу�
манізації освіти. Все це знаходить своє ві�
дображення у Базовому компоненті дош�
кільної освіти в одній із сфер життєді�
яльності – "Люди". У ній, зокрема, є під�
розділи "Вікові відмінності людей" та
"Особливості спілкування з людьми різ�
ного віку". Вважаємо, що введення цього
навчального матеріалу до програми дош�
кільного навчального закладу необхідне і
своєчасне. Знання про вік людини та вза�
ємини з людьми різного віку формують у
дитини соціальні навички поведінки, сві�
доме ставлення до себе й до тих, хто її
оточує, викликають бажання пізнавати
світ, робити добрі справи. А це дуже важ�
ливо для особистісного становлення, для
формування життєвої компетенції. У
цьому переконалися  вихователі ясел�
садка № 4 селища Решетилівка Полтав�

ської області (завідувачка Т.І.Кругова).
Колектив цього закладу, як згадувалося
вище, впродовж багатьох років втілює
ідею виняткового значення розвитку ду�
ховності дитини. Лише духовно багатий,
морально довершений вихователь здат�
ний збагнути складну, часто сповнену су�
перечностями душу дитини і плекати у
неї паростки духовності. Педагоги дош�
кільного закладу вважають, що життя і
діяльність В.О.Сухомлинського є потуж�
ним науково�творчим потенціалом і гума�
ністичним подвижництвом, пройнятим
безмежним і безкорисливим почуттям
любові до дітей: "Що найголовніше було в
моєму житті? Без роздумів відповідаю:
"Любов до дітей".

Спадщина видатного педагога – дійсно
невичерпне джерело,
скарбниця, до якої
звертається дошкілля
Полтавщини. Ясла�са�
док "Ромашка" (Реше�
тилівка) впроваджує
ідеї вченого щодо ролі
сім'ї у вихованні малю�
ка, виховання гуман�
ності, духовності, любо�
ві до природи, мораль�
ного становлення дити�
ни. А починалася "спів�
праця" з Сухомлин�

ським з "Екологічної вітальні". Педагоги
розуміли, що велику роль в екологічному
вихованні дітей відіграє виховання куль�
тури почуттів, постійне закріплення їх у
конкретних життєвих ситуаціях і справах.
Тому вихованці цього дошкільного закла�
ду є членами Всеукраїнської дитячої спіл�
ки "Екологічна варта". Емоційне ставлення
дітей до навколишнього середовища допо�
магає їм побачити прекрасне, правильно
сприйняти явища і об'єкти природи, вира�
зити пережиті почуття.

У системі В.Сухомлинського природі,
як об'єкту пізнання, приділяється вели�
ка увага. Але природа, як бачимо, сама
собою не виховує. Виховує тільки актив�
на взаємодія людини з нею. "Добрі почут�
тя своїм корінням сягають у дитинство, а
людяність, доброта, лагідність, доброзич�
ливість народжуються у процесі, турбо�
тах, хвилюваннях про красу навколиш�
нього світу. Ми прагнемо, щоб усе життя
вихованців було сповнене творінням у
світі природи". Ця думка – одна із перлин
спадщини В.Сухомлинського. І вона теж
має своє відображення в екологічній
проблемі, успіх у розв'язанні якої нале�
жатиме дітям, яких ми сьогодні вчимо
мити руки, самостійно одягатися, роз�
мовляти.
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манності, моральності, сердечності, чуй�
ності та інших загальнолюдських ціннос�
тей. Лише дбайливим ставленням до
природи можна викликати у малюків
світлі, добрі почуття, перетворити знан�
ня морально�етичних норм і правил на
внутрішнє надбання людини.

Творча дослідницька група серед ак�
туальних питань спадщини В.Сухомлин�
ського відокремлює концепцію естетич�
ного виховання видатного українського
вченого, яка стала основою інноваційних
педагогічних технологій, що реалізують�
ся фахівцями Японії, Німеччини, Канади,
США та інших країн світу. Обласна прог�
рама з естетичного виховання дітей дош�
кільного віку "Дитина. Гармонія. Світ.",
розроблена ПОІППО разом з творчим ко�
лективом ясел�садка № 80 м. Полтави

(завідувачка Л.О. Запо�
рожченко), висвітлює
актуальні питання тео�
рії і практики естетич�
ного виховання у кон�
тексті естетичної спад�
щини В.О.Сухомлин�
ського. Кременчуцький
ясла�садок № 64 (заві�
дувачка З.В. Кузьміна),
Зіньківський ясла�са�
док №2 (завідувачка

Сімон Ю.М.) працює над проблемою
"Кожна дитина – художник". Досвід заві�
дувачки Кременчуцького дошкільного
закладу був представлений на початку
2003 року в Педагогічному музеї АПН
України на Всеукраїнській виставці "Ди�
тина і світ прекрасного", у 2006 році на
Дев'ятій міжнародній виставці навчаль�
них закладів "Сучасна освіта в Україні –
2006". Нагороджені Дипломами виставки
дошкільні заклади, які представили свої
стенди з упровадження педагогічної
спадщини В.О.Сухомлинського, зокрема –
розвиток творчих здібностей дітей, робо�
та з родинами, екологічне виховання:
(ДНЗ, НВК № 10, 41, 59, 77 м. Полтави;
ДНЗ № 64 м. Кременчука).

Виховувати – це насамперед знати
дитину, а щоб знати – треба постійно ба�
чити, вивчати її. Кожен малюк – це особ�
ливий, неповторний світ. Інтенсивна ро�
зумова діяльність відбувається тоді, коли
дитина опиниться віч�на�віч із синіми лі�
совими сутінками, із струмком, що жебо�
нить у бальці, з метеликом, що пурхає
над квіткою. Дитина не завжди пригадує
слова, завчені з книжки, але намагається
пояснити незрозуміле явище природи,
знайти відповідь на запитання: Як? Чо�
му? Ось такий контакт з природою, нав�
колишнім світом відбувався у Школі під

Однодумці педагогів з Решетилівської
"Ромашки" працюють у дошкільних зак�
ладах Полтавського району: це колекти�
ви ясел�садків "Калинка" с. Степне (заві�
дувачка Т.А.Падалка), "Ялинка" с. Копи�
ли (завідувачка К.Д. Гольтвяниця), "Зі�
рочка" с. Ковалівка (завідувачка В.І.Зін�
ченко), ясел�садка  "Барвінок" с. Тереш�
ки (завідувачка Н.М.Уракова).

Слід зазначити, що вагоме місце у їх�
ній роботі посідає проблема виховання ді�
тей у сім'ї. Твори В.О.Сухомлинсього
"Батьківська педагогіка", "Як виховати
справжню людину", "Сто порад учителе�
ві", "Серце віддаю дітям", "Лист молодо�
му батькові" стали порадниками для
батьків. Адже саме родина, на думку Ва�
силя Сухомлинського, є для малюка тим
середовищем, де він вчиться творити
добро. "Батьки і діти,
діти і батьки – довічне
коло, що хвилює всіх
віки" – підкреслював
В.О.Сухомлинський. 

У яслах�садку "Зі�
рочка" учасники об�
ласної дослідницької
групи були глядачами
на святі "На крилах
весна свято Матері
принесла". "Утвер�
дження культу Матері в духовному жит�
ті людей – культу, в якому повага прой�
нята глибоким розумінням, і це розумін�
ня надихає на любов, шанобливість, – ви�
магає від педагога доступно, мудро й під�
несено говорити з вихованцями про висо�
ку материнську місію. "Морально вихо�
вана людина починається з безкорисли�
вої і щедрої любові до Матері". Ці слова
В.О.Сухомлинського стали епіграфом до
цього свята.

У наш час виховання слід починати з
душі дитини: "Виховуй дитину так, щоб у
неї були цінності душі, які дістались їй
дорогою ціною", стверджував видатний
педагог.

"Бути добрими дітьми своїх батьків
і матерів", – ось одне з провідних етич
них повчань В.Сухомлинського у педаго
гічній спадщині щодо стосунків між по
коліннями. Все це взяла на озброєння об�
ласна дослідницька група, яка об'єднала
навколо себе педагогів�однодумців Пол�
тавського району, захоплених творчістю
В.Сухомлинського.

У яслах�садку "Ялинка" під час прове�
дення заходу відбулося відкриття музею
Природи. Педагоги взяли за основу своєї
діяльності тезу Сухомлинського: "Приро
да – джерело доброти". Вивчення її – це
засіб виховання у маленької людини гу�
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блакитним небом, а зараз – у багатьох
дошкільних закладах м. Полтави (№№ 37,
41, 59, 80, 81, 86), м. Кременчука, м. Лу�
бен, Решетилівського, Зіньківського,
Полтавського районів та ін.

В.Сухомлинський – педагог�реаліст,
котрий розумів і розкривав усю склад�
ність праці вихователя, яка потребує
повної самовіддачі, аж до самозречення,
що посильно лише людям талановитим,
наполегливим і вольовим. Вихователь –
людина, якій, окрім педагогічного талан�
ту, великою мірою притаманне вміння
любити дітей, шанувати їх і робити все
для того, аби виховати кожного з них
справжньою людиною.

Серед нас, живих, уже давно немає
В.О.Сухомлинського, людини доброї, чуй�
ної, людини полум'яного серця, Вчителя
з великої літери. Нам, педагогам, варто
звертатися до його спадщини щоразу, ко�
ли цього вимагає життя: брати на озбро�
єння багатство ідей з цієї глибоко психо�
логічної, гуманістичної суті. Праці видат�
ного педагога овіяні ідеєю віри у можли�
вості дитини, переконанням у необхід�
ності глибокого, але обережного, делікат�
ного проникнення у  невичерпно багатий,
складний і вельми вразливий внутрішній
світ з метою допомоги їй на суперечливо�
му шляху особистісного розвитку та са�
мовдосконалення.

Виховання юного покоління передба�
чає глибоке знання вихователем законо�
мірностей розвитку та становлення ду�
ховного світу дитини, починаючи з пер�
ших років життя.

Цей багатогранний світ ще, на жаль,
недостатньо вивчений. Безумовно, неза�
лежній Україні потрібні працьовиті, чес�
ні, доброзичливі громадяни, котрі люби�
тимуть свій рідний край, свій народ, свою
родину, берегтимуть природу, виконува�
тимуть високий патріотичний обов'язок
справжнього громадянина перед матір'ю�
Батьківщиною.

За три роки роботи обласної спеціаль�
ної дослідницької групи, ми розробили
рекомендації щодо роботи з батьками,
екологічного, трудового виховання дітей,
морального та патріотичного, розумового
розвитку тощо. Крім того є ціла низка до�
робок, статей у пресі місцевий і республі�
канський, надруковані невеличкі посіб�
ники з різних напрямків дошкільної осві�
ти – все це разом  і є наш досвід роботи,
який ми широко і поглиблено використо�
вуємо та удосконалюємо у нашій прак�
тичній діяльності. Якщо п'ять років тому
спадщину В.Сухомлинського використо�
вували 20 відсотків дошкільних закладів
області, то в 2006 році ми можемо впевне�

но сказати, що майже кожен з 483 ДНЗ
області  впроваджує ідеї видатного педа�
гога. До кожної педтехнології, яку чи то
впроваджує, чи збирається впроваджу�
вати педагог він повинен підходити обе�
режно і замислюватися, як зробити так,
щоб не зашкодити дитині, як майбутній
лікар, приймаючи першу заповідь Гіпок�
рата: "Не зашкодь!". Стосовно спадщини
В.О.Сухомлинського – генія педагогічної
справи – невичерпного джерела люд�
ської думки, можна  сміливо сказати – всі
його надбання тільки на користь всебіч�
ного гармонійного формування дитячої
особистості, духовного відродження
людства.

Отже,  підсумовуючи роботу обласної
дослідницької групи, ми вирішили випус�
тити посібник з досвіду роботи ДНЗ об�
ласті для педагогів дошкільних закладів,
батьків, широкої громадськості – "Педа�
гогічні погляди В.О.Сухомлинського у
дошкіллі Полтавщини".

Як казав В.Сухомлинський: "Я твердо
переконаний, що є якості душі, без яких
людина не може стати справжнім вихо
вателем, і серед цих якостей на першо
му місці – вміння проникнути в духов
ний світ дитини".

Ми завжди повинні пам'ятати, що "ді�
ти – це щастя, створене нашими руками". 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Матвієнко П., Сімон О. Кожна дитина –
неповторний світ // Дитячий садок. – № 41
(233). – Листопад 2003. – С. 2(3.

2.Виховувати любов'ю: За  спадщиною
В.Сухомлинського /Упоряд. Т.Вороніна,
Т.Науменко. – К.:Ред. загальнопед. газ.,
2004 – 128 с.

3. Тарапака Н. Проблеми естетичного
розвитку особистості дітей дошкільного ві(
ку у творчій спадщині В.О.Сухомлинського.
Навчально(методичний посібник. – Кіровог(
рад, 2003.

4. Матвієнко П.І., Сімон О.П. Педагогічні
погляди В.О.Сухомлинського у дошкіллі
Полтавщини // Імідж сучасного педагога.
№ 9(38). – 2003.

5. Сімон О.П. Схованка духу та багата
скарбниця // Дитячий садок. – № 21 (357).
– Червень 2006.

6. Їм будувати майбутнє України. Круг(
лий стіл з проблем громадянського вихован(
ня // Дошкільне виховання. – № 8. – 2006. –
С. 5.

Стаття надійшла в редакцію  10.04.07

12

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



Автор аналізує досвід
іноземних освітніх
систем, роблячи наго�
лос на дрібницях, що є
відображенням сут�
ності процесів, які
відбуваються в них,
порівнює національні
освіти високорозвину�
тих країн із "дрібни�
цями" української ос�
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вания.

Author analyses experi�
ence of the foreign edu�
cational systems, emp�
hasizing details, those
are the reflection of the
essence of processes ta�
ke place in, compares
national communities
of highly developed co�
untries with "details" of
Ukrainian education. 

Постметодика, №2 (73), 2007

13

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ

Осінь 1983 року. На вулиці дощ. У аудиторії № 38 Кіровоград�
ського педінституту студенти розставили сушити свої парасоль�
ки. Одна з них, як на ті часи дуже "крута" (вона належала синові
великого начальника), опинилась прямо над професорською ка�
федрою. Заходить наш улюблений викладач В.К. Коржавін, ди�
виться на цей "натюрморт з парасолькою" і каже: "Характер че�
ловека познается по мелочам. Тот, кто повесил здесь этот зон�
тик, в жизни не пропадет!".

Не тільки характер людини, а і справжній характер педаго�
гічної системи можна простежити за здавалося б дрібними дета�
лями. 

Тому під час своїх професійних візитів за кордон я перш за
все звертав увагу на несерйозні "дрібниці". На основі їх аналізу
з'являлись певні підстави для серйозних висновків про реаль�
ний (а не лише задекларований) характер системи шкільної ос�
віти взагалі і окремої школи зокрема.  Якщо виявлялось, що,
наприклад, у Швеції традиційна оцінка "два" розшифровується
як "ще не задовільно", а "двійочників" тут називають "дітьми з
прихованим потенціалом", можна не сумніватись: гуманістична
філософія освіти притаманна більшості шведських педагогів.
Якщо в американській початковій школі директор каже нам,
гостям: "Вибачте, йдуть діти!" і ми (а не вони) зупиняємось, щоб
пропустити першими учнів пройти на урок фізкультури, не має
сумніву у дитиноцентрованому характері цього навчального
закладу. Якщо японське міністерство освіти ставить перед осві�
тянами завдання "підсилювати у дітей смак до життя", є надія
на те, що в цій країні відбувається реальна гуманізація шкіль�
ництва. Якщо ізраїльські педагоги усвідомлюють, що слід перш
за все "будувати школу для миру і любові", переконаний � на
Святій землі зроблять усе можливе для душевного комфорту
школярів.

Зайве доводити, що фраза "допомогти учням з прихованим
потенціалом", яку використовують наші західні колеги, звучить
значно дитиноцентрованіше, гуманістичніше, ніж типові для на�
шої пострадянської педагогіки фрази про "допомогу  відстаю�
чим" чи "роботу з невстигаючими учнями", які лунали ще на зорі
нашої піонерської юності. 

Якось моя донька Яна прибігла зі школи у дуже радісному
настрої. Виявилось, що в школі вирішили "закріпити" за кожним
добре встигаючим першокласником по одному невстигаючому
старшокласнику. Влаштували шоу в актовій залі під час якого
не тільки публічно "відчитали" майже "дядьків, які досі не вив�
чили таблиці множення", а і виставили їх на сцену, де вже стоя�
ла в ролі "шефів" малеча... Словом, повеселились на славу. Ніхто
тільки так і не усвідомив міри публічного приниження, якому
піддалися ці діти. Ніхто так і не збагнув і того "виховного" впли�
ву, який був справлений на "хороших" учнів, які стали співучас�
никами акту публічної розправи над "невдахами". У нормальній
країні це призвело б до скандалу у пресі, відставок та судових
позовів. У нас же тоді (це був 1990 рік) усе зійшло з рук. Куль�
турний шок не відчули ні педагоги, ні батьківська громада... І за�
раз відлуння такої педагогіки все ще дається взнаки у багатьох
українських школах.

Для того, щоб спекатись більшості, як би це м’якше сказати,
"нюансів" шкільної освіти, які нам дістались у спадщину від ра�
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дянської педагогіки, не потрібні гроші.
Потрібне лише розуміння того, що, на�
приклад, замість напису "Режим роботи
бібліотеки..." значно краще виглядатиме
інший варіант вивіски, на кшалт  "Ласка�
во запрошуємо до бібліотеки з... до...". До
речі, освітній дизайн ніде у світі не роз�
глядають як несуттєву "дрібницю". Може
тому у них не побачиш коридорів пофар�
бованих у ядовито зелений колір. Деякі
наші директори шкіл досі десь вишуку�
ють саме таку фарбу, мабуть, для того,
щоб у дітей відразу ж не виникало зай�
вих ілюзій щодо майбутнього навчання.
Зате там, наприклад, можуть подбати
про те, щоб навіть двері кабінетів сприя�
ли опануванню географії( замість номерів
кабінетів можуть намалювати річки чи
повісити карти Ізраїлю
на дверях з їх внутріш�
нього боку).

"Диявол" тоталітарної
педагогіки дійсно хова�
ється у деталях. У прод�
винутій гімназії ви може�
те побувати на чудових
відкритих уроках і поза�
урочних заходах (це ще
одне слово від якого варто
відмовитись), але  попри те, що там взим�
ку в класах може бути низька темпера�
тура повітря, дітей все одно змусять бути
у формі і у змінному взутті. Тож, тітки на
задніх партах сидітимуть у шубах, а ма�
лесенькі дітки синітимуть від холоду у бі�
леньких сорочечках, показуючи цим тіт�
кам чергове зразково�показушне шоу.
Усе буде красиво і ніхто не задумається
над тим, що наступного дня півкласа зах�
воріє і не прийде до школи.

Я не знаю добре це чи погано, але ніде
за кордоном не бачив, щоб діти дружно
вставали і хором затягували "До�бри�и�
и�и�й де�е�е�нь" в момент появи на поро�
зі класу когось із дорослих. На тебе ніхто
не звертає ніякої уваги тоді, коли ти за�
ходиш на урок, і там на Дикому Заході
(США), і на Далекому (Японія) і на
Близькому (Ізраїль) Сході. 

Педагогічний фах, як правило, робить
людей кращими, ніж вони є насправді
(згадую як на вчительському з'їзді то�
дішній Київський міський голова
О.Омельченко зірвав аплодисменти, коли
щиро поспівчував пндагогам, які не мо�
жуть "ні зайвої чарки випити, ні заматю�
катись...). Це � правило, та у нього є і чи�
мало винятків. На жаль, досі є чимало
прикладів того як саме вчитель може бу�
ти головним інквізитором новітнього часу.

Не вірите? Запитайте у мами, яка роз�
гублено стоїть під дверима 3�го класу, бо
у дитини почався психоз після того, як
учитель публічно розтоптав її гідність,
оголосивши невтішні результати кон�
трольної.

Чи у дорослої людини із зовнішністю
Шварцнегера, якій уже 20 років напере�
додні 1 вересня сняться звичайні шкільні
кошмари (не можу розв'язати задачку на
"контрольній", мене викликають до дош�
ки, а я не можу згадати правило чи забув
вірш…).

Не можу собі уявити, що десь у якійсь
країні можуть не випустити дитину в ту�
алет чи не дозволити під час уроку попи�
ти води... Та, на жаль, можу розповісти не
одну історію з нашої педагогічної реаль�

ності, яка ілюструє ци�
нізм, жорстокість і недо�
лугість деяких наших
рідних горе�педагогів. 

Миле і компанійське
трирічне дитя зненаць�
ка щоранку починає
влаштовувати істерики:
"Не піду в садік!". Зреш�
тою через пару місяців
дідусь звертає увагу на

те, що хлопчик завжди, коли його заби�
раєш з дитсадка, страшенно хоче пісять.
Виявилось, що нова вихователька катего�
рично заявила: ти вже великий і немає
чого пісять на горшок, нам санстанція за�
бороняє їх тримати в туалетах! Так як
дитя ще не вміло користуватись уніта�
зом, йому доводилось мучитись і терпіти
аж до вечора. Що це як не жорстоке по�
водження з дітьми, яке могло мати фа�
тальні наслідки?! У нормальній країні у
подібному випадку був би судовий позов і
колосальна сума відшкодування...

Ми досі можемо запросто не задумую�
чись про наслідки "пропісочити" когось з
учнів на батьківських зборах, публічно
зацитувати якусь дурницю з учнівського
твору так щоб реготав увесь клас, повідо�
мати на широкий загал приватну інфор�
мацію про стан успішності, а то і про стан
здоров'я  того чи іншого учня. 

Рівень педагогічної культури наших
вителів фізкультури � це окрема тема
(фізична складова у назві предмета при�
сутня, а от культурою на практиці його
викладання часто і не пахне).  Для бага�
тьох з них раз плюнути обізвати  учня, а
то і вдатись до рукоприкладства... Що їм з
того що якась необережна фраза вчителя
(скількох учнів на уроці фізкультури  на�
зивали "слабаками" чи "сосискою"?!) мо�
же призвести до насмішок, породити
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... освітній дизайн ніде у світі не
розглядають як несуттєву "дрібницю".
Може тому у них не побачиш кори#
дорів пофарбованих у ядовито зеле#
ний колір. Деякі наші директори шкіл
досі десь вишукують саме таку фар#
бу, мабуть, для того, щоб у дітей від#

разу ж не виникало зайвих ілюзій
щодо майбутнього навчання. 



Упродовж усього свого педагогічного
життя я вів відчайдушну боротьбу з кри�
ком. Згадую як після закінчення педін�
ституту почав працювати в Созонівській
середній школі Кіровоградського району
на посаді організатора позакласної робо�
ти. Моїм кабінетом стала "піонерська кім�
ната". Поруч був кабінет української лі�
тератури у якому вела уроки молоденька
вчителька. Звісно, діти заходилися її
"випробовувати", та у відповідь ледь не
на кожному уроці починала "наводити
порядок у класі". Я змушений був чути як
постійно лунали зойки педагогічного від�
чаю: "Встати!", "Петренко, за двері!",
"Щоденники на стіл!". Після таких "уро�
ків" проводив з вчителькою власні сеанси
"психотерапії". Я і жартував: "Свєта,
припини! Коли ти дико кричиш "Вста�

ти!", я ж теж схоплююсь з
місця і опиняюсь під загро�
зою здобути енурез чи по�
чати заїкатись…". Я і вис�
луховував монологи на те�
му: "Це не діти, це…", і ра�
див як можна легко зміни�
ти стиль взаємин з учнями.

Вона і плакала і сміялась…
Зрештою відучив.

У шкільній освіті "дрібниць" немає і не
може бути, адже будь�який, як би це де�
лікатніше сказати, нюанс може бути тією
ложкою "дьогтю", який зіпсує діжку ме�
ду. Таким чином, "погана вівця" запросто
зводить нанівець зусилля всього педаго�
гічного колективу.

Проблема в тому, що директор школи
часто зосереджується виключно на вирі�
шенні загальних проблем, а до "дріб�
ниць", з якими ледь не щодня стикаються
діти та батьки, у нього не доходять руки.
Потім він щиро не розуміє чому учні не
люблять школу, в якій всі ніби і "відда�
ють серце дітям".

Проблема і в тому, що вчитель прагне
добитись від учнів "глибоких і міцних
знань" причому "любой ценой". Як ре�
зультат, загальний рівень педагогічної
культури залишається таким, що до ом�
ріяної В.Сухомлинським "школи радості"
нам "як до Києва…(продовження цієї
приказки знаєте)".

Стаття надійшла в редакцію  29.01.07

якесь образливе прізьвисько "на всю ос�
тавшуюся жизнь", а то і стати першо�
поштовхом до відвертого цькування ди�
тини. 

У січні 2007 року класик ще радян�
ської педагогіки М.М.Поташник (він про�
водив майстер�клас з якості освіти для
директорів шкіл м. Києва) розповів як йо�
му довелось стати свідком вишуканих
знущань над дітьми з боку вчителя, який
сам запросив його до себе на урок. Цей
чудовий знавець свого предмета і "інже�
нер людських душ" так проводив "опиту�
вання": "До дошки зараз піде...Авдєєв? Ні,
не Авдєєв. Мабуть ми послухаємо... Івано�
ва. Ні, Іванова ми зараз чіпати не будемо!
Так�так, а що тут робиться у журналі у
Данілової?..". Ось так він раз по разу пе�
ребирав увесь алфавіт, проходячись
журналом знизу вгору. Що
робилось у цей час з нерво�
вою системою учнів його не
хвилювало! Зайве доводи�
ти, що такими методами ні�
чого, окрім створення чер�
гових шкільних фобій не
доб’єшся.

На жаль, у багатьох шко�
лах так є і так буде доки ми не забезпечи�
мо послідовний перехід до психозберіга�
ючих технологій викладання і цим на�
решті реально забезпечимо право дитини
на захист від фізичного і психологічного
насильства у школі і вдома. Не дарма ж
ліворадикальний критик школи Іван Іл�
ліч наголошував, що школа досі є репре�
сивним інститутом, який одночасно на ді�
лі сковує, а на словах пропагує особисту
свободу ("Школьные учителя и священ�
ники  � единственные среди профессио�
налов, кто чувствует себя в праве совать
нос в частные дела своих клиентов и в то
же самое время проповедовать неприкос�
новенность личности перед аудиторией,
которая не смеет шевельнуться").

До речі, американські педагоги давно
вже перейшли до використання на уро�
ках виключно адресних запитань. Клю�
човим положенням  педагогічної етики
там є таке: ніколи не задавай запитання,
якщо ти не впевнений на 100%, що саме
ця дитина знає на нього відповідь. Адже,
якщо ти "підловиш"( шкільний фольклор
стверджує: слово "підловити" походить
від слова "підлість") дитину на незнанні,
ти публічно розтопчеш її гідність. Тому
американський вчитель спочатку нази�
ває ім'я учня і тільки після цього задає
адресоване саме йому запитання.

Ви ніколи не задумувались чому в
школі так кричать і дорослі і малеча?!
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У шкільній освіті "дрібниць"
немає і не може бути, адже

будь#який, як би це делікатніше
сказати, нюанс може бути тією
ложкою "дьогтю", який зіпсує

діжку меду. 
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Українська система освіти ХХ століття має незаперечні здо�
бутки, які, попри певні труднощі, детерміновані соціально�полі�
тичними змінами й переходами, відбувалися під упливом демок�
ратичних ідей зарубіжної школи й кращих традицій вітчизняної
педагогіки. Дослідження, проведені в останнє десятиріччя на рубе�
жі ХХ і ХХІ століть, засвідчують незворотність соціокультурних
змін, активізацію інноваційного руху в педагогіці та потребу онов�
лення навчально�виховного процесу кожної школи відповідно до
викликів часу. Необхідність модернізації організаційно�педагогіч�
ної системи освіти і навчального закладу як її первинної ланки ак�
туалізує ідею оптимальної школи, яка має можливість істотно
впливати на зміст освіти, формує власні виховні, навчальні та уп�
равлінські освітні технології, здійснює ефективні громадські зв'яз�
ки у конкретному соціально�педагогічному освітньо�культурному
середовищі та моніторинг наданих послуг у відповідних сегментах
ринку [6].

Проблему здебільшого буває досить легко сформулювати, та не
зовсім просто її вирішити. Термін "оптимальний" у найбільш прос�
тому трактуванні означає "сприятливий, дуже придатний" [8,
с.391]. Стосовно конкретної школи його трансформуємо, на претен�
дуючи в даному фрагменті дослідження на повне охоплення всіх
семантичних аспектів, у такі педагогічні поняття, як "оптимальний
розвиток дитини" і "оптимальний навчальний заклад". На думку
вітчизняних учених�педагогів О. Савченко та О. Сухомлинської,
оптимальна школа має у першу чергу забезпечувати "…оптималь�
ний розвиток кожної дитини… на основі конденсації вже апробова�
них світовим педагогічним досвідом ідей, які можна використати у
процесі становлення молодої української системи освіти й вихо�
вання дітей" [3, с.15]. У контексті зазначеного більшість україн�
ських учених сучасності орієнтують нас на конвергентне поєднан�
ня в педагогічній творчості таких чинників:

 вивчення зарубіжних педагогічних теорій, шкіл, напрямів
науки, малодоступних раніше ("нова школа", "вільне виховання",
"мала школа", "школобазований менеджмент", "ефективна школа"
та ін.);

нове осмислення і більш глибоке опанування вітчизняним дос�
відом побудови і розвитку оптимальної школи, "відокремлення зе�
рен від бур'яну", аналіз з точки зору сучасності того, що має "непе�
рехідну цінність", а не того, що без сумніву відійде в історію [3, с.15].

Для даного аспекту сучасного вітчизняного менеджменту освіти
незаперечно актуальною, на наш погляд, є спадщина визначного
українського педагога В.О. Сухомлинського, який попри всі труд�
нощі й негаразди складного історичного періоду розбудовував
власну школу, проводив комплексний педагогічний експеримент у
одному навчальному закладі тривалістю в 23 роки. Наше дослід�
ження є спробою осмислення організаційно�педагогічної та науко�
во�дослідницької спадщини В. Сухомлинського з точки зору реа�
лій сучасного менеджменту освіти, кращих світових і вітчизняних
тенденцій пошуку й побудови (гіпотетичної, теоретичної, практи�
ко�технологічної) оптимальної школи як типового навчального

ІДЕЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ШКОЛИ У
НАУКОВО�ДОСЛІДНИЦЬКІЙ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙНО�ПЕДАГОГІЧНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ  В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Л.М.Кравченко 

Розглянута ідея оп�
тимальної школи в
єдності науково�дос�
лідного й організацій�
ного педагогічного
доробку В.О. Сухом�
линського, досягнень
науки і практики су�
часного менеджмен�
ту освіти.

Рассмотрена идея
оптимальной школы
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исследовательского и
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V.O. Sukhomlynsky,
achievements of peda�
gogical science and
practice of modern
management of edu�
cation.



весь час була майданчиком для експери�
ментальної роботи директора школи і пе�
дагогічного колективу, адже на матеріалах
в основному своєї школи В.О. Сухомлин�
ський захистив дисертацію кандидата пе�
дагогічних наук "Директор школи – керів�
ник навчально�виховної роботи" (1955);
підготував працю "Постановка експери�
менту педагогічним колективом середньої
школи" (1958 р.), а пізніше його робота
"Проблеми виховання всебічно розвиненої
особистості" була представлена на здобут�
тя вченого ступеня доктора педагогічних
наук [3, с.156].

Учені І.А. Добрянський та М.І. Мухін
підкреслюють: ні педагоги�практики, ні
педагоги�вчені в той час не здійснювали
зв'язку між дослідженням теоретичних
проблем і практичною роботою окремої
школи так, як це зробив В.О. Сухомлин�
ський. "Ніхто не реалізував цього зв'язку
на матеріалі одного педагогічного колекти�
ву у всій його багатогранності впродовж
тривалого часу" [3, с.157]. Розвиваючи ма�
каренківський принцип вивчення досвіду
та принцип органічного зв'язку людини з
середовищем, сформульований представ�
никами "нової школи" і  педоцентричного
напряму в педагогіці, В.О. Сухомлинський
проводить експеримент з конструювання
оптимального навчального закладу, забез�
печення оптимальних умов для розвитку
кожного вихованця в ньому.

А.М. Бойко, аналізуючи феномен В.О.Су�
хомлинського в контексті національної та сві�
тової культури, підкреслює: "Повага Васи�
ля Олександровича до колег і дітей у поєд�
нанні зі справедливою вимогливістю по�
роджувала мікроклімат доброти, згурто�
вувала колектив педагогів�однодумців,
відторгувала недобросовісних" [1]. Учено�
му довелося бути в постійному пошуку,
аналізувати власний і колективний досвід,
докласти багато зусиль, щоб звичайну
сільську школу зробити творчою лабора�
торією навчання і виховання, піднести її на
рівень кращих світових зразків загально�
освітніх навчально�виховних закладів.
"Керувати навчально�виховним процесом
через педагогічний колектив – це значить
повсякденно спиратися на думку і досвід
колективу" (Сухомлинський В.О. Система
роботи директора школи. – К.,1959. – С.14).
Колективність в управлінській системі
вченого була спрямована на поліпшення
якості уроку та методів виховної роботи.
На засіданнях педагогічної ради розгляда�
лися такі питання, як: "Специфіка прове�
дення уроків у перші дні навчального ро�
ку", "Урок заключного повторення і систе�
матизації знань", "Забезпечення індивіду�
ального підходу до учнів на уроках", "Роз�
виток логічного мислення учнів на уроках
у початковій школі" і ін. (1958�1958 н.р.). Ці

закладу, що забезпечує всебічний і гармо�
нійний розвиток особистості кожного вихо�
ванця та конкурентностпоможність влас�
них послуг на освітньому ринку.

Розглядаючи спадщину В.О. Сухомлин�
ського як суттєву складову педагогічних
пошуків ХХ століття, М.Д. Ярмаченко виз�
начає широку педагогічну ерудицію вче�
ного у питаннях добору конструктивного
матеріалу для побудови оптимальної шко�
ли. Це у першу чергу ідеї "нової школи"
(Дж. Бедлі, Е. Демолен, Г. Літц, Г. Вінекен,
П. Гехеб, А. Фер'єр) [3, с. 4]. Характерними
ознаками таких шкіл були: проведення
експериментальної роботи; влаштування
шкіл у сільській місцевості; організація ді�
тей за невеликими групами (10�17 чол.);
широке використання з педагогічною ме�
тою фізичної праці, прогулянок, далеких
екскурсій; побудова навчального процесу
відповідно до вікових та індивідуальних
особливостей дітей; поєднання колектив�
ної та індивідуальної роботи у навчанні;
дитяче самоврядування. "Новими школа�
ми" вважалися лише навчально�виховні
заклади, які були розміщені на лоні приро�
ди, при навчанні спиралися на досвід ді�
тей, використовували ручну працю, орга�
нізовували самоврядування вихованців.

Пізніше на Заході з'явилися "нові шко�
ли" дещо іншого типу (школи Декролі в
Бельгії, Кузіне у Франції, школи�общини в
Гамбурзі, досвідні школи в Бремені, ряд
шкіл у США) [2]. Ці школи розташовува�
лися в містах і використовували комплек�
сну систему навчання. Зміст навчання виз�
начався виключно інтересами дітей; до
співробітництва зі школою залучалися
батьки, місцеве самоврядування, тобто
формувалася шкільна громада.

Помітно співзвучними творчості В. Су�
хомлинського є ідеї Д. Дьюї, твори якого бу�
ли видатні в СРСР з ініціативи Н.К. Круп�
ської. Американський педагог і філософ
свою теорію виховання будував як систе�
му, що має на меті формування особистос�
ті, якнайкраще пристосованої до життя і
практичної діяльності. Він вважав, що ди�
тина – це сонце, навколо якого мають
обертатися всі освітні засоби. В методиці
Дьюї важливе місце займають ігри, імпро�
візації, екскурсії, художня самодіяльність
[9].

В організаційно�педагогічній і науково�
дослідницькій роботі В.О. Сухомлинського
як директора Павлиської середньої школи
і вдумливого науковця прослідковується
вплив прогресивних ідей "нової школи".
Павлиська середня школа – типовий для
свого часу сільський загальноосвітній нав�
чальний заклад з оптимальною на той пе�
ріод кількістю учнів (у середньому 400�500
чол.), класів�комплектів та наповнюваніс�
тю кожного класу в 22�25 чол. Проте вона
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питання сформульовані в руслі аналізу
програм, підручників та послідовного від�
стеження якості знань учнів. На початку
кожного навчального року всі, без виклю�
чення, учні виконували контрольні роботи
з основних предметів для того, щоб учите�
лі знали, з якої основи їм розпочати старт,
а директор не був занадто прискіпливим
до вчителя. В.О. Сухомлинський дуже ви�
могливо ставився до шкільної оцінки. Він
зазначав, що оцінку не можна перетворю�
вати на засіб покарання, адже якщо у ди�
тини не виникло бажання вчитися, то це
проблема більше вчителя, аніж учня. Від�
відування й обговорення уроків директо�
ром школи відбувалося систематично:
В.О. Сухомлинський відвідував щорічно
350�400 уроків, збереглося більше 30 книг
з відвідування й аналізу [3, с.81].

Керівника школи, який відвідує за рік
70�80 уроків, а то й менше, він порівнював
з людиною, що приходить на роботу "із
зав'язаними очима і блукає, як у пітьмі:
щось чує, але нічого не бачить, не знає, не
розуміє" [10; т.4. – с.578].

В.О. Сухомлинський, як директор шко�
ли, часто відвідував інші навчальні закла�
ди, особливо ті, де навчально�виховна ро�
бота оцінювалася високо. Це давало йому
змогу порівнювати діяльність свого колек�
тиву з роботою інших колективів, уникну�
ти орієнтації лише на державні вимоги.
Проте, як зазначає А.М. Бойко, учений за�
суджував копіювання досвіду, рецептурне
його сприйняття, вчив, як і К.Д. Ушин�
ський, виявляти сутність досвіду, співвід�
носити нове в ньому з власною практикою,
створювати необхідні умови для викорис�
тання того, що заслуговує на запозичення і
впровадження [1].

Оцінка досвіду в науково�дослідницькій і
організаційно�педагогічній діяльності В.О. Су�
хомлинського забезпечувалась не стільки
традиційними методами аналізу значної
кількості об'єктивних даних, скільки вдум�
ливим узагальненням багаторічної роботи
з одним об'єктом – Павлиською середньою
школою. Різноманітність і тривалість наг�
ромадження матеріалу для індукції на базі
однієї школи значно полегшувала вченому
систематизацію й узагальнення масштаб�
ніших освітніх проблем і результатів робо�
ти більших педагогічних систем.

В.О. Сухомлинський сам був потужним
джерелом досвіду і виховного впливу, у
першу чергу – на педагогічний колектив
школи, адже в управлінській виховній ро�
боті він вдало використовував метод осо�
бистого прикладу. Директор школи був
учителем�професіоналом вищого ґатунку,
автором самобутньої навчальної технології
та власної педагогічної концепції вихован�
ня всебічно й гармонійно розвиненої осо�
бистості. Це є кращою традицією вітчизня�

ної педагогіки, адже, на наш погляд, тен�
денція до розгляду директора як особис�
тості, що займається лише організатор�
ською роботою, в нашому освітньому ме�
неджменті не приживеться. Директором
школи завжди був і буде у першу чергу
педагог з фаховою освітою, з високим рів�
нем учительського професіоналізму, лі�
дерськими здібностями, з постійним праг�
ненням до саморозвитку і самовдоскона�
лення. Зразком такого керівника навчаль�
ного закладу був і залишається В.О. Су�
хомлинський; наявність такого менеджера
є конвергентною ознакою сучасної опти�
мальної школи.

Вивчення вітчизняної і зарубіжної пе�
дагогічної літератури, при всій її різнома�
нітності й широті проблематики, виявляє
одну з тенденцій: досить легко сьогодні за�
декларувати непересічність і неминучість
спадщини того або іншого вченого і продов�
жувати вперто на цьому наполягати, пос�
луговуючись відомими фактами і цитата�
ми з творчого доробку вченого. Узагальню�
ючи результати опитування більше 300
педагогічних працівників (учителів, ди�
ректорів шкіл, керівників гуртків, заступ�
ників директорів шкіл з виховної роботи,
керівників шкільних методичних об'єд�
нань) стосовно використання теоретичних
і практичних аспектів досвіду вітчизняних
педагогів ХХ століття, з упевненістю від�
значаємо: В.О. Сухомлинський знаходить�
ся на чільному місці, його спадщину вва�
жають актуальною 78% респондентів; його
твори використовують 83% опитаних ди�
ректорів загальноосвітніх навчальних зак�
ладів та їхніх заступників. Причому, тут
варто відмітити, що позитивним результа�
том анкетування вважалась не проста дек�
ларація за зразком: "Люблю і знаю твор�
чість Сухомлинського", а конкретне поси�
лання на назви праць і зміст управлінської
та виховної спадщини вченого.

Це анкетування допомогло нам остаточ�
но визначити власну позицію в контексті
проблеми даного дослідження. Використо�
вуючи відомі факти творчої біографії вче�
ного, ґрунтуючись на досліджених нашими
попередниками працях, хочемо запропо�
нувати власне бачення вагомих причин
значної прологованості в майбутньому віт�
чизняної й зарубіжної школи результатів
його науково�дослідницької і організацій�
но�педагогічної діяльності.

І. Не викликає сумнівів, що В.О. Сухом�
линський глибоко знав і широко викорис�
товував у своїй педагогічній діяльності
творчість видатних зарубіжних і вітчизня�
них педагогів ХІХ і ХХ століть, яких хви�
лювала ідея оптимальної для особистості й
для соціуму школи. Сухомлинський сам не
формулював цю ідею, проте, на наш пог�
ляд, він свідомо чи інтуїтивно обрав для
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системи освіти. В.О. Сухомлинський пос�
тійно турбувався про привабливість внут�
рішнього середовища очолюваного ним
закладу. Це забезпечувалося естетикою
предметного середовища: "Естетична цін�
ність речей, які оточують нас, не збігається
з їх ціною, вираженою у вартості. Ми доби�
ваємося того, щоб усе, що оточує дітей, бу�
ло для них з естетичного боку неоцінен�
ним… Естетичне сприймання навколиш�
ньої обстановки справа глибоко суб'єктив�
на, яка  залежить від активної діяльності,
спрямованої на естетичне освоєння дій�
сності" [10; т.4. � с.385]. Школа В.О. Сухом�
линського як центр естетичної освіти учнів
і батьків орієнтувалася на освоєння есте�
тичних можливостей соціального оточення
(краса щоденного спілкування вікових
груп: учителів, учнів та батьків між собою;
художня і моральна цінність слова; есте�
тика пізнавальної діяльності; краса при�
родного середовища; творча діяльність у
галузі мистецтва, техніки тощо), що роби�
ло її привабливою для учнів, їхніх батьків,
громадськості села. Правильно оцінюючи
майбутні тенденції розвитку освіти, вче�
ний ще в 1967 році говорив про "…ком�
плекс спільних цілеспрямованих дій шко�
ли і сім'ї на особистість"; зазначав, що "ви�
ховання дітей становить важливий гро�
мадський обов'язок сім'ї", що воно має ор�
ганічно доповнюватися відповідальністю
школи за якість знань і виховних упливів.
Розглядаючи виховання в школі і сім'ї як
єдину систему, багато працюючи у цьому
напрямі з батьками учнів, директор школи
залучав до роботи громадськість, тим са�
мим ставлячи школу в центр освітньо�
культурного комплексу села, цілеспрямо�
вано формуючи її зовнішнє середовище.
Підкреслюючи важливість такого підходу,
В.О. Сухомлинський стверджував, що
"…Шкільно�сімейне виховання не тільки
дає змогу добре виховати молоде поколін�
ня, а й одночасно є дуже важливою умо�
вою вдосконалення морального обличчя
сім'ї, батька і матері…, без активної участі
батька і матері в житті школи … неможли�
ва сім'я …неможлива школа… неможливий
моральний прогрес суспільства" [10; т.4. –
С.13�14]. Педагог говорить про "єдиний ко�
лектив батьків, учнів, учителів" фактично
як про основу "єдиної громадської думки…
на виховання дітей", запоруку єдності ви�
могливості й поваги до особистості. Зміст і
форми роботи Павлиської школи з інтег�
рації громадсько�педагогічного середови�
ща закладу і сьогодні залишаються акту�
альними: "Школа радості", у якій педагоги
разом з батьками і вихователями дитсадка
протягом року займалися підготовкою ді�
тей до навчання у школі; "педагогічна шко�
ла" для батьків; психолого�педагогічні се�
мінари для батьків, учителів і всіх бажаю�

практичної її реалізації Павлиську серед�
ню школу, яка була типовою сільською
школою того часу: невеликий (25�35 чол.)
педагогічний колектив, помірна наповню�
ваність класів, оптимальна для організації
ефективного управлінського і виховного
впливу загальна кількість учнів. Ці пара�
метри школи Сухомлинського майже пов�
ністю співпадають з сучасним баченням
оптимальної школи як учнями і батьками,
так і педагогічною громадськістю ряду пе�
редових країн світу [4; 5]. Комплексні дос�
лідження шкільної політики в різних нав�
чальних округах США виявили, що, на
думку американських учених і практиків,
оптимальні умови для навчання можна
створити, якщо кількість учнів у школі не
перевищує 500 осіб. Наприклад, у штаті
Нью�Йорк є місто Рочестер, у якому на 33
тисячі учнів функціонує 60 шкіл, тобто на
одну школу в середньому припадає трохи
більше 500 учнів. Обмежені за умовами
контрактів і розміри класів: у початковій
школі учнів у класі не може бути більше
20�22; якщо ж міська влада нав'язує біль�
шу їхню кількість, на клас встановлюють
посаду асистента вчителя [5]. Ідея "малої
(оптимальної) школи" реалізується в США
також відмовою від бачення школи як зак�
ладу з великим приміщенням. Архітекту�
ра більше не диктує умов педагогіці, адже
в одному великому шкільному приміщенні,
розрахованому на 1500 учнів, органічно
розміщуються три незалежні одна від од�
ної школи, так звані "школи в школі", які
спільно, за певними графіками, використо�
вують лише спортзали, стадіон та їдальню.
У цих навчальних закладах можуть бути
абсолютно різні варіанти вибору планів
навчання, яких сьогодні в США нарахову�
ється близько двадцяти.

У Новій Зеландії, де освітня політика
здійснюється за принципом "згори�вниз",
вищі органи освітнього  менеджменту пос�
тійно рекомендують розміщувати школи у
приміській або в сільській місцевості, що
вважається суттєвою ознакою оптималь�
ного розташування навчального закладу
[9].

ІІ. Світовою тенденцією розвитку сучас�
ної середньої освіти є те, що кожна школа
передусім орієнтується на запити громади.
Ідея створення цілісного соціально�педаго�
гічного й культурно�виховного середовища
у творчості В.О. Сухомлинського виражена
в першу чергу у формулюванні і розвитку
поняття "шкільно�сімейне виховання" та
технологічному забезпеченні умов його ре�
алізації в обставинах середньої школи.
Завдання сприяння зростанню задоволен�
ня рівнем та якістю освіти й вихованості
учнів і батьків завжди було й залишається
актуальним, особливо в сучасних ринко�
вих умовах функціонування і розвитку

19

Постметодика, №2 (73), 2007

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



чих. У "педагогічні понеділки" відбувалося
спільне засідання цих форм роботи з обго�
воренням нагальних проблем розвитку
школи. Завдяки такій роботі школа перет�
ворювалася у сприятливе і привабливе
місце перебування особистості, створюва�
ла індивідуальні й соціальні освітні цілі ді�
тей і дорослих, забезпечувала спільну ра�
дість, задоволення, залучала місцеву гро�
маду й батьків до участі в шкільних спра�
вах і у процесі виховання молоді. На нашу
думку, цей досвід є актуальним, заслуго�
вує вдумливого вивчення й інтерпретації
як наукової, так і практико�технологічної.

ІІІ. Сучасним залишається також ба�
чення В.О. Сухомлинським проблеми вихо�
вання особистості для майбутнього життя,
органічної та неподільної єдності розумо�
вого і трудового виховання. Сьогодні кон�
цепція 12�річної школи в Україні передба�
чає "залучення дитини до життєтворчої
активності в суспільстві, культурі, приро�
ді" [7] у першу чергу на засадах самостій�
ності особистості, формування громадян,
здатних до свідомого суспільного вибору,
впевнених у своїх розумових і фізичних
силах. Ідея єдності трудового виховання і
всебічного розвитку особистості – мораль�
ного, інтелектуального, естетичного, фі�
зичного – має бути по�новому осмислена
сучасними менеджерами загальноосвітніх
навчальних закладів. Центром цієї ідеї є
думка вченого про те, що "…від праці
йдуть міцні нитки до інтелектуального, мо�
рального, естетичного, емоційного розвит�
ку, до становлення… громадянської серце�
вини особистості" [10; т.3. – с.568]. Карди�
нально важливою вважав педагог "працю
за навчальною партою", уміння самостійно
здобувати знання, що має органічно допов�
нюватися  "азбукою трудового навчання,
азбукою технічної культури" [10; т.4. –
с.311]. Трудове виховання, на думку вчено�
го, починається за партою, за книжкою;
неробство за партою – страшна загроза,
воно розбещує і морально калічить люди�
ну. Ніякі форми трудового навчання не мо�
жуть надолужити того, що згаяне в найго�
ловнішому – у сфері думки. Людина, яка
сидить за партою, має бути переконаною в
тому, що вона – трудівник пізнання [3,
с.13]. У сучасних умовах соціально�еконо�
мічних трансформацій, формування ново�
го економічного мислення, підприємливос�
ті кожної людини школа, на наш погляд,
має при виборі профілю навчання у першу
чергу враховувати можливості оптималь�
ного поєднання розумової праці і трудово�
го розвитку особистості. Інколи ці можли�
вості ігноруються: міські школи обирають
лише профілі, які сприяють інтелектуаль�
ному розвитку дітей, сільські – лише ті,
які ґрунтуються на різних видах сільсько�
господарської та технічної праці. Цим по�

рушуються сформульовані В.О. Сухомлин�
ським принципи єдності трудового вихо�
вання і загального розвитку дитини та роз�
криття, виявлення й розвитку індивіду�
альності особистості у процесі навчальної
та фізичної праці. Оптимальна школа, як у
місті, так і в сільській місцевості, не повин�
на порушувати органічність зв'язків люди�
ни з природою, з предметним середови�
щем, на яке особистість впливає у першу
чергу засобами власної праці, інтелекту�
альної і фізичної.

Отже, не претендуючи на вичерпність
аналізу проблеми актуальності науково�
дослідницької і організаційно�педагогічної
спадщини В.О. Сухомлинського, підкрес�
лимо: творчість видатного педагога є бага�
топлановою, глибокою і сучасною. У своїх
працях він постійно звертається до май�
бутнього й веде з ним діалог. Кожне з нас�
тупних поколінь учених і практиків мати�
ме змогу черпати нові ідеї, творчо осмис�
лювати думки вченого, впроваджувати їх
у життя школи на всіх етапах її розвитку.
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Одним із важливих напрямків освітньої діяльності суспільс�
тва є формування належної мовної компетенції представника
того чи того етносу, яка в сукупності з предметною, культурною
та комунікативною компетенціями великою мірою і забезпечує
успіх міжособистісної та міжкультурної комунікації [див. про це,
зокрема: 1, с. 122�124]. Мовна компетенція – "володіння засобами
мови, тобто одиницями та категоріями всіх її рівнів, стилістич�
ними засобами, законами їх використання тощо", чи "знання
учасниками комунікацій мови (мовного коду), тобто правил, за
якими формуються правильні мовні конструкції та повідомлен�
ня, здійснюється їх трансформація" [1, с. 123] – формується у
конкретної особи протягом її передшкільного та шкільного пері�
одів життя, а надалі лише уточнюється, доповнюється, коригу�
ється та розвивається.

Необхідним складником комунікативної діяльності людини, а
відповідно і її мовної та комунікативної компетенцій є володіння
нею достатнім комплексом інформації про мовні засоби апеляції
(зверненості), притаманні певній мові, наявність стійких та сві�
домих навичок доречного та ефективного використання вказа�
них засобів у найрізноманітніших ситуаціях. Саме тому в цій
розвідці ми ставимо собі за мету окреслити граматичні межі
апеляційного складника мовної компетенції українця, визначи�
ти найважливіші шляхи й напрямки їх формування та розвитку
в конкретної особи та етносу загалом. Одразу ж наголосимо, що
мовну й мовленнєву підготовку сучасного українця необхідно
проводити при постійному наголошуванні на питомих націо�
нальних мовних рисах та протиставленні їх характерним особ�
ливостям інших мов, інтерферентний вплив яких більшою або
меншою мірою виявляється в сучасному українському мовленні.
Маємо на увазі винятково поширені по всій території України
вияви українсько�російського суржику, а також менші за інтен�
сивністю, проте також достатньо помітні в часи масової міграції
та глобалізації впливи інших, передусім європейських мов:
польської, словацької, чеської, англійської, німецької тощо.

Апеляційний складник мовної компетенції українця, на наш
погляд, формують знання і навички свідомого використання у
мовленні передусім спеціальних мовних одиниць апеляції, серед
яких насамперед назвемо спеціальні грамеми апеляції – форми
кличного відмінка імен та форми власне імператива дієслів.

Сучасному українцеві важливо якнайшвидше і найміцніше
прищепити (передусім власним прикладом батьків, близьких,
учителів, викладачів, суспільних освітніх інституцій та засобів
масової інформації, а потім і шляхом теоретичного викладу та
виконання системи спрямованих навчальних завдань) усвідом�
лення функціональної своєрідності зверненої мови, що виразно
виявляється в семантичних та формальних особливостях мов�
них одиниць та конструкцій, що її репрезентують. Важливо при
цьому наголошувати на національній своєрідності засобів вира�
ження граматичного значення апеляції іменними (спеціальними
формами кличного відмінка) та дієслівними грамемами (зокрема
питомо українськими формами наказового способу першої особи

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СКЛАДНИК МОВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ УКРАЇНЦЯ
(напрямки формування й розвитку)

М.Скаб 



множини). Оскільки диференційною ри�
сою морфологічного ладу української мо�
ви є наявність особливих форм кличного
відмінка, передусім слід роз'яснювати не
лише їх нормативність, але передусім
ефективність, а отже й необхідність ви�
користання мовцями спеціальних україн�
ських форм вокатива.

Для усвідомленого застосування спе�
ціальних форм кличного відмінка дореч�
но вдатися до екскурсу в історію мов
(зокрема розповісти про наявність у бага�
тьох мовах в давнину форм кличного від�
мінка, які потім поступово занепали: ду�
же показовим є приклад з казки О. Пуш�
кіна про золоту рибку: Выплыла рыбка и
спросила: Чего тебе надобно, старче?) та
до аналізу фактів сучасних мов (появи у
тій же російській мові так званого "нового
кличного" типу ма, па!, форми якого за�
безпечують розрізнення функціонально
відмінних, але омофлексійних форм номі�
натива та вокатива, які, крім того, ще й
розрізняє специфічне інтонування вис�
ловлень, що містять аналізовані форми).

Граматичне значення кличного відмін�
ка в українській мові маркує низка спе�
цифічних засобів: а) спеціальні флексії
для іменників чоловічого та жіночого ро�
ду в однині; б) флексії, омонімічні флексі�
ям називного відмінка для іменників се�
реднього роду в однині та іменників усіх
родів у множині, інших іменних форм в
однині та множині; в) особливе наголошу�
вання форм вокатива, що поєднується зі
специфічною флексією і служить у цьому
випадку засобом розрізнення граматич�
ного значення (пор.: цаарю і царюю, кооню і
конюю) [див., зокрема: 10]. Наявністю форм
вокатива українська мова вирізняється з
ряду мов (російської, англійської, німець�
кої і т.д.), водночас об'єднуючись з інши�
ми (чеською, польською тощо), хоча, як
констатував О. Пономарів, "кличний від�
мінок у нас (не так, як у чехів і поляків!)
тривалий час перебував у становищі По�
пелюшки" [8, с. 167].

Саме наша мова чи не найповніше з�
поміж інших слов'янських мов зберегла
давню форму закінчень кличного відмінка
[5, с. 101; 16]. Водночас уже на власне ук�
раїнському ґрунті, на думку дослідників
історії мови, з'явилося особливе закінчен�
ня �ю у пестливих іменниках м'якої групи
першої відміни, поширилися в літератур�
ній мові закінчення вокатива �у (�ю) в
іменниках чоловічого роду твердої групи
та м'якої групи із суфіксом �ець, набули
нового закінчення вокатива іменниками
колишньої ї – основи [5, с. 82, 101].

Про природність системи закінчень
кличного відмінка в українській мові

свідчить те, що ці форми легко утворю�
ють і в пізніші часи для нових слів, у тому
числі й запозичених, а також випадки,
коли мовці за аналогією витворюють во�
кативні форми імен, яких не передбачає
узус. О. Синявський, наприклад, свого ча�
су зауважував: "Зрідка навіть іменники
ніякого роду, що взагалі не мають окре�
мого закінчення в кличних відмінках, пі�
до впливом іменників чоловічого роду,
приймають закінчення �у, якщо вони з
наростком �ко: Ой сонечку�батечку, до�
годи, догоди (О. Олесь)" [9, с. 48].

Відзначимо, що, за сучасними уявлен�
нями, кличний відмінок, хоча й омоніміч�
ний флексіями з називним, мають не ли�
ше іменники, а також і інші імена. В ен�
циклопедії "Українська мова" знаходимо
таке визначення вокатива: "1) грамема
категорії відмінка іменників, що спеціалі�
зована на вираженні функції звертання,
входить у парадигму однини та множини
і відрізняється від ін. грамем сукупністю
закінчень: одн. дівчино, красуне, батьку,
велете, село, поле, любове, ноче, курча, ім 'я;
мн. дівчата, красуні, батьки, велети, се�
ла, поля, ночі, курчата, імена; 2) залеж�
на від К. в. іменників і узгоджувана з ним
грамема прикметника та інших слів
прикметникового морфол. типу у функції
означення, яка входить у парадигму од�
нини та множини і збігається із закінчен�
ням наз. в. прикметника та ін. слів із
прикметниковим типом відмінювання"
[13, с. 237]. Більше того, ми переконані,
що функціональна специфіка займенни�
кових іменників ти, ви (вони вказують
тільки на 2�у особу – адресата мовлення,
тобто їх використовують лише для поз�
начення процесів апеляції) зумовлює і
специфіку їх словозмінної парадигми:
початковою формою таких слів мусимо
визнати кличний відмінок, а називного
вони, очевидно, взагалі не мають.

Особливістю матеріального виражен�
ня вокативних форм у сучасній україн�
ській мові є також поширене в усному та
писемному мовленні і власне кодифікова�
не чинним українським правописом вжи�
вання в складених номінаціях адресата
мовлення форм із спеціальним закінчен�
ням кличного відмінка і форм вокатива
(оскільки елементи складеної номінації
не можуть бути представлені різними
відмінковими формами) із закінченнями,
омонімічними формам називного відмін�
ка. Варто зауважити, що приписи право�
пису зумовлені, крім прагнень забезпе�
чення різноманітності звучання, також і
лексико�семантичним наповненням імен�
ників, що комплектують номінацію. Так,
"у звертаннях, що складаються з двох

22

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ



українських форм" [6, с. 113]. І сьогодні
актуальним є заклик І. Огієнка: "не треба
забувати, що кличний відмінок – це дуже
давня ознака нашої мови; мова російська,
скажемо, давно вже згубила цю форму.
Ось тому треба обов'язково додержувати
форм цього відмінку і не заміняти його
називним, як це часто роблять під росій�
ським впливом" [7, с. 38].

Своєрідно протікають в українській
мові процеси витворення форм так звано�
го "нового" кличного відмінка. Ці форми
активніше з'являються у мовах, де зане�
пали флексії вокатива, у чому виявля�
ється універсальна мовна тенденція �
створення спеціальних показників мате�
ріального вираження для кожного окре�
мого граматичного значення. Натомість у
мовах, що зберегли і розвинули спеціаль�
ні флексії вокатива, витворення ще од�
них його граматичних показників, на наш
погляд, є системно надмірним. Було б по�
милково, однак, пояснювати наявність у
сучасному розмовному мовленні україн�
ців усічених форм для називання адреса�
та мовлення лише інтерференційним
впливом російської мови. Цьому супере�
чать факти використання таких грамем у
різних говорах української мови, у тому
числі й південно�західних, на які росій�
ський вплив у попередні епохи майже не
поширювався [3, с. 81]. Можливо, у цьому
випадку поява усічених форм пов'язана
із прагненням мовців скорочувати пес�
тливо�зменшувальні найменування особи
взагалі. Відзначимо, що аналізовані гра�
меми українці вживають лише в розмов�
ному мовленні та й то досить рідко.

Спеціальну систематичну й системну
роботу слід проводити у напрямку свідо�
мого та правильного використання мов�
цями українських синтетичних грама�
тичних форм наказового способу. Як і во�
кативні форми імен, форми наказового
способу є дуже давніми утвореннями, що,
на думку дослідників, витворилися з
форм праіндоєвропейського оптатива
(бажального способу) [2,с. 292]. З�поміж
інших дієслівних форм їх вирізняє низка
морфологічних особливостей, які виразно
свідчать про функціональну специфіку.

Найвагоміша із своєрідностей – непов�
на (точніше незвична, така, що не відпо�
відає усталеним уявленням) парадигма
імператива, яка, проте, за слушним зау�
важенням Р. Якобсона, стає зрозумілою
та глибоко послідовною, якщо поглянути
на неї саме у світлі специфічних особли�
востей імператива у порівнянні з іншими
дієслівними формами [15, с. 194].

Первинні форми наказового способу –
форма 2�ої особи однини, як і форми во�

власних назв – імені та по батькові, обид�
ва слова мають закінчення тільки клич�
ного відмінка: Володимире Хомичу, Ма�
ріє Василівно [14, с. 74]. Якщо номінація
адресата мовлення складається із за�
гальної назви та імені, "форму кличного
відмінка набуває як загальна назва, так і
власне ім'я" [14, с. 74]. Правопис допускає
відсутність вокативного закінчення в но�
мінації адресата мовлення, яка склада�
ється з двох загальних назв, типу добро�
дію бригадире і добродію бригадир [14, с.
74]. І лише в назвах співрозмовника, до
якого звертаємося, що складаються із за�
гальної назви та прізвища, правопис ка�
тегорично стверджує, що "форму клич�
ного відмінка має тільки загальна назва, а
прізвище завжди виступає у формі на�
зивного відмінка" [14, с. 74]. Варто заува�
жити, що у випадку утворення складеної
номінації адресата мовлення з україн�
ським прізвищем чоловічого роду, що за�
кінчується на приголосний звук, у роз�
мовному мовленні дуже часто трапля�
ються випадки утворення форми клично�
го відмінка зі специфічним закінченням і
від прізвища: пане Вітре.

Специфічність розвитку української
системи іменної словозміни виявляється
також і у своєрідності притаманної бага�
тьом слов'янським мовам заміни спеці�
альних форм вокативй формами, що за
флексіями схожі на номінатив. Таку замі�
ну зумовлюють, по�перше, інтерферен�
ційні впливи на українську мову інших
мов (причому, якщо раніше йшлося пере�
дусім про вплив російської мови, то тепер
є підстави говорити про вплив пошире�
них у сучасному світі неслов'янських
мов, передусім англійської); по�друге,
вплив діалектів на літературне мовлення
(у ряді говірок української мови дослід�
никами зафіксовано використання у
функції вокатива іменних форм, омоф�
лексійних з формами номінатива [2, с. 48,
104, 131; 3, с. 81]; по�третє, низька мов�
леннєва культура частини мовців, чис�
ленні вияви мовного недбальства, які по�
роджені активними асиміляторськими
заходами впродовж багатьох століть на�
шої історії, прищепленням українцям
комплексу лінгвістичної меншовартості
тощо.

М. Наконечний свого часу констату�
вав: "Під упливом російської мови і в ук�
раїнській інтелігентській (поточній мові)
частенько нехтують питомі форми клич�
ності, говорячи (і навіть пишучи) Слухай�
те, Сергій Петрович!, Вельмишановний
Петро Маркович!, Дорогий брат!, О
теплий вітер. Добра письменска і народ�
ня мова всюди тута додержує правдивих

23

Постметодика, №2 (73), 2007

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



катива, майже без змін успадковані су�
часною українською мовою з попередніх
епох. На думку О. Ісаченка, "втрата за�
кінчення 2 особи однини імператива по�
тягнула за собою повну перебудову усієї
системи імператива" [4, с. 478; див.: 15, с. 194].
Похідними від форм 2�ої особи однини є
форми 2�ої та 1�ої особи множини, гра�
матичне значення особи й числа в яких
маркують спеціальними закінченнями �те
(�іте, �іть), �мо (�імо, �ім). Про певну гра�
матичну автономність таких закінчень
свідчить також використання їх для поз�
начення граматичного значення числа та
особи в недієслівних лексемах нумо, ну�
те [12, V, с. 455, 456]. Слід, проте, зазна�
чити, що в українській мові розвинулися
специфічні варіанти граматичних показ�
ників форм 1�ї та 2�ої особи множини на�
казового способу дієслів, які в 2�й особі
однини наказового способу мають закін�
чення �и типу ходи, роби, учися. Так, при
творенні форми 1�ої особи множини вибір
дієслівного закінчення �ім чи �імо визна�
чають вимоги милозвучності: Ходім, Ок�
сано!, але Ходімо, Галино!. Творячи фор�
ми 2�ої особи множини, мовець, викорис�
товуючи різні варіанти закінчень, має
можливість надати висловлюванню або
нейтрального робіть, учіться, або уро�
чисто�піднесеного (архаїчного) відтінків
робіте, учітеся.

Найяскравішою своєрідністю україн�
ського імператива, зокрема у порівнянні з
близькоспорідненою російською мовою, є
збережені з попередніх епох спеціальні
форми наказового способу 1�ої особи мно�
жини. На цьому постійно наголошують
лінгвісти, звертаючи увагу на недореч�
ність, неприпустимість використання ук�
раїнцями у значенні наказового способу
форм дійсного: "в українській мові є ок�
рема форма наказового способу для 1�ї
особи множини, відмінна від форми 1�ї
особи множини дійсного способу. Отже, їх
не слід плутати" [9, с. 85].

Таким чином, українська мова впро�
довж свого історичного розвитку вироби�
ла власну систему морфологічних засобів
вираження апеляції, яка забезпечує на�
ціональну самоідентифікацію українців.
При формуванні та розвитку їх мовної та
мовленнєвої компетенції необхідно пос�
тійно та цілеспрямовано переконувати
мовців у доцільності та ефективності зас�
тосування питомо українських граматич�
них форм апеляції – вокативних форм
імен та спеціальних грамем наказового
способу, виробляти навички їх автомати�
зованого використання, з одного боку, та
уникання, з іншого, форм, привнесених у
нашу мову, ненормативних, суржикових.
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своего бурного вдохновения; а другой  –
вкрадчивою грациею изложения; третий  –
преимущественно ирониею, насмешкой,
остроумием; четвертый  –  последователь�
ностью и ясностью изложения и т.д. Каж�
дый из них говорит, сообразуясь с предме�
том своей речи, с характером слушающей
его толпы, с обстоятельствами настоящей
минуты"[3, с.508.]. Здесь больше уделено
внимания дифференцированному подходу,
учету субъективности. И хотя это разные
точки зрения, но как удачно они дополняют
друг друга и показывают сложность и важ�
ность риторики. Продолжая эту мысль, надо
отметить, что Бернард Шоу говорил: "...есть
50 способов сказать слово "да" и 50 способов
–  слово "нет", а для того, чтобы написать
эти слова, есть один способ". Поспорить с
этим трудно, ибо без дополнительных дока�
зательств ясно, что эффект от восприятия
слова звучащего во много раз превосходит
эффект, производимый его текстовым ана�
логом. 

Поучителен исторический путь разви�
тия риторики. Как известно, родилась рито�
рика в Древней Греции от греческого слова
rhetor  –  оратор. Более всего при этом ссы�
лаются на древнегреческого философа Эм�
педокла как основателя риторики, хотя к
этому имели отношение многие философы
досократовского периода. Достаточно упо�
мянуть мудрое высказывание Гераклита,
имеющее важное отношение к сути диало�
га, о том, что "взаимную беседу следует
вести так, чтобы каждый из собеседников
извлек из нее пользу, приобретая больше
знаний". Однако заложили основы ритори�
ки более всего софисты в ответ на потреб�
ность прежде всего судопроизводства, по�
литики.

Софисты Коракс и Пизий разработали
правила ведения спора, Протагором были
проанализированы различные стороны су�
дебного дела, Горгий предложил набор об�
разцов для обвинения и защиты на все слу�

С древнейших времен риторика неиз�
менно привлекала внимание людей, особен�
но, таинством своего действа, волшебством
результата, устремленностью к творчеству,
многообразием форм устного общения, в
том числе институализированных, специ�
ально организованных (лекция, диспут,
дискуссия, дебаты и т.п.). Среди средств,
способствующих их развитию, безусловно,
следует указать на диалог, предпочитаю�
щий равноправное и совместное существо�
вание различных точек зрения на один и
тот же предмет, вопреки синтезу, в котором
одна точка зрения как бы поглощается дру�
гой, претендуя на абсолютность и единс�
твенность существования.

В этих условиях большое значение при�
обретает содержательная емкость, ясность
точек зрения, их убедительность, привле�
кательность, эстетичность, гуманистич�
ность и т.п., реализация которых во многом
зависит от степени овладения участниками
устного общения основ и ценностей ритори�
ки, их риторической образованности, объе�
диняющей в себе науку и искусство красно�
речия. Благодаря этому союзу риторика об�
ладает большими гносеологическими и вос�
питательными возможностями. Однако ис�
пользование их представляет большую
трудность. Показательны в этом плане вы�
казывания по данному вопросу двух знаме�
нитых мыслителей А.П. Чехова и В.Г. Бе�
линского. Так, А.П. Чехов в своем рассказе
"Скучная история", излагая специфику ра�
боты преподавателя, указывает на то, что
"в одно и то же время приходится изобра�
жать из себя и ученого, и педагога и орато�
ра, и плохо дело, если оратор победит в вас
педагога и ученого или наоборот" [24, с 58].
Как видим, в данном случае А.П. Чехов де�
лает упор на единство разных качеств в де�
ятельности преподавателя. С других пози�
ций рассматривает творческий труд орато�
ра В.Г. Белинский. Он пишет: "Один оратор
могущественно властвует над толпой силою
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встал и начал благодарить слушателей  –
просто светлыми прекрасными словами,
слезы были у него на глазах, щеки горели,
он дрожал. "Благодарю тех,  –  так кончил
он,  –  которые с симпатией слушали меня и
разделяли добросовестность тона ученых
убеждений, благодарю и тех, которые не
разделяли их, с открытым челом, прямо и
благородно высказали мне свою противопо�
ложность. Еще раз благодарю вас". Он мол�
чал и кланялся. Безумный, буйный восторг
увлек аудиторию,  –  крики, рукоплескания,
шум, слезы, какой�то торжественный бес�
порядок, несколько шапок было брошено в
воздух. Дамы бросились к доценту, жали его
руку, я вышел из аудитории в лихорадке.
Слава доценту и слава аудитории!" [6, с.350�
351].

Интересны воспоминания знаменитого
оратора�юриста А.Ф. Кони о своем не менее
знаменитом коллеге Ф.Н. Плевако. "Мне
вспоминается защита им в Сенате бывшего
председателя одного из крупных судов, об�
виняемого в преступном попустительстве
растраты его непосредственным подчинен�
ным денег, отпущенных на ремонт здания.
Несчастный подсудимый, попавший с блес�
тящего судебного пути на скамью подсуди�
мых, убитый и опозоренный, постаревший
за два года на двадцать лет, сидел перед се�
наторами и сословными представителями,
низко опустив свое исхудалое, пожелтев�
шее лицо... Обвинитель  –  товарищ обер�
прокурора сказал сильную, обстоятельную
речь и закончил ее приглашением судей
вспомнить, как высоко стоял подсудимый на
ступенях общественной лестницы и как
низко он пал, и, применяя к нему заслужен�
ную кару, не забыть, что "кому много дано, с
того много и спросится"...

Заключая свою защиту, Плевако, вспом�
нив слова обвинителя, сказал голосом, иду�
щим из души в душу: "Вам говорят, что он
высоко стоял и низко пал и во имя этого тре�
буют строгой кары, потому что с него дол�
жно "спроситься". Но, господа, вот он пред
Вами, он, стоящий так высоко! Посмотрите
на него, подумайте о его разбившейся жиз�
ни  –  разве с него уже не достаточно спро�
шено. Припомните, что ему пришлось пе�
рестрадать в  неизбежном ожидании этой
скамьи и во время пребывания на ней. Высо�
ко стоял, низко упал... ведь это только нача�
ло и конец, а что было пережито, между ни�
ми! Господа, будьте милосердны и, вспоми�
ная о высоте положения и о том, как низко
он упал, подумайте о дуге падения" [11, c.
168�169]. Не трудно догадаться, к какому ре�
шению пришел суд.

Риторика  –  многофункциональное об�
разование. Это заметил еще софист Горгий,
заявив, что "речь является могущественной
владычицей, которая выполняет божес�
твенные дела наименьшим и наинезамет�
нейшим телом, ибо способен и отыскать
страх, и отвести скорбь, и вызвать заботу, и
увеличить сочувствие... " [9, с. 125].
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чаи жизни. Все это послужило тому, что
каждый гражданин мог стать собственным
адвокатом и принимать активное участие в
политической жизни. Платон продолжил
усилия своих предшественников по совер�
шенствованию риторики, возведя ее на
уровень теории. Так, три речи диалога
"Федр" фактически развертывают эту тео�
рию: выставляется требование давать ис�
тинное определение того, чему будет посвя�
щена речь (259 е  –  260 с); что есть подлин�
ное, а не ложное бытие (260 а, 262 с); что
нужно все возводить к одной идее, а идею
уметь разделять на виды вплоть до недели�
мого вида (265 d  –   266 а); что диалектика и
представляет собой умение возводить час�
тное к общему и из общего выводить час�
тное (266 b, с) [14, с.15].

Впоследствии эти и многие другие идеи
из области риторики получили дальнейшее
развитие в западноевропейской культуре,
подтвердив проницательное замечание Эн�
гельса о том, что "в многообразных формах
греческой философии же имеются в заро�
дыше, в процессе возникновения, почти все
позднейшие типы мировоззрений [25, с.
255]. Свидетельством этого являются имена
таких знаменитых ораторов и теоретиков
риторики, как Гай Гракх, Цицерон, Марк
Фабий. Квинтилиан, Иоанн Златоуст, Ав�
густин Аврелий, Фома Аквинский, Гильом
Каль, Уильям Оккам, Франсуа Фенелон,
Сен�Жюст, Дж. Рассел, Г. Пальмерстон,
М.В. Ломоносов, Т.Н. Грановский, С.И. Соло�
вьев. И.М. Сеченов, Д.И. Менделеев,
А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако и многие другие,
активно использовавшие в своем творчес�
тве древнегреческое наследие.

Насколько велика сила устного слова ве�
ликих ораторов свидетельствует множес�
тво примеров. Вот, как пишет о легендар�
ном Пифагоре Диоген Лаэртский по поводу
возникновения Пифагорейского союза: "од�
на только речь, произнесенная при въезде в
Италию (говорит Никомах) пленила своими
рассуждениями более двух тысяч человек;
ни один из них не вернулся домой, а все они
вместе с детьми и женами устроили огром�
ное училище в той части Италии, которая
называется Великой Грецией, поселились
при нем, а указанные Пифагором законы и
предписания соблюдали ненарушимо, как
божественные заповеди" [7, с. 452]. Еще
красочнее описывает итоговую лекцию
русского философа Т.Н. Грановского
А.И. Герцен: "Симпатия к Грановскому да�
леко превосходит все, что можно себе пред�
ставить: публика была удивлена, поражена
благородством, откровенностью и любовью;
Грановский прямо касался самых волную�
щих душу вопросов и нигде не явился три�
буном, демагогом, а везде светлым и чистым
представителем всего гуманного. На послед�
ней лекции аудитория была битком набита.
Когда он в заключение начал говорить о
славянском мире, какой�то трепет пробе�
жал по аудитории, слезы были на глазах, а
лица у всех облагородились. Наконец, он



мы обращаем внимание на общий тон пове�
дения оппонента, его искренность, уважи�
тельность к собеседнику, подбор соответс�
твующих слов. Поэтому еще древнерим�
ский стоик Эпиктет советовал: "Когда ты
хочешь показать твоему собеседнику в раз�
говоре какую�нибудь истину, то самое глав�
ное при этом  –  не раздражаться и не ска�
зать ни одного недоброго или обидного сло�
ва".

В�третьих, риторика является велико�
лепным средством распространения зна�
ний, начальным звеном превращения иде�
ального мира в реальный. Являясь видом
исторической памяти, она эффективно ис�
полняет роль передатчика знаний, опыта,
мудрости из поколения в поколение. Без
устного общения, базирующегося на об�
щепринятых нормах и правилах построе�
ния и произнесения речи, невозможно сот�
рудничество индивидов и сообществ. Рито�
рика не только распространяет знания, но и
вносит порядок, эктропию в беспорядок,
энтропию речевого общения людей. О важ�
ности риторики свидетельствует кропотли�
вая и ответственная подготовка програм�
мных речей ведущих политиков в форме
президентских посланий, обращений к на�
роду и т.п.

В реализации познавательной функции
риторики большое значение имеют гности�
ческие способности оратора. На наш взгляд,
удачно очертил круг этих особенностей
А.Н. Михневич. Характеризуя эффектив�
ный способ мышления ритора, он выделяет
такие качества: "постоянное расширение,
углубление и обновление знаний; отбор ин�
формации; овладение диалектической ло�
гикой; умение по�новому видеть старое;
компенсаторно�прогностический подход к
проблемам; системный анализ фактов; уме�
ние сосредоточиться на узком участке; со�
четание понятийного (научного) и образного
(художественного) видения явлений; ин�
теллектуальная терпимость, юмор" [17, c.
156].

Таким образом, все вышеперечисленное
свидетельствует о том, что риторика сама
по себе является большой ценностью, ибо в
ней удачно сочетаются истина, добро и кра�
сота, наука и искусство. Поэтому в отличие
от науки в ней в большей мере представлена
аксиологическая функция, позволяющая
всем знаниям, которые извлекает, накапли�
вает и распространяет риторика, приобре�
тать  человеческое путеводное значение. В
мире ценностей риторика исторически за�
нимает особое место. Так, уже в античной
мифологии среди девяти муз на первом мес�
те стоит Каллиопа  –  муза эпической поэ�
зии и ораторского искусства. Кроме того,
риторика обладает замечательным свойс�
твом притягивать к себе другие ценности, и
таким образом усиливать своё воздействие
на умы и сердца людей. Это связано во мно�
гом с тем, что оратор в большинстве случаев
является одновременно автором, режиссе�
ром и исполнителем собственного произве�
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В этом изречении помимо подчеркива�
ния многообразия функций можно заме�
тить очень замечательное свойство: с помо�
щью незначительных по мощности инфор�
мационных сигналов вызывать большие
последствия, что роднит ее с управлением.
Так, Е.Я. Режабек считает, что  "управле�
ние представляет собой такой способ де�
терминации процессов, при котором
большие следствия рождаются при помо�
щи малых причин"[20, с.248].

Однако наряду с управленческой боль�
шое значение имеют гносеологическая, ак�
сиологическая и воспитательная функции
риторики. Велики познавательные возмож�
ности риторики. С одной стороны, риторика
за свою долгую историю развития накопила
огромный запас знаний в области целенап�
равленного общения, позволяющий людям
ясно, убедительно, доходчиво доносить друг
другу свои мысли. Это знания о том, как
правильно и эффективно распространять
знания  –  это бесценное знание человечес�
тва. Причем это умение доносить друг другу
знания люди подняли до высот искусства,
сделав его предметом собственного наслаж�
дения, перерастающего в духовное возвы�
шение. Поэтому правильно и красиво мыс�
лить и говорить всегда было признаком
мудрости. Следовательно, знания, выно�
шенные риторикой  –  это как бы знания,
надстроенные над другими знаниями, име�
ющими в большинстве своем практический
характер. Учитывая, что привилегией чело�
века является способность речевого обще�
ния, становится ясным, насколько важны
подобные знания. Поэтому вполне справед�
ливо белорусский писатель Л. Гурский ска�
зал о том, что "слово равнозначно пуле, бо�
лее того пулей в одного попадешь, а метким
словом в тысячу".

С другой стороны, риторика выступает
средством рождения или, как поступал
Сократ, майевтики новых знаний. Это ста�
новится возможным благодаря логическо�
му и ассоциативному мышлению ритора
при подготовке своего выступления, а точ�
нее по большей части интуитивному мыш�
лению при его произнесении. Велика в этом
также роль аудитории, когда включаются
разные психологические феномены, когда
незримо начинает функционировать пуб�
личное мышление.

Важно заметить, что публичное выступ�
ление имеет особую специфику, заключаю�
щуюся в том, что словесное общение может
в ряде случаев уйти на задний план, пре�
доставив место другим выразительным
средствам трансляции и выработки знаний.
Некоторые исследователи утверждают, что
обычно 55% информации мы получаем при
неречевом общении (мимика, жесты и т.п.),
38% информации предоставляет нам голос,
его высота, тембр и т.п. и только 7%  –  со�
держание сказанного. Конечно, это недос�
таточно отражает специфику институали�
зированных форм общения, где главным
является содержание сообщения, его аргу�
ментация, тем не менее, вольно и невольно



дения, благодаря этому риторика убеди�
тельно демонстрирует также ценности че�
ловека, публично раскрывает все его спо�
собности и возможности. Поэтому вполне
закономерно исторически прослеживается
связь значения человека со знанием рито�
рики: как только в культуре центральное
место занимал человек, так одновременно
усиливалась важность риторики.

Как отметил А.П.Чехов: "Все лучшие го�
сударственные люди в эпоху процветания
государств, лучшие философы, поэты, ре�
форматоры были в то же время и лучшими
ораторами. "Цветами" красноречия был усы�
пан путь ко всякой карьере, и искусство гово�
рить считалось обязательным" [24, с. 538]. 

Особое место в риторике занимает такая
ценность, как художественный образ. Нас�
колько это важно показывают парадоксаль�
ные поэтические строки А.С. Пушкина:

Отечество почти я ненавидел �
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с Отечеством своим.
И хотя никто из наших современников

не имел счастья видеть княжну Голицыну,
но зато каждый носит в себе образ любимой
женщины, который благодаря А.С. Пушки�
ну приобретает пророческое значение: ста�
новится ясным, что женская красота при
полном уважении к ней может стать уни�
версальным средством разрешения многих
конфликтов.

Признание и усвоение этой мысли, прев�
ращение ее в убеждение и ценностную ори�
ентацию является доказательством того,
насколько значима аксиологическая фун�
кция риторики, как она посредством цен�
ностных ориентаций становится фактором,
регулирующим поведение личности.

Это становится возможным потому, что
художественный образ теснее сращен со
своим материальным субстратом, чем чис�
ло и прочие идеальные продукты.

Важной составной частью аксиологичес�
кой функции является оценивание и ре�
зультат этой оценки. Интересны в этом
плане данные Б.В. Бойко, изучавшего этот
вопрос на примере деятельности лекторов.
Он пишет: "Изучение взаимного отражения
(рефлексии) 18 лекторов и 233 слушателей
позволило выявить оценку ими таких ка�
честв друг друга, как эрудиция, уважение,
доверие к собеседнику, понимание его, заин�
тересованность темой, хорошее ее знание и
др. Предварительный вывод таков: лекторы
уверены, что слушатели думают о них луч�
ше, чем на самом деле, слушатели считают,
что лекторы думают о них хуже, чем в дейс�
твительности" [5, с. 76].  Таким образом, если
бы лекторы не переоценивали себя, а слуша�
тели не недооценивали себя, то безусловно
эффект лекционной пропаганды был бы вы�
ше. Сравнительно большую роль в реализа�
ции аксиологической функции риторики иг�
рают моральные качества и художествен�
ные особенности лекторов, благодаря кото�
рым этические и эстетические ценности,
тесно вплетаясь в ораторский процесс, ста�

новятся эффективными средствами воз�
действия на личность и аудиторию. Сила их
в единстве. Добро и красота как два крыла
позволяют человеку преодолевать тяготение
материальных потребностей, предоставляя,
таким образом, свободу духовному разви�
тию. Показательны в этом плане данные со�
циологического опроса. Так, на вопрос: "Ка�
кие внешние качества лектора имеют значе�
ние в установлении контакта с аудиторией?"
ответы  распределились следующим обра�
зом: "умение одеваться  –  38%; манеры, осо�
бенности поведения перед аудиторией  –
40%, постановка голоса  –  53%; эмоциональ�
ность изложения, экспрессивность выступ�
ления  –  60%" [18, с. 86].

Однако риторика также связана с дейс�
твительностью через воспитательную фун�
кцию, в которой находят свое продолжение
гносеологическая и аксиологическая фун�
кции. Риторика играет большую роль в об�
разовании, учебно�педагогическом процес�
се, как в целом, так и являясь его составной
частью. Не меньшее значение она имеет в
политике, будучи эффективным средством
формирования политической культуры.
Все возрастающее место она занимает в
экономике благодаря воспитательному вли�
янию на умение вести деловые переговоры,
заключать соглашения, находить компро�
миссы в бизнесе. Можно и дальше перечис�
лять сферы, где риторика может благодатно
реализовывать свою воспитательную фун�
кцию, что говорит о ее универсальном преи�
мущественном значении. Особенно глубоко
подчеркнул значение воспитания Аристо�
тель: "Самое важное из всех указанных спо�
собствующих сохранению государственного
строя средств, которыми ныне все пренеб�
регают,  –  это воспитание в духе соответс�
твующего государственного строя. Никакой
пользы не принесут самые полезные зако�
ны, единогласно одобренные всеми причас�
тными к управлению государством, если
граждане не будут приучены к государс�
твенному порядку и в духе его воспитаны...
ведь если не дисциплинирован один  –  не
дисциплинировано и все государство" [1,
c.551]. 

В качестве сигналов�символов риторика
как воспитание широко использует правила,
принципы поведения, деятельности, опыт,
мудрость поколений, сконцентрированных в
традициях, обычаях, пословицах, поговор�
ках, праздниках и т.п. Спектр этих сигналов
очень широк, ибо воспитание затрагивает
многие стороны жизни людей. Однако, что
позволяет воспитанию усиливать эти сигна�
лы, превращать их в мощную побудитель�
ную силу. Как указывают многие педагоги,
одним из самых эффективных средств явля�
ется сила живого положительного примера
воспитателя, опирающегося на такие при�
родные психологические феномены, как под�
ражание, заразительность и т.п.

Вместе с тем влияние примера неодноз�
начно. Большое охранительное значение
может иметь даже негативный пример, что
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бдительно заметил Д. Локк: "...ничто не про�
никает так заметно и так глубоко в душу
человека, как пример: какую бы дурную
черту люди ни проглядели в себе или про�
щали себе самим, она может внушить им
только отвращение и стыд, когда выступает
перед ними в других людях" [13, c.476].

Вместе с тем в практике воспитания, в
том числе и риторике, важна форма, так
как мягкими, ласковыми словами можно
большего достигнуть, чем равнодушными,
сухими наставлениями, даже в таком ма�
лоприятном деле, как наказание. "В боль�
шинстве случаев,  –  пишет Д. Локк,  –  ма�
нера действовать имеет большее значение,
чем само действие, и от нее зависит вызы�
ваемое последним удовольствие или неу�
довлетворение" [13, с.484].

Как уже отмечалось, в реализации вос�
питательной функции риторики большое
значение имеет пример, в особенности, при�
мер самого оратора. Как отмечал А.С. Мака�
ренко: "Самые правильные, разумные, про�
думанные педагогические методы не при�
несут никакой пользы, если общий тон ва�
шей жизни плох" [15, с.151]. Поэтому боль�
шое значение в данном плане имеют педа�
гогические способности оратора. К их числу
относятся: "коммуникативность (общитель�
ность), профессиональная зоркость (способ�
ность проникать во внутренний мир чело�
века, "чтение по лицу"), педагогическая ин�
туиция (способность предвидеть последс�
твия педагогических действий), способ�
ность к волевому воздействию и логическо�
му убеждению, эмоциональная устойчи�
вость, оптимизм. Ведущим элементом педа�
гогического мастерства лектора является
направленность личности: взгляды, идеи,
убеждения, ценностные ориентации... Сис�
темообразующий фактор этой направлен�
ности  –  гуманизм, отношение к человеку
как высшей ценности, проявляющееся в
уважении достоинств личности слушателя
[12, с.120]".

Таким образом, анализ сущностных осо�
бенностей риторики показывает, что она яв�
ляется солидной теоретической базой для
институализированных форм устного обще�
ния. Ее теоретическая весомость во многом
определяется тем, что риторика удачно со�
четает в себе психологию, логику, информа�
тику и другие научные направления. Тео�
рия, являясь по сути системой принципов,
законов, понятий, придает тем самым рито�
рике системный характер, что, как доказала
кибернетика, является наиболее адекват�
ным и эффективным направлением позна�
ния, объяснения и управления окружаю�
щим миром. В этой связи весьма благодат�
ной для риторики может быть философия
как своеобразная система мудрости. Удачно
по этому поводу высказалась Жермена де
Сталь, заявив, что философия  –  это и есть
разум, возведенный в систему [8, с.322]. Это
подтверждает и история, ибо ведущие фи�
лософы были одновременно прекрасными
ораторами. Риторика как теория, обладая
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неоспоримыми преимуществами целостнос�
ти, определяя благодаря этому место инсти�
туализированных форм в системе словесно�
го общения, позволяет и гарантирует пос�
ледним не затеряться среди них, а наоборот
черпать силу из этой целостности.

Благодаря своим прогностическим  воз�
можностям риторика как теория имеет по
отношению к ним большое программирую�
щее значение. Она раскрывает перед орга�
низованными формами устного общения
источники, характер и направления воз�
можного развития.

Однако известно, как сказал поэт, теория
без практики мертва, а древо жизни пышно
зеленеет. Исходя из этого, дебаты, дискус�
сии, диспуты и т.п. как наиболее активные
формы познания и распространения зна�
ний, являются плодоносной основой ритори�
ки, обогащая ее идейно и содержательно.
Достаточно диалектически по этому поводу
высказался Цицерон. "Мудрость в содержа�
нии без красноречия мало приносит пользы
государствам, а красноречие без мудрого
содержания большей частью слишком вре�
дит и никогда не приносит пользы" [22, с.58].
Умаление значения каждой из указанных
сторон ведет к общему снижению уровня
словесного общения.

Некоторые полезные рекомендации как
всегда дает нам исторический экскурс. В
дореволюционной Российской империи су�
ществовала сильная школа риторики, ста�
вившая себе целью воспитание ораторов,
людей, знающих цену живого слова. Осо�
бенно следует отметить школу юридичес�
кой риторики. Ведь именно блестящие выс�
тупления в суде прославили имена
Ф.Н. Плевако и А.Ф. Кони. В дальнейшем
образовательная система Советского Союза
риторику не приветствовала. 

Однако попытки переноса риторики на
советскую почву все же были сделаны. Еще
в 20�е годы XX столетия в Украине, где
всегда существовали традиции, связанные
с риторикой (большое внимание ей уделя�
лось в Киево�Могилянской академии, ши�
роко известны имена украинских ораторов
Феофана Прокоповича, Г.С. Сковороды,
Н.И. Костомарова и др.) возникли  полити�
ческие дискуссионные клубы, которые
пользовались большой популярностью. Од�
нако в конце 20�х  –  начале 30�х годов им
был нанесен серьезный удар со стороны то�
талитарного бюрократического партийно�
государственного управления. Фактически
они были ликвидированы как форма сво�
бодного политического мышления. Попытка
возрождения этих клубов была осущест�
влена в конце 60�х годов как результат хру�
щевской оттепели. Уже в 1967/68 учебном
году в республике работало свыше 7 тысяч
клубов, однако в дальнейшем в результате
застойных явлений в политической жизни
Украины дискуссионные клубы перестали
существовать. Новая волна возрождения
молодежных дискуссионных политклубов
была вызвана горбачевской перестройкой



советского общества. Для примера в
1988/89 учебном году в Украине функцио�
нировало 2464 политклуба, которые посе�
щали 76960 юношей и девушек. Это был пе�
риод массового политического подъема мо�
лодежи. Молодежные дискуссионные поли�
тические клубы стали также объектом на�
учного интереса. В частности, кафедрой
философии Харьковского государственного
университета были проведены социологи�
ческие исследования на тему: "Молодеж�
ные политические дискуссионные клубы
как фактор формирования нового полити�
ческого мышления". 

В ходе исследования (1987/88 уч. год  –
1988/89 уч. год), было в общей сложности
опрошено 1755 членов политклубов, 449 ру�
ководителей политклубов из 14 областей
Украины, а также эксперты,  консультанты
из большинства областей Украины.

Опросу сопутствовало изучение печат�
ных материалов, отражающих опыт работы
дискуссионных политклубов, газетно�жур�
нальной периодики, методических пособий
и рекомендаций.

Особое место в исследовании занял экс�
перимент по обогащению содержания,
форм и методов работы политклубов.

Важнейшее значение в определении пу�
тей повышения роли молодежного дискус�
сионного политклуба в общественной жиз�
ни имело исследование его как системного
явления, определенным образом упорядо�
ченного множества элементов, взаимосвя�
занных между собой и образующих некото�
рое целостное единство.

С целью выявления системообразующе�
го компонента членам политклуба был за�
дан вопрос: "Какой фактор, по Вашему
мнению, в принципе является наиболее ве�
сомым в успешной работе молодежного
дискуссионного клуба?". Им оказался "Со�
держание работы политклуба" (23,2 %).

Однако, когда вопрос был задан иначе:
"Какой из ниже перечисленных факторов,
по Вашему мнению, сыграл наиболее важ�
ную роль в деятельности Вашего политклу�
ба?", ответ изменился. На первое место вы�
шел такой фактор, как "Руководитель по�
литклуба и Совет политклуба". (28,7 %).

Таким образом, теоретические предпо�
ложения слушателей не совпали с практи�
ческими выводами, что вполне естественно.

В поисках системообразующего фактора
анализируемой системы исследователи
пошли по другому пути, а именно выявле�
ния прочности связи между ее компонента�
ми. Это позволило сделать корреляционный
анализ, в частности, использование коэф�
фициента Крамера, посредством которого
было показано, что самые сильные связи
существуют у такого компонента, как "фор�
мы работы политклуба". Казалось бы нео�
жиданный результат. Однако, учитывая
специфику политклуба того времени, отли�
чительной чертой которого являлась дис�
куссионность, по которой за долгие годы
так истосковалась молодежь, стало ясно,

почему форма работы (дискуссии) стала
системообразующим фактором и что это
главная точка приложения всех сил по со�
вершенствованию деятельности политклу�
бов, гарант их успеха. 

Однако в очередной раз дискуссионные
политклубы не выдержали испытаний и
распались, в основном, из�за краха тотали�
тарной системы управления обществом.

Время молодежных дискуссионных по�
литклубов прошло, но уже вскоре в Украи�
не зародилось новое движение, известное
как "Дебаты".

"Дебаты" начались в Украине как одна
из программ Института открытого общес�
тва в 1996 г. Первые дебатные клубы появи�
лись в средних школах, лицеях, гимназиях
и их единственной и основной формой дея�
тельности стала подготовка к регулярно
происходящим турнирам по распространя�
емым дебатными центрами правилам. Пер�
вая же проблема, с которой столкнулись
организаторы  –  это неумение школьников
публично говорить.

Однако практика проведения дебатов
побеждала этот недостаток, а навыки выс�
туплений нарабатывались достаточно вы�
сокими темпами.

Если обратиться к международному опы�
ту, то большой интерес вызывают британ�
ские парламентские дебаты.  Следует отме�
тить, что   парламент, правительство, в це�
лом политическая система Великобритании
всегда приковывали взгляды историков, по�
литологов, философов, лингвистов. Истори�
ки часто говорят об "особом пути" полити�
ческого развития Англии в новое время.
Действительно, туманный Альбион, к удив�
лению многих, "избежал французской рево�
люции"  –  иными словами, его политическая
система модернизировалась и трансформи�
ровалась, избегая крупных революционных
скачков и катаклизмов, а возникавшие проб�
лемы решались конституционным путем  –
путем постепенного реформирования су�
ществовавшего устройства [2, с.47]. По мне�
нию политологов, объяснением такой глад�
кой модернизации служит отсутствие кон�
ституции как единого писаного акта, в кото�
ром обычно провозглашается принцип раз�
деления властей и определяются границы
компетенции каждого из институтов госу�
дарственной власти [19, с.724]. 

Однако, по мнению других исследовате�
лей, большое значение имеет история и ха�
рактер работы парламента, центром кото�
рой являются дебаты. Заседания парламен�
та отнюдь не общественные обсуждения,
где люди ведут себя тихо. На зеленом ковре
Палаты Общин есть две широкие красные
линии, которые символизируют Вестмин�
стерскую парламентскую систему полемик
с помощью дебатов, а не – шпаг. Британ�
ская политическая система – политическая
дискуссия, на протяжении которой прави�
тельство каждый день вынуждено объяс�
нять свою политику членам Палаты Общин.
Такая политика не может быть использова�

30

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ  ООССВВІІТТИИ



Таким образом, существование явления
политической корректности вполне оправ�
дано и в дискурсе парламентских слуша�
ний [10, с.111]. Исходя из выше сказанного,
понятно, почему очень часто Палату Общин
называют "самым престижным клубом
Лондона" – "the most exclusive club in Lon�
don" [29, с.92].

Особый интерес вызывает риторика де�
путатов британского парламента. Стиль де�
батов в Палате Общин традиционно бази�
руется на пикировке cut�and�thrust, обмене
короткими острыми репликами: выслуши�
вание речей членов парламента и спонтан�
ное вмешательство в них. Заседания прохо�
дят шумно с выкриками одобрения и несог�
ласия, остроумными ответами и добродуш�
ными шутками. Этот стиль сильно отлича�
ется от дебатов, которые проходят в других
странах, где чтение речей с трибуны или со
своего места  –  это норма [30,с. 4]. В отличие
от своих иностранных коллег, члены парла�
мента не имеют право читать подготовлен�
ные ответы на вопросы или речи, это даже
запрещается министрам во время ежене�
дельных ответов на вопросы question time
(разрешается иметь лишь некоторые замет�
ки). В конце концов, смысл дебатов в Палате
Общин заключается в том, чтобы члены
парламенты следили за  высказываниями
депутатов, а не выслушивали заранее под�
готовленные и прочитанные выступления
[27, с.4]. Исследователи, анализируя речь
депутатов европейских парламентов, отме�
чают, что Палата Общин прокламирует и
требует от своих членов использования раз�
говорного стиля, обеспечивающего дружес�
кую и неформальную атмосферу, предпо�
лагающую восклицания с места, перебива�
ния. Высказывают точку зрения, что стиль
этот нельзя назвать разговорным в полном
смысле, это скорее регламентная модифи�
кация разговорного стиля, своего рода сти�
лизация (явление достаточно редкое, если
не уникальное) [16, с.51].

Однако существует традиция, в соот�
ветствии с которой, первая речь депутата
–  maiden speech слушается другими чле�
нами парламента без прерываний
[http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_poli�
tics/a�z_of_parliament/m�o/82550.stm]. В
Палате Лордов в отличие от Палаты Общин
(дисциплина в Палате Лордов регулируется
самими лордами) никогда не возникает лиш�
него шума, а лорды обращаются друг к дру�
гу таким образом: "noble Lords", "my noble
Friend" [26, с.32]. Интересна роль Спикера в
организации дебатов британского парламен�
та. Он является хранителем традиций пар�
ламентаризма Великобритании. Во время
особенного шума или нарушения дисципли�
ны Спикер успокаивает членов парламента
своими призывами к порядку: "Order! Or�
der!" [27, с.4] Член парламента, который счи�
тает, что нарушили правила проведения де�
батов, имеет право в любой момент прервать
говорящего и  получить разъяснения от
Спикера. В таком случае он говорит: "Point
of Order, Madam Speaker" [30,с. 5].

на в любой стране и тесно связна с культур�
ными традициями и менталитетом. Англи�
чане отдают предпочтение выражению
эмоций и гневу в Палате Общин, а не на
улицах. Большинство считает такое госу�
дарственное устройство безопасным.

В связи с этим, следует указать некото�
рые традиции и черты британского харак�
тера. Исследователи британской культуры
отмечают такие коммуникативно�релеван�
тные черты английского характера и мента�
литета: умеренность, сдержанность, кон�
серватизм в общественной жизни, законо�
послушность, религиозность, чувство спра�
ведливости, честности, вежливость (высоко�
поставленный англичанин никогда не будет
разговаривать со своим подчиненным свер�
ху вниз. Со стороны их разговор будет выг�
лядеть как разговор двух людей одинаково�
го статуса. Отметим, что вежливость к ни�
жестоящим является в Англии одним из
проявлений аристократизма), чувство анг�
лийского превосходства, толерантность,
прагматизм, невмешательство в чужие де�
ла, право на частную жизнь (privacy), чувс�
тво юмора и другие [21,с. 129�134]. 

Особое место занимает знаковое для
британцев понятие "честной игры" (fair
play). Их легендарная терпимость к прояв�
лениям в людях эксцентричности, необыч�
ности самого разного рода послужили хоро�
шей почвой для распространения в общес�
твенном сознании идеи о необходимости ре�
шения проблемы языковой дискриминации.
Несмотря на то, что британский вариант
английского языка всегда отличался высо�
ким уровнем эвфемизации и особой изощ�
ренностью в создании непрямых способов
обозначения негативно оцениваемых пред�
метов и явлений, проблема самого этого не�
гативного отношения к некоторым явлени�
ям жизни и определенным группам населе�
ния была в Британии так же актуальна, как
и в США [23,с. 99�98]. 

Однако, анализируя речи членов парла�
мента, исследователи пришли к выводу, что
в силу некоторых национальных и истори�
ческих особенностей, о которых говорилось
выше, речи членов Британского парламента
всегда выверены и достаточно сдержанны.
Стремление не обидеть другого человека
закреплено в сознании англичанина воспи�
танием и традициями.  Сама речь британца,
если можно так выразиться, политически
корректна. Основные цели употребления
политически корректной лексики заложены
в культурных концептах:

1. Оберегать достоинство индивида и его
права  –  концепты "частная жизнь", "сво�
бода";

2. Избежать излишней эмоциональности
в выражениях, которая  может задеть собе�
седника  –  концепты "джентльменство",
"сдержанность";

3. Сохранить комфортную обстановку
общения и не испортить отношений с собе�
седником  –  концепт "здравый смысл",
"честная игра".
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Речевой регламент британского парла�
мента включает некоторые ограничения: во
время дебатов запрещается использовать
собственные имена, вместо этого, чтобы об�
ратиться к адресату, член парламента
употребляет такую сложившуюся форму�
лу как the hon. Member for + название окру�
га, который представляет депутат. 

Следует отметить, что только Спикер
имеет право назвать имя члена парламен�
та, когда вызывает его произнести речь или
делает замечание касательно его поведе�
ния. Также членам парламента запрещает�
ся употреблять обидные слова и словосоче�
тания, которые являются некорректными
или обвиняют оппонента. Среди слов, кото�
рые запрещено употреблять во время сес�
сий в парламенте есть такие, как blackgu�
ard, coward, git, guttersnipe, hooligan, rat,
swine, stoolpigeon, traitor [30,с.4]. Если член
парламента нарушает существующие пра�
вила, Спикер говорит вначале: I name Mr.
George White, то есть обвиняет его в недос�
тойном поведении, по предложению лидера
Палаты Общин или главного организатора
партии правительства проводится голосо�
вание по поводу отлучения нарушителя
дисциплины (первое предупреждение  –
пять дней). 

Член парламента, который использует
не парламентское высказывание в речи,
должен от него избавиться: но иногда депу�
таты пытаются нарушить существующие
правила, например, традицию обвинения
другого депутата в неправде. Однажды
Winston Churchill заменил слово ложь (lie)
эвфемизмом  терминологическая неточ�
ность (terminological inexactitude) [30,с.5].
Саму риторику Уинстона Черчилля (1874�
1965) исследователи называют военной.
Твердость духа, решительность, жес�
ткость, категоричность, вселявшие уверен�
ность в победе, были исключительно важ�
ны во время войны. Слава Черчилля как
оратора была настолько велика, что его
имя непременно упоминается в многочис�
ленных книгах по современной риторике.
Предлагается такой его "рецепт" по состав�
лению речи: сильное начало, одна тема, ко�
торую можно разделить на 3�4 пункта,
простой, доступный всем язык, эмоцио�
нальное завершение речи, чтобы усилить
всеобщее впечатление [4,с. 123�124]. 

Следует ожидать, что в недалеком буду�
щем появятся и другие формы речевого об�
щения, раскрывающие огромные возмож�
ности риторики как фактора гармонизации
общественной и индивидуальной жизни. 

Таким образом,  можно сделать основной
вывод, что важным, исторически найден�
ным средством улучшения жизни людей
является риторика, которая обогащает их
не только содержательно,  но  эстетически и
этически, повышает уровень коммуника�
тивности и взаимопонимания между ними,
помогает эффективно претворять замыслы
в действия, позволяет им достойно реали�
зовать свое предназначение. 
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МУДРЕЦЬ З ЧОРНУХИНСЬКОГО КРАЮ

Григорій Савич Сковорода – наш славетний земляк, людина,
яка є гордістю нації, великий український просвітитель. У ньому
зійшлися в одне: пісняр, лірик і байкар, сонячнеслов і мудрець,
філософ, подорожанин і найперший порадник стрічному. Велич і
безсмертя Сковороди полягають в тому, що в глуху пору най&
жорстокіших утисків народу самодержавним ладом, він став на
захист трудового народу, проголосивши: "А мій жребій – з голя&
ками." Мрії народу про волю й боротьбу за неї, висока мораль&
ність трудящих утверджували філософа і письменника у його
переконаннях.

Невмирущі твори нашого земляка примушують нас по&ново&
му дивитись і оцінювати життя. Тому ось уже третє століття до&
питливі вчені й життєлюбні читачі ловлять втаємничену думку і
чуйне слово Сковороди: вибудовують його філософський світ,
доглядають "Сад божественних пісень", насолоджуються байка&
ми, вириштовують перли афоризмів із трактатів і листів нашого
Перворозума. І ніхто не наважиться сказати, що пізнав Сковоро&
ду до титли, сповна. Всебічно перемислений, мудрець все зали&
шається невловимим; він усе частіше промовляє до нас з глиби&
ни віків задушевністю своєї поетичної сопілки, що відлунює, мов
сумовито&задумливе бриніння невмирущої пісні. Нам, землякам
українського Сократа, хочеться, щоб кожен захопився манли&
вою постаттю Г.С.Сковороди, його творами, знявся зі щоденного
припуття і радісно пішов за мудрецем!

ВЧИМОСЯ В СКОВОРОДИ.
ЖИВЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ

Приміщення Чорнухинської школи будувалося земством
Лохвицького повіту Чорнухинської волості з 1900 по 1903 роки. 3
вересня 1903 року тут відкрилася двокласна Чорнухинська мі&
ністерська школа з п'ятирічним терміном навчання.

Після революції 1917 року профіль цього навчального закла&
ду і його структура декілька разів змінювались. У 1918 році Чор&
нухинській школі&гімназії було присвоєно ім'я Г.С.Сковороди.

Будівля 1903 року і нині продовжує функціонувати, дає пу&
тівку в життя своїм вихованцям. Нове приміщення школи збудо&
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У матеріалі розповідається про Чорнухинську загальноосвітню школу
ім.Г.С.Сковори, про збереження традицій та вшанування пам'яті великого
любомудра, про розвиток і втілення в життя ідей видатного філософа.

В материале рассказывается о Чорнухинской общеобразовательной шко+
ле им. Г.С.Сковороды, о сохранении традиций и почитание памяти вели+
кого любомудра, о развитии и воплощении в жизнь идей выдающегося фи+
лософа.

Article tells about H.S.Skovoroda Chornukhy comprehensive school, keeping tra+
ditions and honoring the memory of outstanding philosopher, developing and
realizing ideas of prominent philosopher.

ЧОРНУХИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ
ШКОЛА ІМ.Г.С.СКОВОРОДИ 
БЕРЕЖЕ ТРАДИЦІЇ ЛЮБОМУДРА

Л.А.Саражин 
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Садиба Г.С.Сковороди

Л.А.Саражин , 
директор Чорнухинської
ЗОШ ім. Г.С.Сковороди 

Приміщення школи,
збудоване у жовтні

1972 року



створив відомий український скульптор
І.П.Кавалерідзе.

Під час Другої світової війни пам'ят&
ник у Чорнухах було зруйновано. Пог&
руддя відтворив скульптор М.Г.Коган
(1972 р.).

У 1972 році відзначалося 250&річчя з
дня народження Г.С.Сковороди. В смт
Чорнухи відкрито музей, відтворено са&
дибу батьків філософа, збудовано нове
приміщення школи та закладено алею
дубів.

1982 року українські астрономи від&
крили малу планету за № 2431, яку наз&
вано ім'ям Сковороди. За рішенням
ЮНЕСКО 1994 рік було оголошено роком
Григорія Сковороди. Саме тоді пройшли
вечори пам'яті мислителя. А в Чорнухах
та Полтаві відбулися наукові конферен&
ції "Григорій Сковорода і сучасність". 

1996 року НБУ випустив
пам'ятну монету, присвячену
філософу.

А цього року випущена 500&
гривнева банкнота із зображен&
ням Г.С.Сковороди.

У 2001 році вперше в районі
було проведено конкурс знавців
творчої спадщини Г.С.Сковоро&
ди. Тепер він проводиться що&
річно. 

З серпня 2002 року в Чорнухах
діє науковий літературно&мис&
тецький клуб "Многа" ім. Г.С.Ско&
вороди. 29 листопада 2002 року
Чорнухи привітно зустріли гос&
тей, що прибули на наукову
конференцію "Григорій Сково&
рода і світ". Серед них – пред&
ставники органів влади, викла&
дачі полтавських вузів, пись&
менники, митці, журналісти
України. На конференції висту&
пав і учень нашої школи, член
МАНу – Антон Граменко.

Щороку у вересні в Чорну&
хах проводиться традиційне лі&
тературно&мистецьке свято

"Благословенні ви, сліди мандрівника
Сковороди", започатковане у 1992 році.

На нього прибувають гості з усіх ку&
точків України. Того ж року засновано
Міжнародну премію імені Григорія Ско&
вороди. 

Як бачимо, живе і вічно житиме в сер&
цях вдячних нащадків легендарний лю&
бомудр, наша гордість і слава – Григорій
Сковорода, "благословенні сліди" якого,
як проникливо говорив М.Рильський, не
змиють ніякі дощі часу. 

Тож хай справдяться побажання фі&
лософа, хай світлою і невмирущою буде
пам'ять про великого мудреця і просвіти&
теля України. 
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вано у жовтні 1972 року. Наша школа
сьогодні – це 40 педагогів, 447 учнів
начолі з досвідченим педагогом Саражин
Любов Андріївною. 

Чорнухинська школа дала путівку в
життя відомому історику і статисту
Л.В.Падалці, вченому, доктору ветери&
нарних наук М.В.Наконечному, докторові
технічних наук П.А.Борсуку, доктору пе&
дагогічних наук, професору кафедри На&
ціонального педагогічного університету
ім.М.П.Драгоманова О.Г.Ярошенко, пись&
менникам В.С.Мирному та Н.І.Букало,
екологу, викладачу кафедри ботаніки та
фізіології рослин Сумського державного
аграрного університету Л.Г.Шеремет, ху&
дожниці Л.М.Зуб, заслуженому праців&
никові культури України І.М.Гаврисю,
доктору філософії, математики, виклада&
чеві Харківського авіаційного
інституту М.О.Жуку, лауреато&
ві Національної премії України
ім.Т.Шевченка В.Я.Стадничен&
ку, будівельникові&орденонос&
цю В.Г.Туркові та багатьом ін&
шим.

Школа має свої традиції, ус&
піхи, живе повноцінним жит&
тям. З 1994 року екологічна
бригада "Джерело" займає при&
зові місця на обласних оглядах,
була лауреатом Всеукраїнсько&
го конкурсу екологічних агіт&
бригад. Роботи членів МАНу
високо оцінено в районі, області,
Україні. Фольклорний ансамбль
"Обереги" вивчає і пропагує
традиції рідного краю. Педагоги
намагаються виховувати люди&
ну, яка б по&сковородинівськи
прагнула "копати всередині се&
бе колодязь тієї води, яка б зро&
сила і її дім, і сусідський", яка б
примножувала традиції нашого
народу, рідне дивослово, щиро,
без фальші, молитовно ставилася до ньо&
го, як до цінності.

НАЩАДКИ ПАМ’ЯТАЮТЬ

Г.С.Сковорода – талановитий поет, фі&
лософ&гуманіст, музикант, педагог заслу&
говує на пам'ять нащадків. Та справжні
визнання і шана прийшли після Жовтне&
вої революції. Так, у 1919 році вперше в
історії український народ відзначав 125&
річчя з дня смерті Г.С.Сковороди, а в
грудні 1922 року – 200&ліття з дня народ&
ження філософа. 

1922 року в Чорнухах і Лохвиці від&
крито пам'ятники мудрецеві, ескізи яких



6. Скільки років було Грицеві, коли він
покинув рідне село?

(Йшов йому тоді 16�й рік.)
7. Куди і чому попрямував юнак з рід&

ного села?
(До Києва, щоб навчатися у Києво�

Могилянській академії.)
8. Які музичні здібності виявилися у

Григорія?
(Прославився чудовим басом, май�

стерною грою на скрипці, флейті, бан�
дурі, цимбалах і сопілці; мав компози�
торський талант.)

9. Чому Сковорода потрапив у Петер&
бург?

(Співати в придворній капелі.)
10. Яка  цариця  вирішила коронувати

себе особистою придворною капелою?
(Цариця Єлизавета Петрівна.)
11.В яких країнах бував Сковорода за

кордоном?
(Угорщина, Словаччина, Польща.)
12.Чим займався Сковорода за кордо&

ном?
(Відвідуючи  Братиславу,   Відень,   Бу�

дапешт,   побував   і в університетах, де
слухав лекції знаменитих професорів.)

13. Чи був Григорій хоча б один раз у
Чорнухах після того, як покинув рідне
село?

(Повернувшись з Європи, найперше
заглянув  у Чорнухи, але не застав живи�
ми батьків.)

14. Де працював Григорій Савич після
повернення з Європи?

(У Переяславському колегіумі.)
15. Який предмет викладав там?
(Піїтику.)
16. Що таке піїтика?
(Наука про теорію і практику віршу�

вання.)
17. Чому Григорія звільнили з роботи?
(Єпископ дізнався,  що курс лекцій

для учнів з курсу піїтики Сковорода на�
писав і викладав не латинською, як ви�
магалося, а рідною, доступною учням
мовою.)

18. В якому селі працював Сковорода
домашнім учителем?

(У селі Коврай на Переяславщині.)
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Ігри в школі, якщо їх належним чином
спрямувати, можуть стати серйозним по&
мічником у справі виховання і навчання
підростаючого покоління. Серед різнома&
нітних ігор та розваг належне місце зай&
мають літературні ігри, які є важливим
засобом розумового розвитку дітей, про&
будження їх інтересу до знань.

Літературні ігри можуть бути дуже різ&
номанітні як за своїм змістом, так і за фор&
мою. Все залежить від поставленої мети і
складу учнів, з якими проводиться гра.

Однією з таких форм гри може бути
літературний брейн&ринг для учнів 9&11
класів. Проведення такої форми гри про&
буджує в учнів інтерес до вивчення укра&
їнської літератури.

Літературні ігри – не пуста забава, а
серйозний розумовий труд. Вони спону&
кають учнів до творчого пошуку, дослід&
ження, вивчення літератури.

Правила проведення цієї гри всім відо&
мі. Вчитель виробляє критерії оцінок (ба&
лів), готує команди, обговорює разом з
учнями певні кола питань, які будуть
запропоновані в ході гри, кількість членів
команд, час на відповідь. Вчитель&веду&
чий оголошує тему, мету гри, порядок і
критерії оцінювання відповідей. Після
представлення команд розпочинаємо
брейн&ринг.

Орієнтовні питання для проведення
літературного брейн�рингу "Г.С.Сково�
рода: життя і творчість":

1. Коли народився Г.Сковорода?
(З грудня 1722 року.) 
2. Як звали батьків Григорія?
(Палажка і Сава.) 
3. Ким був батько Григорія?
(Сава був малоземельним селянином з

козаків.)
4. Улюблене заняття малого Грицька?
(Грати на сопілці, подарованій ста�

рим кобзарем.)
5. Хто   навчив   хлопця   нотної  грамо&

ти   і   поставив   першим співаком у цер&
ковному хорі?

( Дяк�скрипаль.)

Ідеться про літературну гру як засіб розумового розвитку дітей, подається приклад літера+
турної гри – брейн+рингу на тему "Г.С.Сковорода: життя і творчість".

О литературной игре как средстве умственного развития детей, подается пример литератур+
ной игры – брейн+ринга на тему "Г.С.Сковорода: жизнь и творчество".

The question is about the literary game as mean of intellectual development of children, as the example
of literary game brain+ring on a theme " H.S.Skovoroda: life and work" is given.
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Т.А. Зрібняк



19,Що ви знаєте про учня Сковороди ?
(Василь Томара був сином поміщика

Степана Томари.) 
20.Що пов'язує життя Григорія з Хар&

ковом?
(Був викладачем у Харківському коле�

гіумі.) 
21. Які предмети він викладав у Хар&

ківському колегіумі?
(Синтаксис, грецьку мову, етику.)
22. Що таке етика?
(Наука про мораль, тобто систему

норм поведінки людини у суспільному
та особистому житті.)

23. Який перший підручник написав
Григорій Сковорода сам?

(Підручник з етики.)
24. Скільки років мандрував філософ

по світу?
(25.)
25. В чому вбачав щастя Сковорода?
(Не в маєтках і славі, а в житті за со�

вістю, в свободі.)
26. Що принципово відповідав мудрець

тим, хто намагався щось йому дарувати 
(Незмінна відповідь: "Віддайте бідні�

шим від мене".) 
27. Як назвав поет свою рукописну

збірку віршів?
("Сад божественних пісень".) 
28. Що відповів Григорій гінцям Кате&

рини II на її ж прохання до Сковороди –
бути придворним філософом?

("Мені моя сопілка і вівця дорожчі
царського вінця".)

29. Які  вірші  поета про природу стали
народними  піснями, романсами?

("Гей, поля, поля зелені ", "Ой пташи�
но жовтобока")

30. Серед віршів Сковороди є декілька
панегіриків, наприклад, вірш "На день
народження Василя Томари". Що таке
панегірик?

(Похвальний вірш.)
31. Що  означає  в  перекладі  з  латині

назва  відомого  вірша Т.С.Сковороди "De
libertate"? 

("Про свободу".)
32. Якого гетьмана називає Г.Сковоро&

да батьком вольності? 
(Богдана Хмельницького.)
33. У якому вірші засуджуються бю&

рократи, здирники, підлабузники, ледарі?
("Всякому городу нрав і права".)
34. Що є запорукою душевної сили за

поезією "Чистий можеш буть собою"?
(Тверда віра в Бога.)
35. Як називається збірка байок Г. Ско&

вороди? 
("Басни Харьковскія".)
36. Чому автор назвав свою збірку са&

ме так ?
(Бо написані байки саме в с. Бабаї поб�

лизу Харкова.)
37. Скільки прозових байок створив

Сковорода?

(30.)
38. З якої байки Г. Сковороди такі сло&

ва: "Ми, прості,судимо не за одягом та
словами, а за справами"? Хто їх сказав?

("Олениця та Кабан"; Олениця.)
39. Назвіть байку і того, хто зробив та&

кий висновок: "Краще вже сухар з водою,
ніж цукор із бідою"?

("Чиж і Щиглик": Чиж.)
40. Яка байка присвячена темі сродної

праці?
("Бджола і Шершень".) 
41. Як називає Г. Сковорода мораль у

своїх байках?
("Силою".) 
42. Яка композиційна особливість ба&

йок Сковороди?
(Мораль буває в декілька разів біль�

шою, ніж: основна частина байки.)
43. Сковорода був перекладачем. Твори

якого поета він перекладав найбільше?
(Давньоримського поета Горація.)
44. Які твори Сковороди були надруко&

вані за життя поета? 
(На жаль, за життя не надруковано

було жодного твору.)
45. З якою метою на схилі літ Григорій

Сковорода пішов пішки аж до Орловщи&
ни?

(Щоб передати другу Михайлові Ко�
валинському рукописи своїх творів.)

46. В якому селі зупинився мудрець і
викопав там власноручно собі могилу?

(В селі Іванівці на Харківщині.)
47. Коли помер Григорій Сковорода?
(9 листопада 1794 року)
48. Які слова висічені на надмогильному

камені згідно з заповітом Г. Сковороди?
("Світ ловив мене, та не спіймав".)
49. Варіант якого твору поета І.П. Кот&

ляревський увів у п'єсу "Наталка Пол&
тавка"?

("Всякому городу нрав і права".)
50. Які скульптори увічнили образ

Сковороди?
(Іван Кавалерідзе, Віктор Савченко,

Валентин Зноба.)
51. Які навчальні заклади носять ім'я

Сковороди?
(Чорнухинська загальноосвітня школа,

Переяслав�Хмельницький державний педа�
гогічний університет Харківський дер�
жавний педагогічний університет.)

52.  Як тепер називається село Іванівка
Золочівського району на Харківщині?

(Сковородинівка.)

Стаття надійшла в редакцію  20.01.07 
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ма, під час вивчення спецкурсу "Методика
використання музики як засобу саморегуля�
ції функціонального стану учнів".

Мета статті  –  розглянути зміст та ме�
тоди спецкурсу "Методика використання му�
зики як засобу саморегуляції функціональ�
ного стану учнів", який найбільш повно пре�
зентує процесуально�операційний етап під�
готовки майбутніх учителів до означеної ді�
яльності. 

Програма спецкурсу розроблена згідно з
пріоритетними положеннями гуманістичної
парадигми сучасної освіти у вищій школі Ук�
раїни, передбачає орієнтацію на самовдоско�
налення й розвиток самосвідомості особис�
тості майбутнього вчителя шляхом форму�
вання знань та умінь, необхідних для  ефек�
тивної актуалізації регулятивного потенціа�
лу музики. 

Структура спецкурсу. Спецкурс включає
загальнопедагогічні, психологічні, музично�
терапевтичні, методичні аспекти, відповідає
моделі використання музики як засобу само�
регуляції функціонального стану учнів вчи�

Актуальність підготовки майбутніх учите�
лів до використання музики як засобу само�
регуляції функціонального стану учнів виз�
начається гуманістичною спрямованістю су�
часної педагогічної науки і практики, концеп�
туальною орієнтацією системи освіти на осо�
бистість учня. Потужний інформаційний
простір, високі освітянські вимоги, збільшен�
ня когнітивних, емоційних і комунікативних
навантажень, ігнорування психогігієнічних
норм організації навчання призводять до роз�
витку в учнів неприпустимих функціональ�
них станів, що суттєво знижує навчальну ус�
пішність, негативно впливає на здоров'я ді�
тей, особливо молодшого шкільного віку. Реа�
лізація оздоровчої функції школи як гене�
рального напряму державної політики в га�
лузі освіти (Національна доктрина розвитку
освіти в Україні, Закони України "Про за�
гальну середню освіту", "Про вищу освіту")
можлива за умов професійної підготовки
майбутнього вчителя початкових класів до
активізації внутрішніх адаптаційних резер�
вів дитини  –  процесів саморегуляції, зокре�
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Спецкурс "Методика використання музики як засобу саморегуляції функціонального стану молод�
ших школярів" є процесуально�операційним етапом підготовки майбутніх учителів до викорис�
тання музики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів, який розроблено та апробова�
но в дисертаційному дослідженні на тему "Підготовка майбутнього вчителя до використання му�
зики як засобу саморегуляції функціонального стану учнів". Основними формами викладання спец�
курсу є лекції, практичні, лабораторні заняття, самостійна експериментально�дослідницька робо�
та студентів. Спецкурс інтегрує теоретичні й практичні аспекти психофізіології, валеології, віко�
вої психології, основ педагогічної майстерності, психології праці, ергономіки, музичної психології, му�
зикотерапії, музичної естетики, музичної соціології, музичної педагогіки; передбачає актуалізацію
психолого�педагогічних, музично�психологічних, музично�естетичних, музично�теоретичних знань
студентів, їх особистісного музично�перцептивного досвіду. 

Спецкурс "Методика использования музыки как средства саморегуляции функционального состоя�
ния младших школьников" является процессуально�операциональным этапом  подготовки будущих
учителей к использованию музыки как средства саморегуляции функционального состояния уча�
щихся, который разработан и апробирован в диссертационном исследовании на тему "Подготовка
будущих учителей к использованию музыки как средства саморегуляции функционального состоя�
ния учащихся". Основными формами обучения спецкурса являются лекции,  практические заня�
тия, самостоятельная экспериментально�исследовательская работа студентов. Спецкурс интег�
рирует теоретические и практические аспекты психофизиологии, валеологии, возрастной психо�
логии, основ педагогического мастерства, психологии труда, эргономики, музыкальной  психологии,
музыкотерапии, музыкальной эстетики, музыкальной социологии, музыкальной педагогики; пред�
полагает актуализацию психолого�педагогических, эстетических, музыкально�теоретических зна�
ний студентов, их личностного музыкально�перцептивного опыта. 

Educational discipline  "Methods uses of music as facilities of self�regulation of functional state younger
школьников" is basic organizational form and stage of preparation of future teachers to the use of music as
facilities of self�regulation of functional state studying, which is included in the dissertation research on
theme "The training of the future teachers to the usage of music as the self�regulation means of a functio�
nal condition of the pupils". Basic forms of teaching educational discipline of there are lectures practical
occupations independent experimental�researcher work of students.  Educational discipline  of integrates
theoretical and practical aspects of age psychology, bases of pedagogical trade, labour psychology, ergono�
mics, musical psychology, music therapy, musical aesthetics, musical social science, musical pedagogics; sup�
poses actualization of  psychology, pedagogic, aesthetic, musical�theoretical, know ledges of students, their
personality experience of intercourse, with the musical art.

МУЗИКА ЯК ЗАСІБ САМОРЕГУЛЯЦІЇ
(спецкурс "Методика використання музики як засобу саморегуляції функціонального
стану молодших школярів" як форма підготовки майбутнього вчителя)

Н.І. Євстігнєєва
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цільності застосування тієї чи іншої музичної
комунікації; підібрати відповідний цілям са�
морегуляції музичний репертуар; синтезува�
ти різноманітні прийоми саморегуляції у
власні музичні комунікації; моделювати му�
зично�комунікативне поле навчального про�
цесу початкової школи.

Спецкурс розрахований на 30 аудиторних
годин, з них: 16 лекцій, 10 практичних занять,
4 лабораторних заняття. 

Викладання спецкурсу може здійснюва�
тися за таким тематичним планом:

1) Вступ. Теоретичні основи і завдання ак�
туалізації регулятивного потенціалу музики
в навчальному процесі початкової школи.

2) Визначення поняття "функціональний
стан". Рівні прояву, методи діагностики, мето�
ди оптимізації. Динаміка розумової працез�
датності.

3) Саморегуляція як механізм оптимізації
функціонального стану: методи, прийоми, за�
соби, етапи.

4) Історичний, музично�теоретичний, му�
зично�психологічний, музично�естетичний,
соціальний аспекти впливу музики на людину.

5) Музичний супровід навчальної діяльнос�
ті. Критерії добору функціональної музики. 

6) Форми та методи музикотерапії та їх
застосування в музичних комунікаціях. 

Лекції спецкурсу. Лекції націлені на фор�
мування початкового рівня знань, необхідних
для актуалізації регулятивного потенціалу
музичного мистецтва та мотиваційно�смис�
лового компоненту готовності до даної діяль�
ності, поглиблення  емоційно�ціннісного став�
лення студентів до музичного мистецтва як
ефективного засобу саморегуляції функціо�
нального стану, становлення інтересу май�
бутніх вчителів до методів і прийомів регуля�
ції і саморегуляції функціонального стану в
контексті доцільності їх застосування у влас�
ній життєдіяльності, а також в умовах нав�
чального процесу початкової школи.

Провідними лекційними методами спец�
курсу є: пояснювально�ілюстративний метод
(бесіди, розповіді, пояснення, роз'яснення) за
допомогою якого  формується установка сту�
дентів на ставлення до музики як до дієвого
засобу саморегуляції функціонального стану;
метод проблемного викладу матеріалу, який
слугує для активізації розумової діяльності
студентів. З метою актуалізації особистісного
смислу доречне діалогічне спілкування зі
студентами, що дозволяє залучити їх до від�
критого висловлювання своє думки. 

Для прикладу наведемо хід деяких лекцій
спецкурсу. Так, для освоєння понять "динамі�
ка розумової працездатності", "функціональ�
ний стан" викладач розповідає про рівні проя�
ву функціонального стану в контексті динамі�
ки працездатності, методики діагностики, за�
соби оптимізації. Пропонуються для порів�
няння методики діагностики функціонального
стану: суб'єктивні  –  шкалювання суб'єктив�
них переживань людини, опитування; об'єк�
тивні  –  виявлення функціонального стану на
поведінковому, фізіологічному і психологічно�
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телем; містить теоретичну і практичну підго�
товку, забезпечує опанування майбутніми
вчителями  методикою актуалізації регуля�
тивного потенціалу музичного мистецтва в
умовах навчального процесу початкової  шко�
ли; інтегрує теоретичні і практичні аспекти
психофізіології людини, валеології, вікової
психології, основ педагогічної майстерності,
психології праці, ергономіки, музичної психо�
логії, музикотерапії, музичної естетики, му�
зичної соціології, музичної педагогіки; перед�
бачає актуалізацію психолого�педагогічних,
музично�психологічних, музично�естетичних,
музично�теоретичних знань студентів, їх осо�
бистісного музично�перцептивного досвіду. 

Основні форми. Основними формами вик�
ладання спецкурсу є лекції, практичні, лабо�
раторні заняття, експериментально�дослід�
ницька робота студентів. Контроль ступеня
оволодіння студентами методикою викорис�
тання музики як засобу саморегуляції фун�
кціонального стану здійснюється на заліку. 

Провідні методи. Провідними методами
спецкурсу є репродуктивний, практичний,
дослідницький, експресивні методи (інсцені�
зація, вправи�етюди, творчі завдання); імпре�
сивний (ілюстрація музичних творів); слухові;
інтерактивні, імітаційно�моделюючі; емоцій�
но�активізуючі, тренінгові, релаксуючі, кому�
нікативні, творчі, естетизуючі, споглядальні
методи, методи активної і пасивної рецепції.

Мета спецкурсу: забезпечення готовності
майбутніх вчителів до використання музики
як засобу саморегуляції функціонального
стану учнів.

Завдання спецкурсу:
формування знань та умінь зі створення і

використанню різновидів музичних комуніка�
цій для моделювання функціонального стану;

розвиток свідомого ставлення студентів
до музики як психорегулюючого засобу, пот�
реби в спілкуванні з музичним мистецтвом
під час педагогічної діяльності та життєді�
яльності; 

виховання у студентів потреби в спілку�
ванні з високохудожнім музичним мистецтвом.

Знання. У результаті вивчення спецкурсу
студент має знати: особливості проявів фун�
кціонального стану дорослої людини та учнів
молодшого шкільного віку, динаміку функці�
онального стану в процесі виконання нав�
чальної діяльності, методи діагностики; кри�
терії добору музичного репертуару для акту�
алізації регулятивного потенціалу музики;
наукові погляди про вплив музики на психо�
соматику людини, сучасні перспективи вико�
ристання музики як для оптимізації розумо�
вої діяльності людини, так і життєдіяльності
взагалі; теоретичні передумови використан�
ня музики для активізації процесів саморегу�
ляції, закономірності впливу музики на фун�
кціональний стан людини; зміст діяльності з
використання музики як засобу саморегуля�
ції функціонального стану учнів.

Уміння. Необхідно уміти:  діагностувати
функціональний стан (свій та учня); аналізу�
вати ситуації педагогічної взаємодії щодо до�



ефективне через актуалізацію знань про ди�
наміку розумової працездатності, а також
проведенням шкалювання суб'єктивних пе�
реживань. Закріплення отриманих знань
здійснюється в процесі виконання самостій�
ної письмової роботи.

З цією ж метою майбутнім учителям необ�
хідно опанувати деякі прийоми довільної са�
морегуляції, за Дж. Рейноутером і
Дж.М.Скоттом [5]. Тому виконуються завдан�
ня, спрямовані на фіксацію власних відчуттів
(рефлексивне самоспостереження за виявом
внутрішнього стану) і змін, які відбуваються в
результаті довільного саморегулювання. Нап�
риклад, студенти визначають за уявною по�
зою знайомої людини, який настрій вона має;
виявляють залежність пози тіла й напружен�
ня м'язів від внутрішнього стану людини; уяв�
ляють позитивні образи; пожвавлюють  при�
ємні спогади; оволодівають методиками "виз�
начення щастя", за М.Мольцем, та "форму�
вання стану спокою" за Т.Йоуменсоном [5].

Для порівняння впливу різних жанрів му�
зичного мистецтва на людину застосовується
звуковий метод і метод ранжування музич�
них уподобань. Звуковий метод полягає в то�
му, що після прослуховування музичних
фрагментів (кожний фрагмент звучав біля 4�
7 хвилин, тобто часу, необхідного для почут�
тєво�перцептивного сприйняття музики),
студенти повинні визначити характер музи�
ки, яка прозвучала, і той настрій, який вона
викликала в них. Завдання спрямоване не
тільки на розвиток емоційного відгуку на му�
зику, але і на розвиток образної мови майбут�
ніх вчителів, розширення "словника емоцій". 

Ранжування музичних жанрів проводить�
ся з метою вивчення музичних уподобань
майбутніх учителів (за методикою О. Руд�
ницької) [4]: студентам необхідно розмістити
жанри музичного мистецтва в тому порядку,
який визначає їх відношення до нього (акаде�
мічна музика, естрадна, рок�музика, автор�
ська пісня, джаз, народна музика). Дана фор�
ма роботи сприяє формуванню умінь студен�
тів складати подібні анкети для вивчення му�
зичних смаків школярів.

З метою закріплення умінь добору музич�
ного репертуару проводиться "музикотера�
певтичний" аналіз музичних творів за таким
планом: 

1. Визначити характер музичного фрагменту.
2. Намалювати "графічну модель" прослу�

ханого фрагмента.
3. Описати настрій, який викликає музика.
4. Намалювати символ цієї музики.
5. Дати характеристику ритму, темпу, ме�

лодичній лінії. 
6. Визначити прикладні цілі даного фраг�

менту (у контексті регулюючого впливу на
функціональний стан). 

Даний аналіз виконується під час прослу�
ховування підготовленої "звукової анкети".

З метою формування умінь добору музич�
ного репертуару студентам варто запропону�
вати виконати творче завдання: прослухати
серії музичних фрагментів різних музичних
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му рівнях. Після цього  перед студентами ста�
виться  завдання  –  з ряду психофізіологіч�
них, суб'єктивних, поведінкових методик діаг�
ностики вибрати ті методики, які, на їх пог�
ляд, підходять для діагностики функціональ�
ного стану школярів в умовах реального нав�
чального процесу, самодіагностики функціо�
нального стану для вчителя. Проблемний вик�
лад навчального матеріалу сприяє актуаліза�
ції особистого досвіду майбутніх учителів, ви�
являє нестачу їх знань з оптимальної органі�
зації свого навчального дня і дозвілля, конста�
тує зацікавленість майбутніх учителів в опти�
мальній організації своєї життєдіяльності.

Ефективна розповідь викладача про теоре�
тичні положення, форми, методи та принципи
світових музикотерапевтичних шкіл і напря�
мів,  (ізо�принцип та левел�принцип, рецеп�
тивну і активну форми музичної терапії; му�
зично�раціональну психотерапію В. Петруши�
на, елементи онтопсихології А. Менегетті, сис�
тему психогімнастичних ігор М.Чистякової,
елементи музикомалювання, музикотерапія за
К.Орфом; систему музичних тренінгів З.Мате�
йової та С.Машури тощо). Доречно супровод�
жувати розповідь демонстрацією зображення
графічних формул В.Медушевського, "мат�
риць" В. Петрушина; прослухати музичні
фрагменти в аудіо� та цифровому запису, "жи�
вому виконанні" (наочно�слуховий метод).

Практичні заняття. Практичні заняття
спецкурсу мають на меті закріплення та пог�
либлення знань, отриманих на лекціях. Про�
відними методами є репродуктивний, експре�
сивний, практичний, дослідницький. Виходя�
чи з принципу єдності теоретичної і практич�
ної підготовки студентів до використання му�
зики як засобу саморегуляції функціональ�
ного стану учнів, теми практичних і лабора�
торних занять мають співпадати з раніше
прочитаними лекціями. 

Репродуктивний метод передбачає відтво�
рення або повторення вивченого на лекціях
матеріалу. В залежності від навчальних зав�
дань цей метод орієнтований на різну міру
проблемності, а саме: завдання, в яких від�
працьовуються  способи застосування знань
за зразком (наприклад, обробити тест діаг�
ностики функціонального стану, скласти ан�
кету для визначення музичних уподобань), а
також варіативні завдання, що вимагають ус�
відомити і творчо застосувати засвоєні знан�
ня (наприклад, скласти програму функціо�
нальної музики для відпочинку з класичних
музичних творів тощо). 

Для практичного оволодіння методами ді�
агностики функціонального стану студентам
необхідно навчитися оцінювати власний фун�
кціональний стан за допомогою суб'єктивних
методик (САН, кольорового тесту М. Люшера
(визначення АТ�норми), шкали реактивної
тривожності Ч. Спілбергера, методу І. Фах�
рутдінової [4]. Ці ж методики варто застосо�
вувати й для отримання інформації про
функціональний стан іншого. 

Формування навичок рефлексивного са�
моспостереження за внутрішнім станом



жанрів та вибрати музичні фрагменти, які
можна використати як "зустрічну музику",
"музику відпочинку". Увага акцентується на
тому, що для програм "зустрічної музики" і
музики "напрацювання" підходять бадьорі,
ритмічні, чіткі естрадні інструментальні тво�
ри; "музика відпочинку" складається з му�
зичних фрагментів середнього темпу, з плав�
ною мажорною мелодією. 

Самостійно. Для самостійного ознайом�
лення з впливом рок�музики студентам мож�
на рекомендувати участь у рок�дискотеці
(екстатичний метод). Після відвідування дис�
котеки, майбутні вчителі, наприклад, зазна�
чали, що музика викликала у них "прилив
енергії", "бажання інтенсивно рухатися,
стрибати, кричати", "хотілося їхати куди�не�
будь швидко�швидко". Викладач підводить
підсумок, що музичні твори такого сучасного
жанру музики як рок�музика при правиль�
ному дотримуванні гучності та тривалості
звучання можуть активізувати людину. 

Також корисним є прослуховування неві�
домих творів симфонічної музики. Студенти,
як правило, помічають, що й твори класичної
музики можуть негативно вплинути на фун�
кціональний стан людини, спричинити емо�
ційне напруження у разі, коли вони не сприй�
маються слухачами через надмірну склад�
ність і тривалість звучання, непідготовле�
ність до прийняття (естетична несприйнят�
ливість, відчуженість). 

З метою актуалізації власних вражень
майбутніх учителів про вплив музики, викла�
дач може проводити діалоги: студенти ді�
ляться власними враженнями про вплив му�
зики, який вони зазнали на собі, помітили на
інших, дізналися з різних джерел. З цією ме�
тою студенти письмово відповідають на пи�
тання "Опитувальника з музичної терапії
Р. Асаджіоллі" [1]. 

Формування умінь організації рецептив�
них та активних музичних комунікацій   від�
бувається в процесі виконання фізичних, ди�
хальних, ритмічних вправ, вільних рухів під
музику, музичних ігор В. Верховинця, пла�
стичного інтонування, гри "дзеркало", інсце�
нізації пісень; музико�малювання; співу ("ка�
раоке", спів в ансамблі, сольний спів, підспі�
вування іншим виконавцям або інструмен�
тальним творам, наспівування мелодій); грі
на музичних інструментах (шумових інстру�
ментах К. Орфа, фортепіано  –  в ансамблі з
викладачем; синтезаторі); роботи з
комп'ютерним музичним редактором ("Music
time", "Encore"); участі в мікро�сеансі музи�
котерапії, за К. Шваббе, М. Обозовим. [6; 2]. 

Отже, освоєння активних форм музичної
комунікації потребує комплексного викорис�
тання творчого методу, естетизуючого мето�
ду (порівняння свого внутрішнього стану з
емоційними образами музики, яка звучить).
Допоміжним методом виступає наочно�зоро�
вий (демонстрація репродукцій картин, фо�
топейзажів, кольорових карток і т.д.).  

Для поглиблення емоційного переживання
образного змісту музики, застосовується ко�

мунікативний метод  –  студентам пропону�
ється взяти участь в музичній грі "Музичний
театр" з подальшим обговоренням вражень.
Після її проведення студенти оцінюють свій
функціональний стан з допомогою експрес�
діагностики "Градусник" [4]. 

Формування методичного компонента го�
товності майбутніх учителів до використання
музики як засобу саморегуляції функціо�
нального стану здійснюється на лаборатор�
них заняттях, де провідними методами вис�
тупають імітаційно�моделюючі, мікровикла�
дання, виконання творчих завдань. 

Ділові ігри. На основі активних музичних
комунікацій нами були розроблені декілька
блоків ділової гри, а саме: "Пластичне інтону�
вання", "Музика в фарбах і лініях", "Співаємо
настрій", "Прислухайся до себе". Суть даних
ігор полягає в тому, що кожному студенту по
черзі надається  можливість провести музич�
ні тренінги з іншими студентами, які викону�
ють роль "учнів". Крім проведення музичних
тренінгів, "учитель" практично засвоює мето�
дики діагностики функціонального стану
шляхом вимірів функціонального стану сту�
дентів�"учнів": експрес�діагностику ("градус�
ник", САН, опитувальник Ю. Ханіна), візу�
альну діагностику.

Наприкінці вивчення спецкурсу передба�
чений залік. Для складання заліку студенти
мають скласти методичні рекомендації з про�
ведення музичних комунікацій для вчителів
або опис "музичних комунікацій навчального
дня школяра" (на вибір), а також фонотеку
функціональної музики.

Ефективність запропонованого спецкурсу
обумовлюється гармонійним поєднанням
лекційних, практичних, лабораторних за�
нять, застосуванням різноманітних методів
навчання, самостійною творчою роботою сту�
дентів, що підтверджено результатами фор�
мувального експерименту дисертаційного
дослідження на тему "Підготовка майбутньо�
го вчителя до використання музики як засобу
саморегуляції функціонального стану учнів". 
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як суб'єктивного й об'єктивного факторів
розвитку загальної і, зокрема, творчої
культури самої особистості учня. За слова�
ми І.Єрмаша [1], творчий процес у мистец�
тві є індивідуальним і включає цілеспрямо�
вану працю, певну систему свідомих пла�
номірних дій.

Досвід вітчизняної та зарубіжної філо�
софської, психологічної і педагогічної дум�
ки минулого (Г. Ващенко, М. Драгоманов,
О. Духнович, Я. Коменський, І. Крип'яке�
вич, С. Русова, Г. Сковорода, В. Сухомлин�
ський, К. Ушинський, Т. Шевченко) й сього�
дення (О. Вишневський, І. Зязюн, В. Кузь,
В. Поплужний, Ю. Руденко, М. Стельмахо�
вич, Б. Ступарик та ін.) переконливо дово�
дить, що система виховання підростаючого
покоління повинна спиратися на націо�
нальні корені.

Теоретичні засади національного вихо�
вання закладено у дослідженнях україн�
ських вчених, педагогів, істориків, психо�
логів М. Боришевського, Г. Ващенка, Д. Ві�
конської, Д. Донцова, О. Кульчицького,
Ю. Липи, В. Москальця, С. Павх, Г. Філінчу�
ка, Д. Чижевського, М. Шлемкевича, В. Яні�
ва, Я. Яреми та ін.

Одним із пріоритетних завдань, визна�
чених Національною доктриною розвитку
освіти в Україні, є створення передумов
для виховання особистості, здатної творчо
мислити, самостійно приймати нестандар�
тні рішення, гнучко реагувати на зміни в
суспільному житті країни.

Виховання творчої особистості, реаліза�
ція її природних нахилів і здібностей в ос�
вітньому процесі є стратегічним завдан�
ням, визначеним ІІ Всеукраїнським з'їздом
педагогічних працівників. На перехід від
директивної до особистісно зорієнтованої
моделі навчання і виховання, що націлює
на пошук нових шляхів і засобів розкриття
неповторного творчого потенціалу особис�
тості, також орієнтують і Національна
програма "Діти України", Концепція за�
гальної середньої освіти (12�річна) школа,
концепція національного виховання та кон�
цепція художньо�естетичного виховання
учнів.

Актуальність дослідження проблеми
розвитку культури творчості учнів зумов�
лена такими факторами: потребою у зрос�
танні творчих ресурсів в умовах глобаліза�
ції суспільства;  провідною роллю творчості
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У даній статті висвітлено проблему виховання культури творчості учнів засобами народного де�
коративно�ужиткового мистецтва, зокрема гончарства, зазначено шляхи вдосконалення даного
процесу. 
Розкрито всіляке прилучення дітей до художньої творчості, що є важливим завдання Державної
спеціалізованої художньої школи�інтернату І�ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у Опішному", яке
вирішується разом із сім'єю та громадськістю. 

В этой статье раскрыто проблему воспитания культуры творчества учащихся средствами  на�
родного декоративно�прикладного искусства, а именно гончарства, определено пути усовершенс�
твования данного процесса.
Раскрыто приобщение детей к художественному творчеству, что есть важным заданием Госу�
дарственной специализированной художественной школы�интерната І�ІІІ ступеней "Колегиум ис�
кусств в Опошне", которое решается вместе с семьёй и общественностью.    

This article is devoted to the theme of students' art work culture coaching by means of folk arts and crafts,
in particular, ceramics, ways of improvement of this process are outlined.
Joining children to art that is the important task of State specialized art boarding�school of І�ІІІ stages
"Opishnia collegium of arts" and decides together with family and public is exposed in article.  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ
КУЛЬТУРИ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ
ГОНЧАРНОГО МИСТЕЦТВА

В.М. Зубань 
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Система виховання культури творчості
учнів засобами народного декоративно�
ужиткового мистецтва ґрунтується на та�
ких основних теоретичних положеннях та
організаційно�структурних компонентах:

1. Теоретико�методологічні положення
Державної національної програми "Освіта"
(Україна ХХІ століття), Національна док�
трина розвитку освіти.

2. Концептуальні основи національного
виховання (С. Русова, Г. Ващенко, В. Су�
хомлинський).

3. Організація різноманітних форм ді�
яльності учнів, яка ґрунтується на застосу�
ванні декоративно�ужиткового мистецтва
в навчально�виховному процесі, реалізація
виховуючих відносин суб'єктів педагогіч�
ного процесу (О. Киричук, О. Безпалько та
ін.)

4. Проектування та прогнозування фор�
мування в учнів культури творчості на
основі особистісно орієнтованого застосу�
вання засобів декоративно�ужиткового
мистецтва.

5. Послідовна поетапна реалізація вихо�
вання культури творчості: визначення зав�
дань, діагностика, впровадження поло�
жень, напрямків і форм впливу на учнів,
суб'єктивно�об'єктивні взаємодії та моніто�
ринг динаміки рівнів виховання культури
творчості учнів.

"Особливо сприятливою для духовного
розвитку особистості є атмосфера добро�
зичливості, натхнення. В цьому плані саме
творчість є міцною основою, що сприяє
формуванню духовності" [3].

Протягом всієї історії розвитку культу�
ри кожна людина в міру своїх можливос�
тей прагнула прикрасити житло, зробити
придатними всі вироби, які її оточують:
меблі, посуд, одяг, засоби виробництва то�
що. Це стало надзвичайно актуальним у
наш час, оскільки більшість людей усві�
домлюють значимість краси і вигоди мате�
ріального середовища, яке їх оточує. Будь�
який виріб має свою історію і для нього ха�
рактерна відповідна еволюція не лише зов�
нішньої форми, але й технічних характе�
ристик. 

Звичайно, що в стародавні часи, коли
виробництво ужиткових предметів було
справою виключно ручної праці, ремесло і
мистецтво складало єдине поняття. Ремі�
сник поєднував у особі одночасно і худож�
ника, і винахідника, і конструктора, і те�
хнолога. Ремісниче виробництво, будучи на
той час основним видом виробництва, про�
існувало без особливих змін  до ХV століт�
тя  –  кінця Середніх віків. Еволюція форми
у різних виробів проходить по�різному. У
деяких за короткий час форма міняється, в
інших протягом тривалого часу вона не
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Здійснення завдань та мети національ�
ного виховання досягаються різними засо�
бами реалізації, серед яких є рідна мова,
родовід, рідна історія, краєзнавство, приро�
да рідного краю, національна міфологія,
фольклор, декоративно�ужиткове мистец�
тво, народний календар, національна сим�
воліка, народні прикмети і вірування, релі�
гійні виховні традиції, звичаї та обряди, на�
ціональна творчість.

Твори декоративно�ужиткового мистец�
тва більшою чи меншою мірою є тим духов�
ним середовищем, у якому формуються
світогляд, національна самосвідомість, ес�
тетичні ідеали, моральні цінності, патріо�
тичні та трудові якості особистості. Постій�
не перебування молоді під впливом матері�
альної та духовної культури рідного наро�
ду необхідне для найповнішого розкриття й
розвитку народних здібностей, творчості,
ініціативності, становлення індивідуаль�
ності, формування неповторного духовного
світу, власної активної життєвої позиції,
почуттів обов'язку, відданості і працелюб�
ності заради свого народу, держави,
"…мистецтво формує внутрішній світ осо�
бистості й одночасно впливає на вдоскона�
лення соціальної практики, залучаючи до
мистецтва підростаюче покоління" [2].

Враховуючи всі ці постулати, виховання
культури творчості учнів засобами народ�
ного декоративно�ужиткового мистецтва
повинно бути спрямовано на формування: 

наукових знань, які розкривають ос�
нови національного виховання учнів;

свідомого ставлення школярів до сво�
го життя та творчості;

любові до своєї Батьківщини, свого
народу;

шанобливого ставлення до історично�
го минулого українського народу, його мис�
тецтва та духовних цінностей.

Щоб виховати творчу культурну осо�
бистість сучасного учня потрібно формува�
ти у нього комплекс якостей характеру, що
є основою набуття соціального досвіду,
успадкування духовних надбань україн�
ського народу, моральної, художньо�есте�
тичної, трудової культури. Для цього пот�
рібно формувати в учнів: 

національну свідомість, повагу до
батьків, старшого покоління, свого родово�
ду, культури, історії, традицій, звичаїв,
символіки та мистецтва, культурно�духов�
них надбань українського народу, усвідом�
лення своєї належності до нього як пред�
ставника, спадкоємця й наступника;

дисциплінованість, працьовитість,
завзятість, творчість, почуття дбайливого
господаря своєї землі;

високу творчо�культурну й худож�
ньо�естетичну вихованість і смак.



форми і практичного призначення виробів;
побудова речей відповідно до властивостей
і можливостей матеріалу; зв'язок худож�
ньої форми з технологічними способами об�
робки.

Розвиток у ході занять гончарною спра�
вою емоційної сфери сприяє становленню
важливого регулятора пізнавальної, до�
слідницької, творчої діяльності дитини.
Гончарне мистецтво забезпечує гармоній�
ну організацію розвитку творчої особистос�
ті, виходячи з перших дитячих мрій, фан�
тастичних уявлень, думок, що народжу�
ються та збагачуються у грі, спілкуванні з
дорослими та однолітками.

У цей період закладаються основи уні�
версальності, глобальності, гармонійності
майбутнього таланту, творчої особистості.

У підліткові роки починається активний
пошук обдарованою дитиною творчої мети,
що визначає сенс життя. Важливим є те,
що саме при вивченні гончарного мистец�
тва вона його отримує.

Обдарований підліток відшукує духовні,
моральні, пізнавальні, творчі орієнтири, які
кладе в основу самовдосконалення. Він ні�
бито намагається прискорити процес са�
мотворення. Характерним для нього стає
потяг до раннього творчого становлення на
рівні найкращих зразків майстерності у
ході творчого спілкування, безпосередньо�
го наслідування, самовиховання під керів�
ництвом досвідчених, талановитих, мудрих
наставників�мистців. Цей процес інтенси�
фікується, коли дитина самостійно творить
свій шедевр, не копіюючи його, а вдоскона�
люючи і вносячи певні зміни.

Відомо, що творчість допомагає станов�
ленню особистості, а декоративно�прик�
ладна діяльність посідає особливе місце, бо
здатність творити закладена від народжен�
ня майже в кожній дитині. Адже малювати
та ліпити в дитинстві вміють усі, але біль�
шість людей із роками втрачає свій дар.
"Виховуючи в дітей та молоді естетичні
смаки та погляди, які ґрунтуються на на�
родній естетиці та на кращих надбаннях
цивілізації, національне виховання перед�
бачає вироблення умінь примножувати
культурно�мистецькі надбання народу" [4].

Щоб висловити свої враження і думки,
доросла людина вдається до розповіді  –
письмової або усної, а дитина потягнеться
до фарб, олівців, пластиліну чи глини. Че�
рез свої вікові особливості дитина ще не ді�
лить світ на символи і думає цільними об�
разами. Але якщо не підтримувати в ній
дар образного художнього бачення дійснос�
ті, то пізніше їй стають незрозумілими і чу�
жими такі поняття, як мистецтво, гармонія,
краса.

Наш час  –  свідок бурхливого зростання
популярності народного декоративного
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змінюється. До останніх, зокрема, відно�
сяться предмети побуту.

Художня творчість є одним із найвищих
рівнів організованості соціального буття.
Досліджуючи її, треба брати до уваги, що
цей предмет вивчення є складною динаміч�
ною, самокерованою системою.

Виховний вплив художніх цінностей на�
багато зростає, бо дитина не лише знайо�
миться з шедеврами літератури, живопи�
су, музики, декоративно�прикладного ми�
стецтва, а й створює щось своє.

Всіляке прилучення дітей до художньої
творчості  –  важливе завдання мистецько�
го закладу, яке він вирішує разом із сім'єю
та громадськістю. Важливе значення має й
те, що надається безпосередня допомога
художників, мистецтвознавців, керамістів,
народних майстрів гончарної справи та ін�
ших творчих працівників. Для художнього
виховання дітей використовується не лише
місцевий матеріал, а й надбання інших ре�
гіонів України. 

Іноді говорять, маючи на увазі навчання
гончарному мистецтву, що, мовляв, у нашу
добу, добу науково�технічної революції,
недоцільно залучати школярів до ручної
праці. Гадаю, що таке судження  –  при всій
його зовнішній переконливості  –  все�таки
не може бути визначене справедливим. По�
перше, народне мистецтво було, залиша�
ється і завжди буде базуватися на ручній, а
саме тому й індивідуальній творчій праці.
Отже, підготовка нових майстрів художніх
промислів з усією своєрідністю даного типу
виробництва завжди актуальна. По�друге,
практична діяльність школярів  –  виготов�
лення художніх виробів  –  забезпечує їх
підготовку відповідно до вимог сучасності.

Вирішальним у розвитку якостей твор�
чої особистості є виховання допитливості,
спостережливості, дослідницьких здібно�
стей, здатності до певних розмірковувань,
уяви, фантазії тощо. Дуже важливими є
зустрічі дитини з таємницями, загадками
природи і суспільства, в ході яких на фоні
здивування та захоплення народжується
глибокий (на все життя) інтерес до певних
фактів, явищ природи та культури, і на цій
основі стає більш цілеспрямованим і змі�
стовним пізнавальний процес, що організу�
ється навколо певної предметної, ідейної,
емоційно привабливої сфери оточуючої
дійсності.

На відміну від живопису, графіки і
скульптури, які відбивають дійсність через
зображення конкретних предметів, явищ,
подій, гончарне мистецтво оперує головним
чином утилітарними просторовими форма�
ми. В основі емоційного сприймання творів
гончарства лежать пластичні, фактурні й
колірні властивості форми.

Основні принципи гончарного мистецтва
можна сформувати так: єдність художньої



мистецтва. При сучасній тенденції до стан�
дартизації й уніфікації промислових виро�
бів справжній твір народного мистецтва
стає особливо цінним саме тому, що він
зроблений в індивідуальній, неповторній
манері і яскраво відображає творче облич�
чя автора. Народне мистецтво зберігає ба�
гату, вироблену віками, художню культу�
ру. Майстри опішнянської кераміки, як і
багатьох інших, що працюють у різних мі�
сцевостях нашої країни, своїм чудовим
мистецтвом відомі далеко за її межами.

З покоління в покоління передавали гон�
чарі свою майстерність, характерні прийо�
ми і навички промислу. Час і праця викри�
сталізували орнаменти розписів. 

Для того, щоб не зникло це мистецтво на
базі колишньої Опішнянської середньої
школи № 2 створено унікальний заклад,
який отримав статус Державної спеціалі�
зованої художньої школи�інтернату І�ІІІ
ступенів "Колегіум мистецтв у Опішні", де
поряд із предметами загальноосвітнього
циклу діти опановують мистецькі дисци�
пліни  –  гончарство, скульптуру, основи
технічного рисунку, історію мистецтва,
технологію, основи керамології (етнографія
українського гончарства, археологія), істо�
рію гончарства, рисунок, живопис, компо�
зицію, кольорознавство та ін.

Останнім часом гончарне мистецтво
втратило своє початкове значення, свій ха�
рактер, стало занепадати. Відтворення його
стало основним завданням для педагогічно�
го колективу Державної спеціалізованої
художньої школи�інтернату І�ІІІ ступенів
"Колегіум мистецтв у Опішні" Полтавської
області, Зіньківського району. Опираючись
на традиції минулого, гончарне мистецтво
служить засобом виховання любові до рід�
ного краю, народної творчості та історично�
го минулого нашого народу. Професійний
розвиток цього виду мистецтва сприяє роз�
ширенню знань в галузі національної куль�
тури, поступово формує у школярів понят�
тя про історичний процес розвитку сус�
пільства, допомагає збагнути, осмислити
соціальне значення гончарства, розвиває
живий інтерес до результатів творчої ді�
яльності, пробуджує бережливе ставлення
до оточуючих предметів, продуктів творчої
діяльності. 

Займаючись гончарством діти виготов�
ляють вироби, які мають ужиткове призна�
чення, пов'язане із багатовіковими народ�
ними традиціями, а не вузько прикрашаль�
ний декоративний характер.

Розглянемо більш детально і послідовно
методику роботи з гончарними творами.

1. Етап емоційного сприйняття. На
цьому етапі вчитель націлює учнів на без�
посереднє сприймання гончарних виробів
(як оригіналів так і репродукцій). Це розви�

ток перш за все емоційного відгуку на тво�
ри. Зосереджується увага дітей на емоцій�
них першоімпульсах, які вони відчувають;
розвиваються здібності співвідносити тво�
ри майстрів�гончарів із власним досвідом,
поглиблюється процес співпереживання.
Саме зараз розвивається в учнях емоційне
переживання, яке вони виражають у вер�
бальних, художньо�образних характерис�
тиках.

Вчитель не повинен нав'язувати своєї
асоціації чи давати критичну оцінку асоці�
ацій, емоційних відгуків дітей. Не може
вчитель позитивно чи порівняльно стави�
тися до цих проявів. Адже все, що вислов�
люють на цьому етапі діти,  –  це емоційна
сфера, намагання передати частину влас�
ного духовного світу, тендітної форми пе�
реживань. І для того, щоб емоційне вияв�
лення дітей було не закріпаченим створю�
ється творча, а не критична атмосфера
особливого уроку  –  уроку гончарства. 

2. Аналітичний етап. Це безпосередній
аналіз гончарних творів, відповідь на запи�
тання "чому" і "як". На цьому етапі учні ви�
користовують весь свій практичний досвід
з проблем композиції, форми, матеріалу,
побудови (головних навчальних проблем
курсу гончарства), знання термінології гон�
чарів. На таких заняттях цей досвід пог�
либлюється; увага звертається на конкрет�
ні особливості роботи майстра�гончара. Це
так званий етап формального аналізу, тоб�
то аналізу з точки зору художньої форми.
Безперечно цей етап не стає (в ідеалі) суто
теоретичним. Адже всі знання візуальних
мистецтв учні набувають в процесі власно�
го творчого досвіду, на практичних робо�
тах.

3. Етап синтезу завжди співіснує з
етапом аналізу. Інколи неможливо відок�
ремити чітко ці етапи, вони переплітають�
ся, утворюючи єдине змістове поле інтер�
претацій гончарного твору. Це складний
креативний процес, завершальний, на яко�
му дитина усвідомлює творчу цінність гон�
чарного мистецтва, відчуває духовний сенс
роботи, що є найважливішим у процесі за�
лучення до цього виду мистецтва.

Нерідко буває, що, починаючи з серед�
нього шкільного віку, діти все більше ста�
ють "консерваторами", сприймають як
"справжнє" мистецтво лише те, яке схоже
на "дійсність", на фотографію. І педагог
проводить ідею, що мистецтво не є простим
"фотографуванням дійсності", має більш
глибокий зміст і може мати різні форми та
стилі. Тому обов'язково розширюється ві�
зуальний ряд творів мистецтва незвични�
ми для школярів гончарними виробами
(витворами інших культурних регіонів ХІХ
та ХХ ст.) тощо. Прекрасні результати дає
спілкування з творами гончарного мистец�
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вого мистецтва, який отримують в загаль�
ноосвітніх навчальних закладах і вважа�
ють його високим.

Ці 3 % учнів характеризуються добрими
знаннями з історичного минулого свого на�
роду, мають чіткі уявлення про декоратив�
но�ужиткове мистецтво, звичаї та обряди
українського народу. Вони володіють дея�
кими техніками декоративно�ужиткового
мистецтва. Такі учні відчувають потребу в
систематичному оволодінні спеціальними
знаннями, вміють оцінювати події суспіль�
ного життя. Усвідомлюючи необхідність
отримання ґрунтовніших знань, вони вмі�
ють самостійно поглиблювати їх, працюючи
в бібліотеках та музеях. Такі школярі ха�
рактеризуються високою гуманністю та
культурою, добротою. Їм притаманне бе�
режне ставлення до національної культури.

Але, як бачимо, цих учнів дуже мало. І
нашою метою було збільшення кількості
таких вихованців, в яких, завдяки ґрунтов�
ним знанням історії українського декора�
тивно�ужиткового мистецтва, звичаїв та
обрядів, володінню техніками декоратив�
но�ужиткового мистецтва, участі у вихов�
них заходах народознавчого, мистецького
характеру сформуються і основи націо�
нальної культури, і культура творчості.

Педагогами закладу розроблено автор�
ські програми з основ гончарства, скуль�
птури, основ технічного рисунку, історії
мистецтва, технології, основи керамології,
історії гончарства, рисунку, живопису,
композиції, кольорознавства, які включа�
ють як практичні так і теоретичні знання
про гончарне мистецтво.

Для популяризації та відродження цьо�
го виду декоративно�ужиткового мистец�
тва адміністрацією та трудовим колекти�
вом Державної спеціалізованої художньої
школи�інтернату І�ІІІ ступенів "Колегіум
мистецтв у Опішні" започатковано прове�
дення Всеукраїнських гончарських фести�
валів  –  вивіреної часом форми творчого
спілкування молодих талантів, формуван�
ня творчих художніх здібностей дітей та
молоді на основі національно�культурних
традицій; важливий засіб співробітництва
юних мистців України; спосіб примножен�
ня духовних надбань української культу�
ри.

Мета Фестивалю: залучення до занят�
тя гончарством та до вивчення історико�
мистецьких досягнень українського гон�
чарства школярів, молоді; розвиток тради�
цій українського гончарства, відродження
керамічного розпису, популяризація дитя�
чої художньої творчості.

До участі у фестивалі запрошуються
учні та студенти всіх закладів освіти віком
від 9 до 18 років. З метою вивчення стану
сучасного українського гончарства та мис�

тва інших народів. Різноманітний світ їхніх
стилізованих чи умовних естетичних
форм, що несуть у собі глибоку семантику
–  дозволяє незакомплексовано розглядати
мистецтво взагалі. 

Аналізуючи стан виховання творчої
культури учнів засобами декоративно�
ужиткового мистецтва шкіл м. Полтави та
Полтавської області ми прийшли до ви�
сновку, що у значної кількості респонден�
тів небайдуже ставлення до національної
культури. Близько 88 % опитуваних вва�
жають, що на сучасному етапі для нашої
держави є важливою проблема розвитку
та збереження національної культури, зо�
крема декоративно�ужиткового мистецтва;
лише 5 % опитуваних вважають, що розви�
ток української національної культури не є
дуже важливим для нашої держави.
Близько 7 % респондентів не визначилися
у своєму ставленні до української націо�
нальної культури.

Особисто переймаються проблемою роз�
витку національної культури, зокрема де�
коративно�ужиткового мистецтва, майже
57 % респондентів. Близько 23% перейма�
ються проблемами розвитку української
національної культури, але не беруть осо�
бистої участі у вирішенні цієї проблеми, то�
му що вона не викликає у них відповідного
зацікавлення. Майже 20 % опитаних не
визначилися у своєму ставленні до декора�
тивно�ужиткового мистецтва і байдужі до
особистого внеску у розвиток національної
культури.

Характерною ознакою того, що 20 %
опитуваних байдужі до особистого внеску у
розвиток національної культури та ми�
стецтва, є те, що такі учні виявляють слаб�
кий інтерес до пізнання історичного мину�
лого та сьогодення України, національної
культури. Наслідком цього є нечіткі уяв�
лення про розвиток суспільства та куль�
турної спадщини нашого народу. Ці учні
розуміють сутність гуманістичних націо�
нальних та загальнолюдських цінностей,
проте не завжди діють у відповідності з ни�
ми. Їхня байдужість, емоційна незацікавле�
ність призводить до того, що серед спону�
кань до участі у творчій діяльності учнів
переважають ті, які є наслідком реагуван�
ня на певні зовнішні розпорядження педа�
гога, класного керівника, а не внутрішні,
народжені власним бажанням. 

Серед опитуваних 50 % вважають, що
отримують у школі середній рівень знань
щодо раціональної культури декоративно�
ужиткового мистецтва; 39 %  –  низький рі�
вень інформованості щодо національної
культури та декоративно�ужиткового мис�
тецтва; і лише 3 % опитуваних задоволені
тим рівнем знань з історії та розвитку наці�
ональної культури й декоративно�ужитко�
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тецької освіти в Україні залучаються ху�
дожники, експерти�мистецтвознавці, учи�
телі, керівники гуртків, студій, центрів,
викладачі художніх навчальних закладів.

У 2006 році проводився ІІІ Всеукраїн�
ський гончарський фестиваль, який прохо�
див у два етапи.

І�й етап: КОНКУРС ХУДОЖНІХ ТВО�
РІВ ( з 15 січня по 14 квітня 2006 року). До
участі в конкурсі допускалися учасники за
такими віковими групами: І група – 9�12
років; ІІ група – 13�15 років; ІІІ група – 16�
18 років. Конкурс був відкритим для всіх
бажаючих, незалежно від статі, національ�
ності, віросповідування, освіти. До Конкур�
су приймалися твори кераміки, художні
твори з інших матеріалів, твори літерату�
ри, які розвивають тему гончарства за та�
кими номінаціями:

кераміка;
інші види декоративно�ужиткового

мистецтва (вишивка, різьблення, ткац�
тво, килимарство, витинанка, декора�
тивний розпис, народний живопис, вироби
зі шкіри, лози, сиру, тіста, писанкарство
тощо);

образотворче мистецтво (графіка,
акварель, живопис, скульптура тощо);

література (проза, поезія, публіцис�
тика; мови  –  українська, російська).

Твори з оформленим паспортом та анке�
тою автора приймалися до 10 квітня 2006
року.

Понад 150 учасників прислали свої ро�
боти на Конкурс. Із різних куточків нашої
держави відгукнулися юні таланти. Се�
ред них міста: Вінниця, Полтава, Охтир�
ка, Суми, Ялта, Луганськ, Донецьк, Львів,
Тернопіль, Галич, Чугуїв, Хмельниць�
кий, Миколаїв, Енергодар, Шостка, Зінь�
ків, Космсомольськ, Запоріжжя, Брова�
ри, Івано�Франківськ, Харків, Лохвиця,
Черкаси та ін.

Сорок вісім переможців першого етапу
Конкурсу взяли участь другому етапі,
який проходив із 1 червня по 11 червня
2006 року. Юні майстри провели час цікаво
і творчо у стінах "Колегіуму мистецтв у
Опішному", де познайомилися із заслуже�
ними майстрами народної творчості Украї�
ни, лауреатами Національної премії імені
Тараса Шевченка, Лауреатами премії імені
Данила Щербаківського, членами Націо�
нальної спілки майстрів народного мтис�
тецтва, членами Національної спілки ху�
дожників України В.О. Омеляненком та
М.Є. Китришем; заслуженим майстром на�
родно творчості України, лауреатом Все�
української літературно�мистецької премії
імені Нечуя Левицького, членом Націо�
нальної спілки майстрів народного мистец�
тва, членом Національної спілки художни�
ків України М.Г. Пошивайлом; майстром�

вишивальником Г.П. Гринем; членом Наці�
ональної спілки майстрів народного мис�
тецтва України М.М. Вакуленком; членом
Національної спілки художників України
В.О. Трохимець�Мілютіним та ін. Конкур�
санти відвідали меморіальні садиби�музеї
опішненських майстрів�гончарів О. Селю�
ченко, родини Пошивайлів; гоголівські міс�
ця; музеї міста Полтави.

Переможці ІІ етапу Фестивалю отрима�
ли грошові винагороди, путівки до Міжна�
родного табору "Артек", обласних таборів
відпочинку та дипломи учасників. Із сльо�
зами радощів на очах їхали до своїх домі�
вок конкурсанти. Кожен плекав надію по�
вернутися в містечко Опішне, що на Пол�
тавщині і в 2007 році.

Саме в цьому році центр українського
гончарства, відомий з ХІІ століття прийме
учасників ІV Міжнародного гончарського
фестивалю, який традиційно проходитиме
в Державній спеціалізованій художній
школі�інтернаті І�ІІІ ступенів "Колегіум
мистецтв у Опішному". Сюди приїдуть всі,
"…хто прагне глибше пізнати свою минув�
шину й позбутися меркантильності, праг�
матизму нинішньої доби, хто хоче сам ста�
ти творцем мистецтва одкровення, хто шу�
кає високості й сміливо відкриває браму в
майбуття. На святих гончарських пагорбах
де опочивають великі святі�гончарі Украї�
ни, де опішуються тисячоліття, перехову�
ються глиняні письмена українців, за яки�
ми через віки допитливі мандрівники над�
земних цивілізацій прочитають Книгу Бут�
тя української етнокультури. …

В Опішному збираються спраглі в пошу�
ках Духовності, Краси. Там вони наснажу�
ються всеперемагаючою вірою в силу Люд�
ського Духу, переконуються в незнищенос�
ті Краси і всемогутності Любові. Звідти во�
ни вирушають у далі, у близькі й далекі
світи, повсюди провіщаючи й утверджую�
чи Духовну гармонію Нового Дня" [5].

Юні обдарування із різних куточків Ук�
раїни, які відвідали навчальний заклад ви�
являють бажання навчатися гончарній
справі, але школа не може прийняти їх, ос�
кільки до цього часу не вирішено питання
інтернатного приміщення для дітей.

Адміністрація, педагогічний та учнів�
ський колективи продовжують популяри�
зацію гончарного мистецтва, приймаючи
участь  у Всеукраїнських та Міжнародних
конкурсах, організовуючи Фестивалі, вис�
тавки творчих робіт учнів та вчителів у
Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, Фонді
культури України, обласній галереї мис�
тецтв та ін.

Все це спонукало колектив Державної
спеціалізованої художньої школи�інтерна�
ту І�ІІІ ступенів "Колегіум мистецтв у
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Методи і прийоми роботи, що їх було
застосовано у процесі виховання творчої
культури учнів, узгоджуються з імпровіза�
ційним креативним стилем роботи народ�
них майстрів�гончарів, особливостями об�
разотворчості та емоційним характером
дитячої творчості.

5. Експериментально доведено ефектив�
ність процесу виховання культури твор�
чості учнів засобами народного декорати�
вно�ужиткового мистецтва завдяки органі�
зації таких педагогічних умов:

підбір українських народних виробів
гончарного мистецтва, доступних для
сприйняття та відтворення учнями;

використання у виховному процесі не�
обхідного і достатнього обсягу систематизо�
ваної інформації щодо гончарства (історич�
ний, теоретичний, практичний аспекти);

оволодіння учнями традиційними при�
йомами створення гончарних виробів;

доступність та педагогічна доцільність
пропонованих завдань;

створення на уроках та у позакласній
роботі позитивно�емоційної творчої атмос�
фери зацікавленості та захопленості.

6. Розроблені та втілені у виховний про�
цес спецкурси для вчителів та батьків, які
мають на меті забезпечити психолого�пе�
дагогічну обізнаність і батьків, і вчителів�
предметників щодо процесу виховання
культури творчості учнів.

7. Аналіз даних проведеного експери�
менту підтвердив результативність по�
етапного формування культури творчості
учнів засобами народного декоратвно�
ужиткового мистецтва: опосередкований
вплив на формування культури творчості
учнів (І етап); цілеспрямоване формування
культури творчості учнів (ІІ етап); безпосе�
редній прояв культури творчості учнів у
різних видах діяльності по опануванню
гончарного мистецтва (ІІІ етап).

Проблема виховання культури творчо�
сті учнів у сучасних навчальних закладах
різного типу не обмежується цим дослі�
дженням. Численні аспекти даної пробле�
ми потребують свого подальшого дослід�
ження та вирішення.
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Опішному" до створення "Суботнього мате�
ріалу для батьків".

На заняття лекторію пропонуються лек�
ції з історії, вікової психології та виховання
культури творчості учнів. Важливим на на�
шу думку є і професійні спецкурси для
вчителів творчих навчальних закладів, які
входять у програму методичних семінарів
педагогічних колективів.

У дисертаційному дослідженні  наведе�
но теоретичне узагальнення і нове вирі�
шення проблеми процесу виховання куль�
тури творчості учнів засобами народного
декоратвно�ужиткового мистецтва.

1. На основі узагальнення результатів
теоретичного аналізу встановлено, що ви�
ховання культури творчості є одним з ви�
щих щаблів культурного розвитку особи�
стості, її інтелектуальною характеристи�
кою.

Проведений аналіз уможливив визна�
чення вихованості творчої культури учня
як якості особистості, сутність якої полягає
у готовності діяти ініціативно, по�новатор�
ськи і творчо у царині народного мистецтва.

2. У дослідженні виявлено, що значу�
щим фактором формування культури
творчості учня є активне залучення молоді
до вивчення українського народного ми�
стецтва, зокрема гончарства. Народний
гончарний виріб як естетичний об'єкт є
особливим типом художньої творчості; но�
сієм історичних, загальнокультурних, ху�
дожньо�декоративних національних рис та
особливостей, що дозволяє використовува�
ти його як дійовий засіб виховання культу�
ри творчості учнів.

3. У дисертації визначено структурні
компоненти культури творчості школярів:
перцептивно�емоційний, пізнавально�ін�
формаційний, оцінний, творчо�діяльнісний.

Змістові параметри визначених компо�
нентів є критеріями характерних рівнів
(високого, середнього, низького) виховано�
сті культури творчості учнів, а саме: наяв�
ність потреби вивчення різновидів україн�
ського народного мистецтва, зокрема, гон�
чарства, здатність до естетичної оцінки ду�
ховних цінностей та окремих творів ми�
стецтва, бажання виразити себе у різних
видах творчої діяльності у галузі народного
українського гончарства; виявлення само�
стійності задуму та оригінальності вирі�
шення задач креативного характеру.

4. Розроблено та експериментально пе�
ревірено методику формування культури
творчості учнів засобами народного деко�
ратвно�ужиткового мистецтва  –  гончар�
ства. В її основу покладено залучення учнів
до гончарства через систему різних типів
уроків та позакласних заходів з народного
декоратвно�ужиткового мистецтва.
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ДДООВВІІДДККИИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486�24�42, факс (044) 236�10�49, ministry@mon.gov.ua

від     13.03.07     № 1/9�139                   

Міністерство освіти і науки  
Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, 
Київської  і Севастопольської 
міських державних адміністрацій 
Інститути післядипломної 
педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання мето�
дичні рекомендації щодо проведення моніторингового дослідження якості математичної
освіти учнів 4�х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Просимо довести їх до відома вчителів початкових класів загальноосвітніх навчаль�
них закладів.

В.В. ТесленкоЗаступник Міністра  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГОВОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У
2006/2007 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На виконання Указу Президента України
від 4 липня  2005 року № 1013 "Про невідклад�
ні заходи щодо функціонування  та розвитку
освіти в Україні" у нашій державі запровад�
жується система моніторингу якості освіти. 

Головною метою оцінювання якості освіти є
реалізація конституційних прав громадян на
рівний доступ до якісної освіти, аналізу стану
системи освіти та прогнозування її розвитку.

Відповідно до  наказу  Міністерства  освіти  і
науки  України від 26.12.06 №855 "Про прове�
дення моніторингового  дослідження якості ма�
тематичної освіти у початковій школі" 15 – 17
травня 2007 року передбачено  проведення І
етапу дослідження у 4�х класах загальноосвіт�
ніх навчальних закладів України.

У дослідженні братимуть участь всі учні 4�
х класів загальноосвітніх навчальних закла�
дів, окрім тих, які охоплені міжнародним по�
рівняльним дослідженням якості природни�
чо�математичної освіти TIMSS�2007. 

Дослідження буде проведено за однакови�
ми вимогами і процедурою, що забезпечить
об'єктивність інформації про рівень навчаль�
них досягнень учнів – випускників початкової
школи.

Для проведення дослідження міністер�
ством спільно з Академією педагогічних наук
України підготовлено пакет матеріалів,
який містить: 

� тести з математики, укладені відповідно
до змісту навчальної програми з математики
для 1 – 4 класів, затвердженої Міністерством
освіти і науки України (наказ № 469 від
20.06.2006 р.); 

� анкета для вчителя;
� методичний супровід дослідження (ін�

струкція з проведення тестування, інструкція
для учня, критерії оцінювання завдань, фор�
ми звітів про результати виконання тесту уч�
нями класу школи, району, області).

Мета дослідження: вивчити рівень нав�
чальних досягнень учнів четвертих класів з
математики в контксті готовності до
навчання в основній школі.

Визначити основні чинники, які впливають
на якість математичної освіти випускників
початкової школи з математики (враховуючи
підручники, за якими навчаються діти; стаж
роботи вчителя, його методичну підготовку;
наповнюваність класу; місце розташування
школи). 



Перша частина тесту містить 12 завдань
закритої форми. До кожного з них дано по три
варіанти відповіді, з яких лише одна є пра�
вильною. 

Правильна відповідь до 1, 2 завдання пер�
шої частини тесту оцінюється в 1 бал; кожне з
наступних (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 завдання) – у
2 бали; 11 завдання – у 3 бали.

Наприклад: 
1. Скільки трикутників зображено на ма�

люнку? 

А.  3                   Б. 2                     В. 1
(Правильна відповідь – варіант А) 

2. Скільки часу Катруся витрачає на ран�
кову зарядку, якщо вона розпочинає її о 7 год
05 хв, а закінчує о 7 год 20 хв.

Який вираз є правильним під час
розв"язання задачі? 

А.  7год 05хв +7год 20хв     
Б. 7год 20 хв �7год 05хв    
В. 7год 05хв �7год 20хв 
(Правильна відповідь –  варіант Б)
Друга частина тесту (13 – 18 завдання)

містить 6 завдань відкритої форми. Вони пе�
редбачають дослідження вміння учнів викону�
вати певні арифметичні дії; вибирати правиль�
ний варіант запису математичного виразу;
здійснювати арифметичні обчислення;
розв'язувати складені задачі на зведення до
одиниці, на використання взаємозв'язку між
величинами, на знаходження площі об'єкту.
Учень повинен записати  вираз, виконати об�
числення, розв'язати задачі та записати повні
відповіді у відведеному для цього місці. 

Правильне виконання  13 і 14 завдання оці�
нюється в 2 бали, кожне з наступних завдань
(15, 16, 17) –  у 3 бали, 18 завдання оцінюється
у 4 бали.

Наприклад: 
Периметр кімнати, що має форму квадра�

та, дорівнює 16 м. Чому дорівнює її площа?
1) 16 : 4 = 4 (см)
2) 4  · 4 = 16 (см2)
Відповідь: площа квадрата 16 см2. 

Третя частина тесту (додаткові завдан�
ня) – це завдання на застосування програмо�
вого матеріалу в нестандартних ситуаціях
(19, 20, 21 завдання). Вони зорієнтовані на ви�
явлення творчих здібностей учнів, але в ме�
жах навчальної програми з математики.

Ці завдання відкритої форми, які вимагають
повних відповідей. Вони передбачають дослід�
ження вміння розв'язувати складені задачі
нестандартного змісту, визначати задану вели�
чину, використовуючи діаграми, схеми тощо. 

Розв'язування таких завдань учні можуть
записувати у довільній формі, але відповідь
має бути повною. 

Якщо відповідь не упорядкована, але хід
міркування дитини правильний, то завдання
вважається виконаним правильно. 

Для здійснення дослідження учням пропо�
нується виконати завдання, складені за те�
стовою формою. 

Завдання тесту охоплюють такі змістові
лінії: натуральні числа; арифметичні дії з на�
туральними числами; текстові задачі; числові
вирази; рівності й нерівності; частини; вели�
чини; геометричні фігури; вимірювання гео�
метричних величин. Конкретні завдання пе�
редбачають дослідження таких навчальних
досягнень учнів 4�х класів:

Натуральні числа:
� читати і записувати натуральні числа,

записувати число у вигляді суми розрядних
доданків;

� порівнювати натуральні числа, викорис�
товувати знаки    >, <, =.

Арифметичні дії з натуральними числами:
� виконувати дії з багатоцифровими чис�

лами; виконувати перевірку правильності об�
числень;

� знаходити середнє арифметичне.
Текстові задачі: 
� розв'язувати складені задачі  на дві – три дії;
� використовуючи взаємозв'язок між вели�

чинами (швидкість, час, відстань; ціна, кіль�
кість, вартість  тощо) і знанням відомих вели�
чин, знаходити невідому величину;

� виражати арифметичною дією зміст від�
ношень "більше на (в)", "менше на (в)" між ве�
личинами та кратне і різницеве їх порівняння. 

Числові вирази:
� визначати порядок виконання арифме�

тичних дій; 
� складати за текстом вираз на дві�три дії;
� знаходити значення числового виразу на

дві – три дії.  
Рівності, нерівності: 
� розв'язувати рівняння на одну дію;
� розв'язувати нерівності.
Частини:  
� усвідомлювати терміни: "половина",

"третина", "чверть";
� розуміти зміст запису 1/n;
� знаходити частину даної величини і всю

величину за відомою її частиною під час
розв'язування текстових задач.

Величини:
� виконувати дії з одиницями вимірюван�

ня: часу (година, хвилина, секунда), маси (кі�
лограм, грам), довжини (міліметр, сантиметр,
дециметр, метр, кілометр);

� розв'язувати задачі на час.
Геометричні фігури:
� вимірювати довжину відрізка;
� обчислювати периметр прямокутника;
� обчислювати площу прямокутника.

Кожен з двох варіантів тесту містить 21
завдання. Вони поділені на три частини, що від�
різняються за формою, змістом і складністю. 

Перша і друга частини (основна група
завдань) містять  18 завдань на відтворення і
розуміння програмового матеріалу. Ці зав�
дання охоплюють всі змістові лінії навчальної
програми з математики. 
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Наприклад:
По дорозі до школи Іванко лічив свої кроки.

Спочатку він лічив кроки парами і налічив 36
пар, а потім – десятками і налічив 7 десятків. 

Скільки метрів пройшов Іванко, якщо дов�
жина його  кроку півметра?

1) 2  · 36 = 72 (кр.) 
2) 10 · 7 = 70 (кр.)
3) 72 + 70 = 142 (кр.)
4) 2 кроки = 1м,  142 : 2 = 71 (м)
Відповідь: Іванко пройшов 71 м. 

Додаткові завдання є не обов'язковими для
виконання і не оцінюються.

Проведення дослідження якості матема�
тичної освіти випускників 4�х класів потребує
попередньої ретельної підготовки учителя та
учня. Забезпечення організованості та об'єк�
тивності є важливою умовою його проведення.

З метою підготовки учнів та вчителів почат�
кових класів до проведення першого етапу мо�
ніторингового дослідження якості математич�
ної освіти пропонуємо провести тренувальне
заняття, використовуючи: один з варіантів
завдань для учнів (додаток 1); інструкцію для
учнів  про виконання завдань (додаток 2); ін�
струкцію для вчителя щодо підготовки та про�
ведення самостійної роботи учнів (додаток 3).

Додаток 1
ТЕСТ З МАТЕМАТИКИ ЗА КУРС 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНУВАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ

Частина перша
1. Яке число подано у вигляді суми розряд�

них доданків?
600000+20000+2000+60

А. 602260 Б. 622060 В. 62260

2. Число 4013 більше від числа4003:
А. на 3 Б. на 10В. на 8016

3. 2/5т становить:
А. 40кг Б. 400кг В. 2500кг

4. Друзі принесли на свято 47 горіхів, 13 го�
ріхів, 24 та 36 горіхів.  По скільки горіхів в се�
редньому дісталося кожному?

А. по  40 Б.  по 30 В. по 50

5. У числі 72018 всього десятків:
А. 1 Б.7201 В.720

6. Довжина відрізка АВ становить: 

А. 1дм Б. 10 мм В. 10

7. Обчисли: 7025:5. Познач правильну від�
повідь.

А. 145 Б. 1405 В. 1205 

8. Весняні канікули розпочалися  23 берез�
ня і закінчилися 31 березня. Скільки днів три�
вали канікули?

А. 8 днів Б. 9 днів В. 7 днів 

9. Встанови порядок виконання дій у вира�
зі 15+5:5�3.

3    2   1                  1   2   3                3   1   2
А. 15+5:5�3 Б. 15+5:5�3   В. 15+5:5�3

10. Знайди значення невідомого, якщо
Х·7=56

А. Х=79 Б. Х=8 В. Х=392

11. Вівця важить 36 кг. Вона у 2 рази важча
від ягняти. Скільки важить ягня?

А. 18 кг Б. 72 кг В. 38 кг

12. Довжина стрічки 24 метри. Наталя від�
різала чверть стрічки для подруги. Яка дов�
жина відрізаної стрічки?

А. 12 м Б. 6 м В. 96 м

Частина друга
13. Обведи перше неповне ділене у виразі:

14. Зменшуване 24, а від'ємник виражено
часткою чисел 6 і 2. Запиши вираз:
_____________________________________

15. Обчисли: 1000000�4076·64

16. Олег заплатив за 6 зошитів 2 грн. 40 коп.
Скільки заплатить хлопчик за 7 зошитів?
_____________________________________
Відповідь:____________________________

17. Катер за 6годин подолав 120 км, а поїзд
за 4 години пройшов 320 км. У скільки разів
швидкість поїзда більша за швидкість катера?
_____________________________________
Відповідь:____________________________

18. Периметр квадрата дорівнює 24 см. Чо�
му дорівнює третина його площі?
_____________________________________
Відповідь:____________________________

Частина третя
19. Розв'яжи задачу. Бабуся хоче обшити

скатертину кольоровою стрічкою. Для цього
вона купила 5 м стрічки. Чи вистачить
стрічки, щоб обшити скатертину завдовжки
1м 50 см і шириною 95см?

Відповідь:_______________________
20. Закінчи речення: "Маса дорослої люди�

ни може бути ..."
А. 80 г Б. 76 кг В. 520 кг

21. Катруся живе на дев'ятому поверсі, а
Тетянка на третьому. У скільки разів Катрусі
треба пройти східців більше, ніж Тетянці?
_____________________________________
Відповідь:__________________________
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Додаток 2
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧНЯ 

(звернення до учня)
Дорогий друже! 

Ми розпочинаємо цікаві дослідження твоїх
досягнень з математики. Разом із нами ти
зможеш перевірити свої знання й уміння. 

Розглянь усю роботу.
Робота складається з тестових завдань.
Всі завдання розподілено на три частини.

І частина 
До кожного завдання першої частини за�

писані по три відповіді. Правильною є  лише
одна з трьох запропонованих.

Вибери відповідь, яку ти вважаєш пра�
вильною. 

Обведи букву, що стоїть біля обраної то�
бою відповіді. 

Наприклад:
Велика перерва між уроками триває тре�

тину години. Скільки хвилин триває велика
перерва?

А. 30 хв.             Б. 20 хв. В.10 хв.
Правильна відповідь – 20 хв. 
Отже, потрібно обвести  кружечком літеру Б. 
Розв'язування записувати не потрібно.

ІІ частина 
За завданнями другої частини потрібно

виконати різні дії:
� обвести потрібну кількість цифр у діле�

ному; 
� скласти арифметичний вираз;  
� виконати всі обчислення; 
� записати розв'язання задач та повну від�

повідь на їх запитання. 
Наприклад: 
Периметр кімнати, що має форму квадра�

та, дорівнює 16 м.
Чому дорівнює її площа?
3) 16 : 4 = 4 (см)
4) 4  · 4 = 16 (см 2)
Відповідь: площа квадрата 16 см2.

ІІІ частина 
Третя частина тесту – це додаткові зав�

дання. 
Якщо ти виконав попередні завдання,

приступай до виконання додаткових.
Загальні вказівки

Спочатку уважно прочитай  завдання в ці�
лому, щоб зрозуміти, що необхідно зробити.
Виконуй спокійно, не поспішаючи.

Якщо якесь завдання буде для тебе не зро�
зуміле, розпочинай виконувати наступне.    

У зошиті можна робити необхідні для тебе
помітки чи обчислення. 

Перевіряй виконання завдання.
Якщо ти вважаєш, що обрав (обрала) неп�

равильну відповідь, акуратно закресли її і
познач або запиши правильну, на твою дум�
ку, відповідь. Це не впливатиме на оцінюван�
ня твоєї роботи.

Наприклад:
1. Велика перерва між уроками триває

третину години. Скільки хвилин триває вели�
ка перерва?

А. 30 хв.            (Б.) 20 хв. В.10 хв.
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2.  Периметр кімнати, що має форму квад�

рата, дорівнює 16 м. Чому дорівнює її площа?
1) 16 : 4 = 4 (см)
2)  4  · 4 = 14 (см 2) 16 (см2)
Відповідь: площа квадрата 14 см2 16 см2.
Набрані бали за виконання цих завдань не

виставлятимуться у класному журналі і не
впливатимуть на твою загальну успішність з
математики. 

Працюй спокійно і уважно.
Бажаємо тобі успіхів!

Додаток 3

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Шановний колего!
Просимо Вас забезпечити самостійне ви�

конання роботи учнями.
Запорукою успішної та високоорганізова�

ної роботи учнів є створення доброзичливої,
спокійної атмосфери на уроці.

На виконання роботи та на пояснення тех�
нології виконання завдань відводиться 1 урок
(40 хвилин). 

Перед початком уроку вчитель запрошує
учнів до підготовленої класної кімнати. 

Перевіряє готовність учнів до самостійної
роботи.

Наголошує, що для роботи потрібні будуть
лише зошити з одержаними тестовими зав�
даннями та ручки. 

Повідомляє учням мету дослідження.
Розпаковує конверт з зошитами.
Видає зошити кожному учневі (учениці).
Знайомить учнів зі структурою тесту.
Читає вголос та обговорює інструкцію

для учня. 
Наголошує, що до інструкції учні можуть

звертатися під час роботи над завданнями
тесту.

Підкреслює, що набрані за роботу бали не
будуть виставлятися у класному журналі; ре�
зультати роботи будуть враховуватися під
час організації повторення та узагальнення
вивченого матеріалу.

Пропонує дітям підписати роботи за зраз�
ком та приступити до виконання завдань.  

Зразок: 
Дата 15 травня
Клас 4�А   
Прізвище, ім'я Блажко Валентина 
Учитель присутній у класі. Він не допома�

гає учням і не здійснює додаткових пояснень.
Він лише стежить за організацією самостійної
роботи учнів.

Якщо учень (учениця) не може виконати
певне завдання, вчитель пропонує не затри�
муватися на ньому і перейти до виконання
наступного.

Після закінчення уроку вчитель збирає
роботи учнів, здає їх відповідальній особі за
проведення досліджень у даному навчально�
му закладі.

У визначений час учитель у присутності
відповідальних осіб перевіряє роботи учнів,
заповнює анкету, звіт та здає відповідальній
особі за проведення моніторингових дослід�
жень у школі. 
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Вступ
Часто можна почути нарікання  про

низьку ефективність  проведених масових
заходів у навчальних закладах. Іноді мож�
на спостерігати  довготривалі сценарії цих
заходів, які проходять по 3�5 годин; не від�
повідність їх віковим особливостям дітей;
не цікаві, а інколи не підготовлені виступи
учасників;  холодне приміщення, а інколи
задушне. Спостерігалися випадки, коли
при проведенні Першого дзвоника або Дня
свята знань дітям молодшої школи става�
ло погано від довгих монологів дорослих та
від сонячних променів. Все це відбуваєть�
ся тоді, коли ці заходи надумані самими
дорослими, а коли все це продумують  і
організовують самі діти, коли вони працю�
ють над написанням самого сценарію, від�
шукують матеріал у пресі, тоді всі отри�
мують насолоду, а головне самовдоскона�
люються  і розвиваються. 

Заходи проводяться не для чергової
галочки виконання річного плану, а для
створення чіткої системи виховання  осо�
бистості школяра. 

На моє переконання  кожний педагог чи
керівник гуртка, клубу чи студії готуючи
масові заходи в навчальному закладі пови�
нен бути ознайомленим із  сучасними інно�
ваційними формами та методами в освіті, в
тому числі з виховними технологіями.  

Технологія виховного процесу
В Національній програмі виховання

учнівської молоді в Україні у розділі тех�
нологія виховного процесу  підкреслено,
що технологія виховного процесу фіксує

доцільні кроки учасників освітнього проце�
су, підпорядковується виховній меті. Скла�
довими виховних технологій є форми орга�
нізації (індивідуальні, групові, колективні),
методи як способи впливу на дітей та уч�
нівську молодь, прийоми та засоби вихо�
вання. Виховні технології ґрунтуються не
на механізмах зовнішнього підкріплення
(заохочення, покарання тощо), а на реф�
лексивно�вольових механізмах (співпере�
живання, позитивне емоційне оцінювання),
які апелюють, насамперед, до самосвідос�
відомості та творчого  становлення вихо�
ванців до суспільних норм і цінностей. 

Сфера виховання є відкритою до пошу�
ку альтернативних (відносно того, що вже
стало традиційним) способів виховання.
Вони асоціюються з новими моделями ви�
ховних систем шкіл, тими підходами до
розв'язання виховних проблем, які вважа�
ються інноваційними, прогресивними. Ви�
користання виховних технологій є завжди
вибором стратегії, принципів, системо�
створювальних чинників взаємодії вихо�
вателя і вихованців,  а також вибором так�
тики та стилю виховної роботи з ними.

До найбільш ефективних  технологій
відносяться інтерактивні технології, за
допомогою яких педагог у ході спілкуван�
ня з вихованцем інтерпретує життєві по�
дії, впливає на конструювання ним своїх
особистісних дій, сприяє активізації ді�
яльності вихованця, вправляє його у са�
моконтролі та саморегуляції. У навчаль�
но�виховному процесі все ширше вико�
ристовуються активні форми і методи ро�
боти: тренінги, мозкові штурми, диспути,

Як підвищити ефективність масових заходів у навчальних закладах, запровадити технології ви�
ховного процесу в т.ч. технологію підготовки та проведення  масових заходів, який результат
проведення обласного конкурсу на найкращий загальношкільний сценарій,  як провести випускний
бал, щоб він задовго залишився в пам'яті школярів.

Как повысить эффективность массовых мероприятий в учебных заведениях, внедрить техноло�
гии воспитательного процесса, в т.ч. технологию подготовки и проведения массовых мероприя�
тий, каков результат проведения обласного конкурса лучших общешкольных сценариев, как про�
вести выпускной бал, чтобы он надовго остался в памяти школьников.

The question is about that, how to promote efficiency of school mass activities in educational establish�
ments, to inculcate technologies of educating process including technology of preparation and conducting
of mass measures, about result of the best school scenarios regional competition,  how  to give the great and
sticking to graduating students memory their final school prom.

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАСОВИХ ЗАХОДІВ  У 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. ВИПУСКНІ ВЕЧОРИ

Н.В.Настенко 



Зміст діяльності вихованців.
1. Учні розбиваються на мікрогрупи (5�

7 осіб). Підстави для такого розподілу мо�
жуть бути різні: хто з ким спілкується, за
сферами інтересів, дозвільних занять; за
кольором очей; за місцем народженням,
за жетонами тощо.

2. Робота учнів у мікроколективах –
висування ідей, пропозицій до змісту
майбутньої справи: як краще її організу�
вати? Кому брати участь (усьому колек�
тиву, окремим мікрогрупам чи зведеній
бригаді добровольців)? Хто керуватиме
(Рада колективу, спеціальна Рада справи
з представників усіх мікрогруп, коман�
дир зведеної бригади)? Де й коли краще
провести цю справу?

3. Добір мікроколективом найбільш ці�
кавих і вдалих пропозицій у ході загаль�
ного обговорення.

4. Визначення плану проведення твор�
чої справи: з яких частин складатиметь�
ся? Які конкурси, сторінки, розділи
включатиме? В яких ролях учні брати�
муть участь у заході?

5. Вибори Ради справи: хто відповіда�
тиме за підготовку й проведення заходу?

В результаті колективного плануван�
ня, учні, по�перше, продумують усю
справу від початку до кінця, по�друге,
створюють актив, який очолює підготов�
ку проведення справи. Колективне пла�
нування може здійснюватись у формі
"мозкового штурму".

"Мозковий штурм" під час проведен�
ня колективної виховної справи

Колектив учнів поділяється на мікро�
групи за бажанням. Усім мікрогрупам да�
ють завдання: протягом декількох хви�
лин продумати відповідь на запитання
"Як краще здійснити задуману справу?".

Після обговорення кожна мікрогрупа
висловлює свій варіант справи. Спільно
вирішують, який варіант кращий, або
комбінують висунуті ідеї, створюючи но�
вий варіант. Потім усі мікрогрупи послі�
довно продумують інші завдання.

У ході "мозкового штурму" слід дотри�
муватися правил:

� не критикувати ідеї;
� заохочувати ідеї сміливі, навіть фан�

тастичні;
� заохочують комбінування й удоско�

налення висунутих ідей.
Зміст діяльності і позиція вихователя
Вихователь або ведучий зборів ставить

додаткові запитання, зіставляє різні дум�
ки, пропонує їх обґрунтувати, підхоплює й
розвиває найбільш цікаві, корисні пропо�
зиції, а наприкінці збору зводить воєдино
і, в разі потреби, організує вибори Ради
справи чи командира зведеної бригади.

дебати, аналіз ситуацій, різноманітні
вправи тощо.

Впровадження інтерактивних техно�
логій здійснюється за такими напрямами:

� у процесі викладання предметів гу�
манітарного та природничого циклів;

� у процесі позакласної, позашкільної
виховної діяльності, у роботі з батьками;

через загальноосвітні, позашкільні
навчальні заклади, соціальні служби,
спеціальні заклади;

– через взаємодію з дитячими і моло�
діжними організаціями;

– через діяльність органів учнівського
самоврядування;

� через законодавчу політику у галузі
освіти, охорони здоров'я, соціальної ді�
яльності щодо виховної роботи з учнів�
ською молоддю.

Технологія підготовки та проведення
виховного заходу

Перший етап – постановка мети і
завдань. На цьому етапі здійснюється
визначення ролі виховної справи в житті
колективу, висунення конкретних вихов�
них завдань, різних варіантів справи, які
будуть запропоновані вихованцям у на�
становчій бесіді на вибір. Іншими засоба�
ми визначення можливої колективної
справи можуть бути: розвідка цікавих
справ, проведення анкет�пропозицій.

Зміст діяльності вихованців
Обговорення мети майбутньої діяль�

ності: Навіщо? Що це нам дасть?
Висунення й обговорення  варіантів

майбутньої справи (запропонованих учи�
телем або учнями): що і для кого зроби�
мо? Коли? Кому краще брати участь? З
ким разом зробити?

Зміст діяльності та позиція вихователя.
Аналіз даних психолого�педагогічної

діагностики: потреби особистісного роз�
витку (інтересів і нахилів) учнів; пробле�
ми психосоціальної дезадаптації школя�
рів, їхнє місце в системі міжособистісних
взаємин.

Визначення мети і завдань виховного
впливу:

� відкрита мета (поставлена перед уч�
нями) – особистісно значуща для учнів,
пов'язана з їхніми інтересами;

� прихована мета (педагогічна),
пов'язана з формуванням окремих яко�
стей, корекцією дезадаптивної поведінки
школярів. 

Другий етап – колективне плануван�
ня виховного заходу. Суть колективного
планування – здійснити добір доцільних
варіантів (різних форм) виховного захо�
ду; колективне обговорення цих варіан�
тів, вибір майбутньої творчої справи.
Планування відбувається на загальних
зборах колективу.
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Третій етап – організація (підготов�
ка) виховного заходу. На цьому етапі від�
бувається уточнення, конкретизація пла�
ну підготовки й проведення колективної
справи, організація безпосереднього ви�
ховання цього плану, заохочення ініціа�
тиви кожного учасника.

Зміст діяльності вихованців
Підготовка майбутньої справи здій�

снюється в мікроколективах, кожний з
яких має свою ділянку роботи і своє зав�
дання відповідно до розробленого плану.

Керує підготовкою виховного заходу об�
рана з представників мікроколективів Рада
справи. Рада керує діяльністю колективу
загалом, координує роботу мікроколективів.

Зміст діяльності та позиція вихователя
Учитель пропонує можливі варіанти

проведення заходу (якщо учні утрудню�
ються з їх визначенням), керує добором
кращих варіантів.

Учитель бере участь у процесі підго�
товки заходу, тактовно втручаючись у ді�
яльність мікроколективів:

� вносить пропозиції, радить, підказує
варіанти вирішення завдань, труднощів,
що виникають;

� надає підтримку в разі утруднень,
позитивно оцінює кожен успіх учнів.

Четвертий етап – безпосереднє прове�
дення виховного  заходу. На цьому етапі
здійснюється розроблений керівним ор�
ганом конкретний план з усіма коректи�
вами, внесеними його учасниками в про�
цесі підготовки.

Зміст діяльності вихованців
Цей етап здійснюється відповідно до

плану (сценарію) проведення виховного
заходу.

Учні беруть участь у заході в певній
ролі, яка має сприяти формуванню окре�
мих особистісних якостей, корекції деза�
даптивної поведінки.

Зміст діяльності та позиція вихователя
Учитель створює позитивний емоцій�

ний настрій під час проведення заходу.
Головне для вихователів – будити й

зміцнювати в дітях мажорний настрій,
дух бадьорості, впевненості у своїх силах,
у своїй здатності нести людям радість,
прагнення подолати будь�які труднощі.

Корисні для учнів і можливі відхилен�
ня від задуму, які виникають під час про�
ведення заходу. Вони складаються з різ�
них непередбачених обставин і помилок,
допущених учасниками заходу – це теж
необхідна школа життя.

Важливо! Не підмінювати собою дітей,
стимулювати самостійний пошук ними
виходу зі складних ситуацій.

П'ятий етап – підбиття підсумків,
оцінки результатів заходу. Ведучі на�

правляють колективний пошук на краще
вирішення цих питань, підхоплюють і
розвивають найцінніше, систематизують
і узагальнюють його у висловлених дум�
ках і пропозиціях.

Участь кожного вихованця в оціню�
ванні КТД можна забезпечити й іншими
засобами: бесідами та анкетами, стінгазе�
тою чи лінійкою з творчими рапортами.

Вихователі підбивають підсумки вико�
нання власне виховних завдань на нараді
педагогів, які беруть участь у даній КТД,
на зборах вожатих, на нараді батьків�
ського активу, на батьківських зборах.

Зміст діяльності вихованців
Аналізуючи підсумки проведеної ко�

лективної справи (в мікроколективах чи
на загальних зборах), школярі відповіда�
ють на запитання:

� Що було добре? Що вдалося викона�
ти із запланованого? Завдяки чому? Кому
ми повинні висловити подяку? (Назива�
ють конкретні імена.)

� Що в нас не вийшло і чому? (Аналі�
зують відхилення від початкового плану,
невдачі.)

� Що варто використовувати й надалі?
Перетворити на традиції? Які уроки має�
мо врахувати на майбутнє?

Підбиття підсумків можна здійснюва�
ти в різних формах: анкети�оцінки,
"блискавки", стінні, радіо�, фото�, "живі"
газети, присвячені підсумкам зробленого;
лінійки з творчими рапортами.

Зміст діяльності та позиція вихователя
Вихователь навчає школярів оцінюва�

ти й аналізувати результати своєї діяль�
ності; розробляє разом з учнями критерії
такого оцінювання.

Важливо! Вчити дітей помічати навіть
невеликий успіх інших і позитивно його
оцінювати.

Негативний зворотній зв'язок може бу�
ти використаний стосовно діяльності, яка
виходить за межі встановлених норм, зав�
дає збитків іншим, спричинює невдачі в ре�
алізації задуманої (планованої) діяльності.

Шостий етап – організація післядії.
На цьому етапі виконують рішення,
ухвалені загальними зборами, вносять
зміни у творчі доручення мікроколекти�
вам, пишуть статті за матеріалами ко�
лективної творчої справи, задумують но�
ву справу тощо. Колективна творча ді�
яльність різноманітна за формами та
змістом. Вона стає центром цілої серії ко�
лективних творчих справ різних видів.
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3. Розподіл завдань учнями класу чле�
нами тимчасової ініціативної групи.

4. Активна (пасивна) участь класу,
батьків у виконанні запланованого.

5. Здійснення запланованого, прове�
дення виховного заходу, аналіз діяльно�
сті тимчасової ініціативної групи.

Пам'ятка пропонується молодим клас�
ним керівникам під час підготовки та про�
ведення виховних заходів, дирекції школи з
метою проведення виховних заходів.

Орієнтовна програма спостереження та
аналізу виховного заходу

Дата "______" ____________2007року
Прізвище та ініціативи вихователя,

класного керівника__________________
Мета відвідування________________
Тема заняття і форма проведення

_________________________________

Зміст діяльності вихованців
На основі аналізу учні разом з учителем

визначають наступну діяльність колекти�
ву і вносять у неї необхідні корективи.

Зміст діяльності та позиція вихователя
Вихователь навчає виносити уроки, ко�

ригувати діяльність, вказує на необхідність
використання досвіду в процесі організації
та проведення аналогічних виховних справ.

"Модель організації виховного заходу"
1. Повідомлення мети виховного захо�

ду, створення з учнів, батьків тимчасової
ініціативної групи (вибори, призначення,
за власним бажанням, почергова участь,
комбінація способів).

2. Розробка структури колективної спра�
ви членами тимчасової ініціативної групи.
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¹ 
ç/ï 

Ìåòîäè÷í³ âèìîãè äî îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ çàõîäó 
Âèñíîâêè, 

çàóâàæåííÿ 

1. 
Òåìà çàõîäó 
¯¿ àêòóàëüí³ñòü ³ âìîòèâîâàí³ñòü. Â³äïîâ³äí³ñòü â³êîâèì îñîáëèâîñòÿì, çàïèòàì 
òà ³íòåðåñàì äàíîãî äèòÿ÷îãî óãðóïóâàííÿ. Ó÷àñòü øêîëÿð³â ó âèáîð³ òåìè. 

 

2. 

Ôîðìà ïðîâåäåííÿ çàõîäó 
Äîö³ëüí³ñòü âèáîðó ñàìå ö³º¿ ôîðìè. ¯¿ â³äïîâ³äí³ñòü ïñèõîô³çè÷íèì 
îñîáëèâîñòÿì øêîëÿð³â. Âðàõóâàííÿ ìîæëèâîñò³ àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â îáðàí³é 
ôîðì³ âñ³õ ÷è á³ëüøîñò³ ó÷í³â. 

 

3. 
Ìåòà çàõîäó 
¯¿ ÷³òê³ñòü, êîíêðåòí³ñòü, ñïðÿìîâàí³ñòü íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ðîçâèòêó 
âèõîâàíîñò³ ó÷í³â. 

 

4. 

Ï³äãîòîâêà çàõîäó 
Íàÿâí³ñòü ³ ïðîäóìàí³ñòü ïëàíó ÷è ïðîãðàìè ï³äãîòîâêè. 
Êîíêðåòí³ñòü äîðó÷åíü ó÷íÿìè, äîâåäåííÿ äî íèõ ê³íöåâî¿ ìåòè çàõîäó, çì³ñòó 
îðãàí³çàòîðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïðîöåñ³ ï³äãîòîâêè, ¿õ ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â. 

 

5. 
Àêòèâí³ñòü ³ ñàìîñò³éí³ñòü øêîëÿð³â 
Ñòâîðåííÿ äëÿ ï³äãîòîâêè äî çàõèñòó òèì÷àñîâîãî ó÷í³âñüêîãî îðãàíó “Ðàäà 
ñïðàâè”, øòàá, êîì³òåò, ðîáî÷à ãðóïà òîùî). Âèá³ð ³ ÿê³ñòü îôîðìëåííÿ. 

 

6. 

Ïðîâåäåííÿ çàõîäó 
Ãóìàíí³ñòü ³ äåìîêðàòè÷í³ñòü âçàºìîâ³äíîñèí ïåäàãîã³â, àêòèâó ç óñ³ìà 
ó÷àñíèêàìè çàõîäó. 
Òî÷í³ñòü ³ îðãàí³çîâàí³ñòü ïî÷àòêó. 
Åñòåòè÷í³ñòü îôîðìëåííÿ. Ï³äãîòîâêà ó÷í³â äî àêòèâíîãî ñïðèéíÿòòÿ íîâî¿ 
³íôîðìàö³¿. Çì³ñòîâí³ñòü çàõîäó. 
Äîñòîâ³ðí³ñòü, íàóêîâ³ñòü òà åìîö³éíà íàñè÷åí³ñòü ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, 
çâ’ÿçîê ç æèòòÿì, îïîðà òà æèòòºâèé äîñâ³ä ó÷í³â. 
Äîö³ëüí³ñòü â³äáîðó ìåòîä³â ³ ìåòîäè÷íèõ ïðèéîì³â. 
Ðîëü ïåäàãîãà ó ïðîâåäåíí³ çàõîäó. 
Óâàãà, çàö³êàâëåí³ñòü, äèñöèïë³íîâàí³ñòü ó÷í³â. 
Íàÿâí³ñòü åëåìåíò³â äèñêóñ³¿, ïðîáëåìíîñò³, â³äâåðòî¿ ðîçìîâè ïðî õ³ä 
ïðîâåäåííÿ çàõîäó. 
Ðàö³îíàëüíå âèêîðèñòàííÿ íàî÷íîñò³, ÒÇÍ. 
Ñïðÿìîâàí³ñòü çàõîäó íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, çàãàëüíîëþäñüêèõ ðèñ íà 
ï³äâèùåííÿ çàãàëüíîêóëüòóðíîãî ð³âíÿ ðîçâèòêó. 

 

7. 

Çàãàëüí³ âèñíîâêè 
Äîñÿãíåííÿ ìåòè, ðåàë³çàö³ÿ ðîçâèâàþ÷èõ, âèõîâíèõ, ï³çíàâàëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé çàõîäó. 
Ñòàâëåííÿ ó÷í³â äî çàõîäó, ñòóï³íü ¿õ çàäîâîëåííÿ. 
Ùî äàº âèõîâíèé çàõ³ä äëÿ ðîçâèòêó ó÷í³â, ôîðìóâàííÿ ó íèõ: 
à) ãðîìàäñüêî¿ ïîçèö³¿, âëàñíî¿ ã³äíîñò³, ìîðàëüíî-âîëüîâèõ ÿêîñòåé, óÿâëåíü, 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ñâî¿ ä³¿; 
á) åñòåòè÷íèõ ïî÷óòò³â òà ñìàê³â; 
â) òðóäîâèõ íàâè÷îê òà øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî ëþäåé ïðàö³; 
ã) ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ, ñïîðòèâíèõ íàâè÷îê òîùî. 

 



Обласний конкурс кращих  сценаріїв
загальношкільних свят

З метою поліпшення якісної підготов�
ки масових заходів у лютому 2007 року
був проведений обласний конкурс кра�
щих  сценаріїв загальношкільних свят. 

На конкурс було направлено 99 кращих
сценаріїв із 16 відділів (управлінь) освіти
райдержадмістрацій, міськвиконкомів, в
т.ч.: 20 сценаріїв випускних вечорів; 9 сце�
наріїв свято останнього дзвінка; 8 сцена�
ріїв Дня школи; по 6 сценаріїв Свят зус�
трічі з випускниками, Першого дзвінка та
до професійного свята  Дня учителя; 5
сценаріїв до ювілею школи тощо. 

Активну участь у конкурсі взяли пе�
дагогічні працівники міст Комсомольська
та  Лубен; Карлівського, Козельщинсько�
го, Новосанжарського, Гадяцького, Гло�
бинського, Лохвицького, Чорнухинського,
Решетилівського, Чутівського, Оржиць�
кого, Хорольського, Полтавський районів.
Більшость матеріалів  відзначається
оригінальністю, у них враховані регіо�
нальні особливості краю, традиції, зви�
чаї, подані власні  вірші та пісні.

Найкращими сценаріями  визнані:
У  номінації "Шкільні ювілеї"
1. 30�річний ювілей Безсалівської

ЗОШ Лохвицького району, Говорухи
С.М., заступника директора з виховної
роботи, I  місце.

2. Святкова лінійка, присвячена 130�
річчю Хорольської гімназії, Вакуленко
Л.І., II  місце. 

3. 30�річний ювілей Комсомольської
гімназії "30�років разом", Оверченко
Н.М., заступника директора з виховної
роботи, II місце. 

4. 10�річний ювілей Козельщинського
НВК, Беспалової Н.Г., заступника дирек�
тора з виховної роботи, III місце. 

5. 5�річний ювілей  Решетилівської
гімназії "Тобі, гімназіє, велична і єдина
присвячується" , Кошової В.М., вчителя
історії  та Гудзенко А.Г., заступника ди�
ректора гімназії, III місце. 

У номінації "Випускні вечори"
1. "Вам зорепад даруєм золотий", Гордов�

ської А.П., заступника директора  з виховної
роботи Глобинської гімназії ім. В.Є. Курчен�
ка,  I місце.

2. Сценарій випускного вечора для ви�
пускників шкіл міста, Сутули О.В., заві�
дувачки Карлівського методичного кабі�
нету, I місце.                                                       

3."Прощавай, школа", Слюсаренко С.В.,
заступника директора  з виховної роботи
гімназії № 6 м. Кременчука, II місце. 

4."З піснею по життю", Гадяцької гім�
назії, III місце.

5. Сценарій випускного вечора, Степа�
ненко О.І., заступника директора  з ви�
ховної роботи Оржицької школи, III міс�
це.

У  номінації "Зустрічі з випусниками"
1.Сценарій вечора зустрічі з випусни�

ками, Оністрат О.В., Литовченко А.М.,
вчителів Градизької гімназії ім. Героя
України О. Білаша, I місце.

2."Різдв'яні зустрічі" (зустріч випус�
кників усіх поколінь), Приходько Л.І.,
заступника директора з виховної роботи
Калениківської спеціалізованої школи
Решетилівського району, II місце.

3. "Школа – наша пристань і гавань",
Фичор Т.В., класного керівника Комсо�
мольської школи № 4, III місце.

4. "Зорепадом  летять роки", Гадяцької
гімназії, III місце.

У  номінації "Перший дзвоник"
1. "Мелодії шкільного дзвоника", Теслі

Л.В.,  заступника директора з виховної
роботи Комсомольського  НВК, I місце.

2. "Свято першого дзвоника", Червоно�
заводської школи Лохвицького району, II
місце.

3. Сценарій урочистої лінійки "1 вересня",
Зайцевої Т.В., заступника директора з
виховної роботи Федорівської школи
Карлівського району, III місце.

4. "Срібний дзвоник кличе в клас",
Приходько Л.І., заступника директора з
виховної роботи Калениківської школи
Решетилівського району III місце.

У  номінації "Свято останнього дзвоника"
1. "Свято останнього дзвоника", Кар�

лівської школи № 3, I місце.
2. "Останній дзвоник", Комсомольсько�

го НВК, II місце.
3. "Свято останнього дзвоника", Табо�

ровець Л.Л., педагога�організатора Рада�
лівської школи  Глобинського району, III
місце.

У  номінації " День вчителя"
1. "Посвята в учителі", Кобеляцької О.І.,

заступника директора  з виховної роботи
Солоницької школи Козельщинського ра�
йону, I місце.

2."Працівники школи, низький Вам ук�
лін", Кравченко І.Є, педагог�організатор
Малоперещепинської школи Новосан�
жарського району, II місце.

3. Свято "До дня працівника освіти",
Зайцевої Т.В., заступника директора  з
виховної роботи Федорівської школи
Карлівського району, III місце.

Переможці конкурсу найкращих  сце�
наріїв  загальношкільних свят будуть
відзначені грамотами інституту. Найкра�
щі сценарії  занесені до обласної картоте�
ки, планується  подання їх до засобів ма�
сової інформації, видання збірника.
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Випускний бал
Останній виховний захід у школі для

випускників повинен залишитися у
пам'яті кожного учня не як  збір  доро�
слих (педагогів, батьків, родичів, запро�
шених) та "день їхніх турбот", а як день
вшанування  кожного із них. 

До випускного вечора передує вели�
чезна підготовча робота  з боку учнів�
ського самоврядування, батьківської гро�
мадськості, педагогів школи.                 

Педагогічні колективи Полтавщини
мають цікавий  досвід  проведення випу�
скних вечорів (Полтава, Кременчук, Ком�
сомольськ, Лубни, Гадяцький,  Шишаць�
кий, Полтавський  райони).  

Розмову  про підготовку та проведення
випускного потрібно  вести   із  юнаками
та дівчатами, їхніми батьками протягом
року. Класний керівник 11 класу, заступ�
ник директора з виховної роботи,  прак�
тичний психолог, педагог�організатор,
всі мають знайти своє місце. Це  бесіди
про вибір майбутньої професії,  заборону
вживання алкогольних напоїв у школі та
їх шкідливість; це і розмови   про дизайн
приміщення та стиль одягу випускників,
це  і випуск друкованої шкільної газети
присвяченої випускникам  тощо.

Заслуговує на увагу інформаційний
бюлетень наукового товариства "Пошук"
гімназії № 5 ім. Т.Г.Шевченка "Гімна�
зист",  газета "Вісник школи" Комсомоль�
ського НВК ім. Л.Бугаєвської,  де розмі�
щені матеріали присвячені випускникам
класних керівників, перших вчителів, са�
мих випускників, спогади випускників
минулого року, цікаві випадки  у шкіль�
ному житті одинадцятикласників. Пропо�
нуємо зразки випускних вечорів обласно�
го конкурсу сценаріїв загальношкільних
свят. 
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ввииппууссккннооггоо  ввееччоорраа  
""ВВаамм  ззооррееппаадд  ддааррууєємм  ззооллооттиийй"",,

підготовлений заступником
директора з виховної роботи 

Глобинської гімназії №1
ім.В.Є.Курченка 

Гордовською Аллою Петрівною

І частина
1.Початок. Знайомство з випускниками.
Фонограма дитячих голосів, сміх,музика; на сцені

граються діти іграшками, поки зал заповнюється гля'
дачами, з'за куліс ведуча починає читати вступ, музи'
ка мікшується.

Ось і прийшла жадана мить, 
Хай нині дзвінко
В стінах цих лунають:
Пісні і жарти, і веселий сміх.
Запрошуємо щиро всіх на свято!
Бо вечір випускний до нас іде,
То ж хай збереться друзів тут багато
Хай наше свято щастя всім несе!
Синя тканина, яка лежала на авансцені

починає рухатись з допомогою хлопців (в
чорному). Звучить фонограма В.Меладзе
"Время не воротишь". Тканина рухома пі�
діймається до верху на всю довжину. На
задньому плані виходять випускники з
різних куліс, тканину підіймають догори і
заводять за випускниками. А учні вибіга�
ють на авансцену і затримують певну
картинку. Потім тканина вертається так
само, закриваючи сцену, випускники змі�
нюються класами. Після чого тканину не�
помітно прибирають в кулісу.

2. Нагородження атестатами.
Під фанфари виходять ведучі (хлопець і дівчина)

з різних куліс.
Хлопець: Добрий вечір, дорогі друзі!
Дівчина: Добрий вечір, гості, учні та

вчителі! Ми раді вітати Вас на урочистій
церемонії нагородження першим найви�
щим документом в галузі загальної серед�
ньої освіти учнів, гімназії № 1 м.Глобине.

Звучить Державний Гімн України
Хлопець: Так, дійсно. Саме сьогодні і

саме тут, в цей чудовий вечір, учні 11�х
класів отримають атестати, а ми – чудо�
ве, запальне видовище.

Дівчина: Ой, я вже згораю від нетер�
піння, тому давай не тягнути час і роз�
почнемо прямо зараз (Займають місця з лівої
сторони сцени.)

Хлопець: Так, ми розпочинаємо вру�
чення  атестатів учням 11�А класу.

Дівчина: Першим отримує атестат та
золоту медаль… Зустрічаємо оплесками!
Для вручення атестата на сцену запршу�
ється викладач української мови та літе�
ратури Ольга Григорівна Головаш та пер�



шокласник… (Так проходить церемонія з кожним
випускником, на сцену запрошується викладач та
першокласник. Вчитель вручає атестат, першоклас'
ник  – квіти. Для кожного випускника окрема пара.)

Хлопець: Ось уже перші випускники
11�А класу отримали свої жадані атеста�
ти. Тому поїхали далі.

Дівчина: Для цього ми запрошуємо на�
ших колег ведучих : Світлану та Олега.

Хлопець: Користуючись нагодою, ми
ще раз вітаємо всіх випускників. Хай
щастить, вам, наші любі!

Дівчина: До побачення!
Випускники  11'А кл. заходять за куліси, а в цей

час знову звучать фонограми і на сцену виходить
друга пара ведучих з різних куліс.

Дівчина: Добрий вечір, шановні!
Хлопець: Здоровенькі були!
Дівчина: Моя душа просто переповне�

на радістю і щастям. Адже сьогодні той са�
мий день, коли ми всі разом святкуємо цю
подію "Випускний вечір в гімназії № 1".

Хлопець: Так, це чудове свято не ли�
ше в гімназії, а й в нашому місті. Дивись,
скільки присутньо гостей.

Дівчина: Тому давай займати свої місця,
і запрошувати на сцену (заходять за стіну).

Хлопець: Ми розпочинаємо вручення
атестатів 11�Б кл.

Дівчина: З цієї нагоди на сцену запро�
шується вчитель молодших класів… І
першокласник… (Таким чином вручаються атес'
тати випускникам 11'Б кл. Також окремим вчителем
та першокласником.)

Хлопець: Ось сплинув і наш час на
сцені.

Дівчина: Так! Час пролетів дуже
швидко, на одному подиху.

Хлопець: Дійсно, коли з'являються та�
кі гарні випускники, ти не можеш відвес�
ти погляд, затамувавши подих.

Дівчина: Тому ми пропонуємо відчути
це нашим колегам ведучим і запрошуємо
їх на сцену.

Випускники 11'Б кл.заходять за кулісу. Фоногра'
ма фанфар. На сцену виходять третя пара ведучих.

Хлопець: Мої вітання, шановні при�
сутні!

Дівчина: Привіт!
Хлопець: Ми не будемо змушувати

вас, а тим паче випускників довго чекати,
а відразу перейдемо до нагородження.

Зміщуються до лівої сторонни.
Хлопець: І так.. Ой! Я так хвилююсь,

це ж 11�В кл.
Дівчина: Так, це нелегка задача. Особ�

ливо вчителю математики Галині Павлівні
Скляр, тому для вручення атестата ми зап�
рошуємо Вас на сцену, а також першоклас�
ника… (Пройшло вручення учням 11'В кл.)

Дівчина: І знову, шановні друзі, у нас
зміна ведучих. Запрошуємо Вас, наші
коллеги, на сцену.

Хлопець: Дякуємо Вам за підтримку
та оплески, які ви даруєте нашим стар�
шим друзям. Хай щастить!

11'В кл. зникає в кулісах. Вихід ведучих – четвер'
та пара.

Дівчина: Добрий вечір, шановні глядачі!
Хлопець: Ми з радістю представимо

випускників 11�Г класу!
Дівчина: Так (Тяжко зітхає.)
Хлопець: Чому це ти?
Дівчина: Тому, що я як уявлю, що

прийшовши 1 вересня до школи, ми їх
більше не побачимо.

Хлопець: Що ти маєш на увазі?
Дівчина: Невже ти не розумієш, що

вони будуть навчатися у вузах, а в школу
будуть заходити лише інколи.

Хлопець: Не розчаровуйся. Тоді, коли
вони приходитимуть до школи, ми їм бу�
демо влаштовувати свята.

Дівчина: Так, і вони ніколи, ніколи не
забудуть про нас. Все, мені вже стало на�
багато краще.

Хлопець: Крім того, ми сьогодні маємо
нагоду запросити їх на нагородження
атестатами.

Дівчина: То давай?
Хлопець: Давай!

(Заходять за стійку.)
Дівчина: Ми надаємо чудову можли�

вість вчителю біології М.Г.Скляру вручи�
ти атестат, а першокласнику вручити
квіти. Запрошуємо Вас!

Хлопець: Для отримання атестата про
загальну середню освіту на сцену запро�
шується … (Звичайно, так само і інші випускники
отримують атестати.)

Хлопець: Ось і все. І роздали всі атес�
тати, в залі не залишилось жодного ви�
пускника без нагороди.

Дівчина: Підійшла до завершення
урочиста церемонія нагородження.

Хлопець: Та попереду святковий кон�
церт від випускників. Ми з нетерпінням
чекаємо його.

Дівчина: До нових зустрічей!

ІІ частина
Привітання вчителям

(Звучить весела музика. Виходять два випускники.)

І вед.: Ну чому це потім? Зараз кажи!
ІІ вед.: Та не кричи! Ось бачиш, що в

мене є.
І вед.: Що це?
ІІ вед.: Це мієлофон.
І вед.: Мієлофон? А навіщо він нам?
ІІ вед.: Ти що, не розумієш, завдяки

йому ми зможемо про все дізнатися.
І вед.: Ага, тепер  мені все ясно, ти хо�

чеш дізнатися, що я зараз хочу?
ІІ вед.: Та навіщо мені ти!
І вед.: Значить, про дівчат?
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ІІ вед.: От ми й подаруємо їй цей каз�
ковий зореліт, щоб за мить опинялася в
гімназії (Дарують "зореліт" під продовження пісні.)

І вед.: Дякуємо Вам, Наталіє Вікторів�
но, ми любимо Вас і даруємо цей чудовий
вид транспорту!

ІІ вед.: А Кіндратівна, що зараз думає?
Напевне, хвилюється, що ми дізнаємося
про її захоплення.

І вед.: І як завучу початкових класів
будемо дарувати їй "Букварі", іграшки…

ІІ вед.: Зачекай, ми про все дізнаємося
(Відкриває мієлофон. Звучить пісня "Біологія".)

І вед.: Так, вона ж любить не тільки
своїх первачків, а й свій рідний предмет –
біологію! Даруємо їй наочний посібник з
біології…

ІІ вед.: Тепер, на цьому прикладі учні
бачитимуть, що всі ми маємо чудових
предків… (Дарують іграшкову мавочку.)

І вед.: Вітаємо Вас! Ми любимо Вас!
ІІ вед.: А що ж далі? Мені вже набрид�

ло дізнаватися про мрії вчителів!
І вед.: Тож будемо вітати їх, наших

любих,щирих, які дали нам міцні знання!
(Вітання вчителям.)

Хлопець: Увага! Вітаємо Вас на кон�
курсі "Міс Всесвіт – 2005" (Випускники вихо'
дять разом з класними керівниками, проходять по
сцені, роблячи  деоріпс. Для кожної пари звучить різ'
на мелодія. Нагородження кл.кер.номінаціями.)

Міс "Посмішка" – 
Міс "Чарівність" – 
Міс "Грація" – 
Міс "Досконалість" – 
(Хлопці виносять корони і  стрічки, одягають і

проводжають під пісню "Очарована, околдована.."
ісля цього на сцену виходять вокалісти співати попу'
рі, по куплету з кожної пісні, про якийсь урок.)

Привітання батькам
(Опередня мелодія, яка грала, мікшується. Вми'

кається фонограма дитячої "Пісні Мамонтика"
"Пусть мама услышит, пусть мама прийдет…".

На сцену виходять випускники за руки, перевдяг'
нені в дітей. В різнокольорових костюмах, гольфах, з
іграшками в руках. Говорять дитячими голосами. Ві'
дображають поведінку дітей. Читають віршики, зби'
ваються, соромляться.)

ІІ вед.: Та і про дівчат мені вже все
зрозуміло!

І вед.: Тоді про …
ІІ вед.: Про вчителів!
І вед.: Так, дійсно, про вчителів! Мені

завжди було цікаво, про що вони дума�
ють і що хочуть?

ІІ вед.: Нарешті! Второпав! Якраз чу�
дова нагода, ось вони поряд з нами, всі як
один! З кого починатимемо? (Дивиться в зал з
хитрою усмішкою, знаходить першу "жертву", підс'
трибує.)

І вед.: Ой! Директор! Зараз дізнаюся
про що він зараз мріє (відкриває мієлофон).

(Звучить пісня з репертуару "Браво" "А я хочу,
как ветер жить".)

ІІ вед.: Наш директор сьогодні щасли�
вий, мабуть, тому йому хочеться злетіти
високо в небо і співати!

І вед.: Він щасливий за нас! Що вреш�
ті�решт у нас все вийшло просто чудово!

ІІ вед.: Атестатики рідні у нас в руках!
Дякуємо Вам, Віталію Павловичу! Хай
щастить Вам, щоб  Ви завжди крокували
з піснею по життю! Вручається пісня і
виконується вперше! (Пісня для директора.)

І вед.: Так, так, а от про що мріє наша
завуч, Ніна Григорівна?

ІІ вед.: Дізнаємося… (Відкриває мієлафон.
Звучить пісня "Я люблю тебя жизнь".)

І вед.: Я зрозумів, вона мріє про відпо�
чинок, адже останнім часом на її плечі "на�
валилося" стільки роботи: екзамени, залі�
ки, атестати… А нас же майже 100 випус�
кників, от і прикинь, скільки турбот у неї. 

ІІ вед.: А я думаю, що вона любить
життя і безмежно закохана у свою роботу!

І вед.: Вітаємо Вас із закінченням нап�
руженої пори, дякуємо Вам за турботу!
Ми любимо Вас!

ІІ вед.: Так, так, хто ж наступний, ма�
буть, це буде Алла Петрівна!

І вед.: Я й так знаю по що вона мріє.
Мабуть, про якийсь вишуканий одяг, щоб
з'явитися до нас на випускний…

ІІ вед.: Та про що ти говориш, вона ж
тут за кулісами, і вже знайшла для себе
"прикид", я думаю, що вона мріє…

І вед.: Досить гадати (Відкриває мієлофон.
Звучить пісня "Котику'муркотику".)

ІІ вед.: Так і думав, що вона мріє про
свою Пушину, і щоб зараз за нею не су�
мувала, подаруємо їй Пушка (Дарують іг'
рашку котика, пісня продовжується.)

І вед.: Тобі не набридло дізнаватися, про
що думають учителі, ось я думаю, якби…

ІІ вед.: Нікому не цікаво, про що ти ду�
маєш, а от про що думає наша Наталія
Вікторівна… (Відкриває мієлофон. Звучить пісня
"Кабріолет".)

І вед.: Ага! Далеченько їй добиратися з
території заводу до гімназії, от і мріє про
зручний вид транспорту!
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1.Наші мами кращі в світі,
Любимо ми їх без мір.
Ми щасливі в світі діти 7
Та і тат ми любим всі.

3.Татко мій завжди гово7
рить:
Мужиком я маю стать.
Сила всіх моя підкорить
А навіщо? Не понять!

2.Золоті в матусі руки
Золота її душа!
Тільки в мене такі муки
Як косички запліта.

4.Мама каже: "Я 7 гри7
бочок",
Бо велика голова.
Та скажи, ма, хоч разо7
чок,
Схожа ж на чию вона?



(Звучить пісня "Вот и стали мы   взрослей". Розка'
завши  останній віршик, діти чекають, що хтось ще
буде розказувати, дивляться один на одного, по сто'
ронам, чекаючи, що хтось все ж таки почне читати.
Здвигують плечима. Відходять назад. Перелякано
розбігаються в праву кулісу з криками "Мама!" Тихо
звучить лірична мелодія. Стиковкою із лівої куліси
виходить хлопець, зупиняється на середині сцени.)

І хл.:     – Що на світі наймиліше? �
Раз мати спитала.
– Ти, дорога наша мамо, �
Діточки сказали.

(На його слова виходить ще хлопець з лівої кулі'
си,  зупиняються біля першого.)

ІІ хл.: Рідна мати моя
Ти ночей не доспала.
І водила мене
У поля край села.

(З правої  куліси виходять ІІІ хлопець тоді, коли
другий читає пісню. Зупиняється  поряд.)

ІІІ хл.: Розжену я хмари�тученьки,
Обцілую твої рученьки…
Скоро, мамо. Ми побачимось,
Наговоримось, наплачемось…

(На його слова виходять ІV хлопець.)
ІV хл.: – А та мати – мати наша!

Любіть, її, діти,
Та уквітчуйте собою.
Як городчик квіти!

(Під час читання ІV хлопця виходить V хлопець.)
V хл.: Мама, Мати, Матір, мамуня,

Мамочка, Мамуня, Мамуся,
Мамця, Мамонька, Матінка,
Матуся, Матусенька, Неня,
Ненька, Ненечка…

Станемо на коліна перед нею і душею
засвітимось праведно, як на сповіді.

(Пісня М.Поплавського "Дорогі мої батьки".)
Концертна   програма
Хл.: Це чудово бути самим собою так,

як наші наступні виконавці. Зустрічайте.
(Мініатюра "Лист").

Хл.: Льоша, вже випускний вечір, і
книжка тут недоречна.

Льоша: Та я її не читати буду, а…
Хл.: Почекай, зараз скажу, ти знову

смикав дівчат за косички. Тепер ходиш і
ховаєш в книжку очі, так?

Льоша: Ні, я…
Хлоп.: Знаю, знаю, знаю. Ти добряче

наставив щовбанів Віталію, а на випадок,

коли він даватиме здачу, підставиш
книжку. Вгадав?

Льоша: Знову ні.
Хлоп.: Але ти завжди робив так в ди�

тинстві, пам'ятаєш?
Льоша: Звичайно! Але на цей раз я

закрию щоки, щоб ніхто не бачив, як я
вмію соромитися і червоніти, бо мова піде
про перше шкільне кохання.

Хлоп.: Я запрошую Аліну Сотулу та
Таню Клименюк на сцену з піснею "Пер�
ше кохання". Зустрічайте.

Ведуча�випускниця з'вляється з дів�
чиною.

Д.: Ти як завжди неперевершена!
Випуск.: Я завжди хотіла бути поміт�

ною.
Д.: І тому вдягла мамині речі. Особливо

босоніжки на підборах ти  любила понад
усе.

Вип.: Мені здавалося, що я схожа на
зірку, бо я завжди хотіла нею стати.

Д.: І  наступна наша виконавиця уже
стала зіркою!

Вип.: Алла Ігнатенко! Зустрічайте ча�
рівну і неповторну Аллу! 

(Пісня.)
Вип.: Дитинство, ти було дуже цікаве.
Хлоп.: А як на мене, ти подорослішав

ще в дитячому садку.
Вип.: Якщо я не грався іграшками і не

любив стрибати в квача, то це не означає,
що я не був дитиною.

Хлоп.: Ти змалку був романтиком. Да�
рував квіти дівчатам і носив їх портфелі.
Збирався на подвір'ї з хлопцями, щоб
підготувати дівчаткам свого двору вітан�
ня і дарував пісні.

Вип.: Можливо, я й був романтиком,
але в пам'яті залишиться мій рідний дво�
рик, де пройшло дитинство і всі сусіди,
що вчили мене вітатися, і не грати м'ячем
біля вікон.

Хлоп.: В зрілості, мабуть кожному хо�
четься повернутися в той куточок, де на�
родився, виріс… Світлана Дутова дарує
вам пісню "Городок". Вітаймо!

(Пісня "Городок". 
Гасне світло, дівчата під музику виносять свічки,

стають "лебединим ключем" – 6 або 8 чол, посере'
дині дівчина читає поезію, присвячену пам'яті
А.Я.Плиски. Хвилина мовчання. Пісня Ю.Юрченка
"Звезда".)

Вед.: Жителі країни Дитинства відпо�
чивають, а ми продовжуємо нашу свят�
кову програму.

Вед.: На сцені Олена Гапченко.
Вед.: Ми запрошуємо чарівну Ілону

Кучеряву з жартівливою піснею…
Ведучі ІІ: Ми раді вітати вас на нашо�

му святковому концерті і з великим не�
терпінням очікуємо зірку!
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6.А мої батьки сміються,
Як запитую я в них,
Звідки діточки беруться,
Від сусідів чи своїх?

8.Ми любим мамочку і
тата,
Шлемо гарячий вам привіт,
А ваші діточки7малята
Сьогодні йдуть в дорос7
лий світ!

5.Я з рідненькою матусей
Завжди ходжу в зоопарк
А іще ми вдвох на кухні
Випікаєм коровай!

(показує коровай)

7.Сонечко сідає в горах,
Квіточки лягають спать.
Тільки я не можу з мамой
Все задачку порішать.



Лєна: Тепер я розумію, чому серед зи�
ми тобі хотілося стрибати вище стелі, бо в
душі твоїй була весна, і ти в черговий раз
закохувався в моїх подруг!

Льоша: Повір, Оленко! Що всі мої од�
нокласниці будуть для мене чарівними,
красивими! І нехай щастить їм усім, і
звичайно ж тобі! Дарую тобі пісню, яку
виконають чарівні, милі дівчата – Любов
Бондар та Таня.  

(Пісня "Два серця".
На сцену виходять малі ведучі. Звучить мелодія

"Час мине".)
Дівч.: Ти чуєш, як стрілка годинника

стрімко біжить по циферблату, наближа�
ючи закінчення сьогоднішнього вечора?

Хлоп.: Ще не всі заспівані пісні, про�
читані вірші, освідчення в коханні, прого�
лошені слова подяки… та час на жаль не
зупинити, не повернути назад…

Дівч.: Час наближає всіх випускників
до заповітної межі прощання з дитин�
ством і зустріччю з дорослістю…

Хлопч.: Прощальний вечір випускний!  
Ти, ніби білий птах, летиш!
І маниш зоряним крилом!

Дівч.: Він вальсом ніжним закружляє
І попливе в безмежну даль.
Усе мине, та любий друже
Свою ти  юність пам'ятай!

(Прощальний вальс.
Bузика продовжується, на сцену виходять всі ви'

пускники та ведучі. Фон – Пісня "Время не вернуть".)
Дівч.: Ось і все, час сплинув до секун�

ди. Пора!
Хлоп.: Пора, пора вам прощатися з

дитинством, хоч як не гірко.
Дівч.: Ми впевнені, що ніколи не забу�

дете дитячі роки. А ми ніколи не забуде�
мо Вас.

Хлоп.: Зараз ви на рубежі дорослого і
дитячого  життя. Вже скоро вас зустріне
юність і подарує незабутні миті життя.

Дівч.: Ми бажаєм вам високих злетів
без падінь, мудрості та вірних супутників
на цьому шляху.

Хлоп.: Добра, любові та наснаги вам.
Разом: Прощавайте, наші любі!!! (Вихо'

дять через зал зі сцени, пісня продовжується.)
Заключні слова випускників. Пісня

Ю.Юрченка та А.Гнатенко "Бывает так". 
Випускники запалюють вогники, на

останньому куплеті феєрверки.
Після пісні (дуету) звучить пісня "Ес�

ли хочеш остаться" випускники по черзі
покидають залу.

Директор гімназії: На цьому урочиста
частина випускного вечора завершена.

(Звучить Державний Гімн України.)

Вед. ІІ: Так, зірку, але  чомусь вона до
сьогодні ховалася за хмарами і нарешті
засвітиться на нашому шкільному небо�
схилі!

Вед. ІІ: Лідія Гайдай! Зустрічаймо її
бадьорими оплесками!

(Пісня Л.Гайдай.)
Вед.: Ти помітила, Оксано, що саме на

випускному вечорі розкриваються, або,
як зуби мудрості, прорізаються  таланти!

Вед.: Ще скільки сюрпризів чекають
на нас цього вечора.

Вед.: Ще один приємний сюрприз –
танцювальний дарунок Вам, наші випу�
скники.

(Танець "Ча'ча'ча".)
Вед.: Скажи, Андрію, щоб ти хотів отри�

мати в подарунок до випускного вечора?
Вед.: Важко сказати, що саме, мабуть

скоріше  вітання своїх улюблених бать�
ків..

Вед.: Вважай, що твоє бажання майже
збулося, мама вітає тебе тут, на сцені, та�
то подумки в залі, а от пісенне вітання від
сестрички ми отримаємо усі! Отже, я
запрошую Яну Сліпих! Зустрічайте!

(Пісня Я.Сліпих.)
Вед.: Дякую від себе і своїх друзів! Ми

говоримо про батьків…А хто, Оксанко,
більше часу приділяв тобі в дитинстві?

Вед.: Певно, що мама, адже татові по�
трібно було заробляти гроші, він був у
мене завжди заклопотаний безліччю
справ і турбот!

Вед.: Для мам уже звучали і звучати�
муть вітання, а от для тат.... Нечасто мо�
жеш почути пісню про тата…

Вед.: А от і помиляєшся, бо саме пісня
"Тато" прозвучить для всіх тат у цьому
залі! Тетяна Клименюк!

(Звучить пісня.)
Вед.: Подивися Андрію на наших тат,

вони аж просльозилися від такої уваги.
Вед.: А мамам нашим любим дарує піс�

ню чарівна дівчина, моя однокласниця і
теж талант Ірина Карабут!

(Пісня "Мамине серце!"
На сцені з'являється перша пара ведучих.)

Льоша: Ти знаєш… Я... Я...
Лєна: Знаю, цю квітку ти, мабуть, при�

готував мені, нарешті ти звернув на мене
увагу, а то…

Льоша: Справді, це тобі! І скажу, як
спец, що кохання – така складна річ,
приходить тоді, коли його зовсім не чека�
єш, а потім… буває розчарування…

Лєна: Та все ж кохання є і залишаєть�
ся яскравою сторінкою нашого життя, то
ж кохайте і будьте коханими!

Льоша: Пісню для всіх закоханих да�
рують вам Юля Мехеда та Олексій Ше�
бедя!

(Пісня "Понимаешь".)
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ССццееннаарріійй  
випускного вечора для випускників
шкіл міста Карлівки 2006 року

Сутула О.В.

1. Збір випускників шкіл міста на площі
біля райдержадміністрації о 20�00.

2. Оформлення колони:
� Попереду плакат з написом
"Випускники 2006 "   –  ЗОШ №1

2 учні
� 4 колони дітей по 5 в шерензі

(по 10 чол. –  ЗОШ №1
10 чол.      –  гімназія ).

В руках у дітей кульки, іграшки.
� Ряд казкових героїв (БДЮТ)
3. Випускники шикуються по 4: х  д  д  х
4. Відповідальний за шикування і рух

колони Очкур Г.Ф. (гімназія).
5. Порядок шикування:

ЗОШ № 1 ЗОШ № 3
ЗОШ № 4 Гімназія

6. Квіти до могили Невідомого солдата
покладають випускники ЗОШ №1 (корзина,
4 випускники).

7. Колона наближається до Меморіалу
Слави.

Звучить музика.
Ведучий: Вельможе товариство! Дорога

громадо!
Крилата юносте в обіймах світлих мрій!
Зібрано нині всіх нас радо
Величне свято в місті – випускний!

(Звучить Державний Гімн України.)
Ведучий: Кожного року для випускників

шкіл міста ми відкриваємо завісу у неосяж�
не майбутнє.

Ведучий: Ось вони, випускники, юні,
схвильовані, на перехресті земних доріг.
Спогади про школу  ще й не стали спогада�
ми, – для цього потрібен час.

Ведучий: Злинь же музико в небо гучніше,
В добру путь лунай,  вдобрий час!
Вище голови. Йдіть веселіше!
Ми чекаємо на вас.
Ведучий: Доброго вечора, шановні вчителі,

батьки! Рідне місто! Сьогодні на вулиці буяє
зеленим цвітом літо, сонце ніби пестить нас
своїм золотим промінням, прийдешній день
несе нове і невідоме!  Усе має свій початок і
кінець. Сьогоднішній день проведе межу між
дитинством і самостійним життям наших
чарівних випускників. Привітаємо їх – ви�
пускників 2006 року (звучить І'й куплет пісні "Ве'
тер перемен").

Ведучий: Летять роки, і час нам не вблагати,
Але у серці кожного минулі ті роки.
Прийшла пора вручати атестати,
Вже підросли вчорашні малюки.
Ведуча: Тепер належить їм майбутнє Ук�

раїни
І їм долати сходинки життя.
Вони – надія наша, наша зміна.
Вони – це наше світле майбуття.

(На фоні урочистої музики.)

Ведучий:Священна пам'ять в спадок нам дана,
Вона вогонь незримий запалила
Там, де солдатська вирита могила,
Де громом прокотилася війна …
Ведуча: Не владний Час

Війни зітерти слід,
І вдячна Пам'ять
Вічно буде жити.

Ведуча: Як кров бійця, живі  палають  квіти
На тлі печальних мармурових плит.
Випускники покладають квіти до Вічного вогню (юнак і

дівчина з кожної школи), звучить мелодія пісні "Журавлі".
Ведучий: … Йдемо до обелісків,
Як на сповідь,
І згадуємо полеглих імена …

Хвилина мовчання.
Ведуча: Дорогі випускники !
Вам доля термін встановила �
Їй суперечити не слід.
Що в вас позаду? Тільки крила,
Щоби піднестись у політ!
Ведучий: Вони віщують невблаганно,
Що світ дорослості – не гра.
Минуле виглядати – рано.
Дивитись в майбуття – пора!
Прощальний вальс… Скільки в ньому спога�

дів, мрій, сподівань, радості і смутку, світлої
печалі… Які щемливо�ніжні почуття охоплю�
ють душу!  Переповнює серце любов до життя,
до рідних людей! Сьогодні пролунає прощаль�
ний вальс для наших випускників. Світанкова
зоря покличе їх у незвідані далі, різнобарв'я
життя, на працю і радість.

Ведуча: Золотяться юні ваші мрії,
Ритм  вистукують роки.
Вальс одвічної надії,
Вальс для вас, випускники!
Звучить вальс. Учні 9 класу виконують танець. Ви'

пускники підтримують танець.
Ведучий: На фоні вальсу:
Кружляє світ, хвилює і підносить,
І наближа щасливу нашу мить
Твоє "люблю", не вимовлене досі,
У вальсі цім прощальнім прозвучить.
Ведуча: Пролине вечір випускний, наста�

не завтра ранок,
Незвідані шляхи чекають нові нас,
Та поки що хай музика лунає,
І всіх кружляє легкокрилий вальс.
Ведучий (після закінчення вальсу):  Тож не�

хай линуть навколо веселі акорди молодого
життя, яке через мить випорхне з напру�
жених долонь батьків і, мов перший літній
метелик, купаючись у сонячному промінні,
відлетить у неосяжну далечінь.

Ведуча: Каскад молодості, різнобарв'я
краси юності в цей святковий день захоп�
лює своєю неперевершеністю.

Ведучий: Дорогі випускники! Огляньтеся
навколо. Скільки очей дивиться на вас. Це ва�
ші батьки, дідусі і бабусі, ваші сестри і брати,
друзі і знайомі прийшли розділити вашу ра�
дість вступу у доросле життя. У їхніх погля�
дах ви читаєте тривогу, побажання добра і
любові до вас, дорогі випускники!

За сталою традицією в найурочистішому
куточку нашого міста, біля Меморіалу Сла�
ви, зібралося так багато людей, щоб поми�
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життя ви починаєте з кола почесті на цій
площі! (Звучить музика.)

Ведучий: Ступай же гордо у житті
На долі виблиски круті,
Крилате вільне покоління!
Знаменним буде хай змужніння
Твоє у віщій правоті!
Ведуча: Ось ідуть майбутні вчені, бізнес�

мени, політики, економісти, художники, ро�
бітники. Та який би життєвий шлях вони не
обрали – завжди пам'ятатимуть, що перші
кроки до самовдосконалення їм допомогли
зробити саме в школі.

Слово мають випускники  (виступ випускни'
ків). Пісня Моргун Тетяни "Дай Боже їм удачі".

Ведучий: Хвилюючий сьогодні день не ли�
ше для наших випускників. Не менше хви�
люються і їх батьки. Так шалено б'ється сер�
це, а то і зовсім десь пропадає… І тато, і мама
ще пам'ятають, як були такими ж юними,
свій випускний. А тут яка несподіванка, кра�
суня�донька на високих підборах (й коли во�
на виросла?) і серйозний син – вищий за тата.
Ще зовсім недавно тримали на руках, безпо�
мічних немовлят. А сьогодні вони відлітають
із батьківського гнізда.

Ведуча: Виросли наші пташенята, та ще не
змужніли їхні молоді крила. Слідкують за по�
льотом лагідні очі батьків: тільки б  не  схиби�
ли на льоту, тільки б були щасливими!

Ведучий: Традиції і звичаї народу…
У них життя, характер і душа.
Тож короваєм починається дорога,
Коли дитя батьківський дім лиша.
Ведуча: Сьогодні від батьків прийміть це диво �
Наш український пишний коровай.
І батько, й мати, батьківська родино,
Своїх дітей зі святом привітай.
Батько: Дорогі наші діти, найкращі для нас,
Ми бажаємо щастя і долі.
Вам  сьогодні з дитинством прощатися час,
А життя – не стежинка у полі.
Мати: А життя – це дороги тернисті не раз.
А життя – це не сміх і не жарти…
Та  не бійтесь нічого, у добрий вам час,
Світ – чарівний, і жити вам варто.
Батько: Все здолати потрібно вам буде не раз,
Не впадайте у відчай, боріться!
Йдіть сміливо ! У добрий вам, діточки, час!
Мрія кожного з вас – хай здійсниться.
Мати: Хай вам ляжуть під ноги щасливі  путі,
Горе й лихо хай всіх обминає.
Хай вам буде удача і щастя в житті,
І хай серденько  ваше співає.
Батько: Благословляємо вас, діти, в добрий час!
Хай щастя і достаток будуть з вами.
Прийміть же хліб і сіль від нас,
Сміливо по землі ідіть шляхами.
Благословенна ця священна мить
Початку звершень, зустрічей  й розлуки.
Як хліб і сіль із материнських рук,
Візьмеш свої невпевнені ще руки.
Мати: Із цим шматочком підеш у світи
Він зігріватиме мов сонечка промінчик, 
Бо він – частинка рідної душі,
Цей оберіг з минулого дитинства.
Ведучий: Вам вилітать із гнізд як лелечатам,
Шукать свою стежину між доріг.
Так хочеться вам щиро побажати,

луватися вами і провести вас зі шкільного
порога у майбуття, у нове невідоме життя.

Тож дозвольте розпочати свято – урочи�
стий випускний вечір для випускників
шкіл міста. Їх у нашому місті – 225.

На нашому святі присутні: виконувач
обов'язків  голови райдержадміністрації
Шевченко Сергій Дмитрович, голова ра�
йонної ради Світлик Петро Михайлович,
голова міської ради Яковенко Сергій Ми�
хайлович, начальник відділу освіти  Слєп�
цова Людмила Миколаївна,

Ведуча: До вітального слова запрошує�
мо_________________________________

Ведучий: Між минулим і майбутнім сти�
рається грань.

Попередників досвід примноживши нині,
Наше місто відоме по всій Україні,
Як скарбниця здобутків і творчих надбань.
Ведуча: До вас зі словами вітання зверта�

ються______________________________
Ведучий: До виступу запрошуються
__________________________________
Ведуча: У школі, де, немов чудовий сон,
Роки навчання пролетіли звично,
Ми часом перевірили закон:
Життя – коротке, а освіта – вічна!
Ведучий: До слова запрошується на�

чальник відділу освіти Л.М.Слєпцова.
Ведуча: Всім зрозуміло зі слів всіх напутніх,
Із урочистих промов голосних:
Справді щасливим квитком до майбутнього
Стане почесне звання – "випускник"!
Ведучі (звук фанфар): Приступаємо до

урочистої церемонії вручення відзнак тим
випускникам, чиї атестати прикрашають
тільки найвищі бали!

Ведучий: Почесні нагороди – золоті та сріб�
ні медалі – випускникам шкіл міста вруча�
ють: виконувач обов'язків голови райдержад�
міністрації Шевченко Сергій Дмитрович, го�
лова районної ради Світлик Петро Михайло�
вич, голова міської ради Яковенко Сергій Ми�
хайлович, начальник відділу освіти Слєпцова
Людмила Миколаївна. 

Ведуча: Королева наук гімназії
Ви – кращі учні шкіл, їх золоте надбання,
В цей день святковий вас вітаю я.
Працюючи щоденно титанічно,
Ви здобули відміннії знання
Вами пишається  Карлівська земля!
Нехай же в серці потяг до навчання не

згасає,
І доля зіркою небаченою сяє.
Ведучий: За високі досягнення у навчанні

золотими медалями нагороджуються…
Ведуча: Нехай вогні салюту в країні са�

мостійного життя осяває вам шлях і зігрі�
ває ваші душі.

Ведучий: Праця паростка вічності в серці
плека,

Бо знання невичерпні, як мудрість людська,
Бо високе покликання долі відчутне
Тим, хто з парти шкільної крокує в май�

бутнє.
Ведуча: За досягнення у навчанні срібни�

ми медалями нагороджуються…
Ведучий: Шановні медалісти за традиці�

єю нашого міста перші кроки самостійного
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Щоб кожен з вас в собі, як міг беріг
Цю стежку, що веде до батька в хату,
І мамин спечений пиріг.
Ведучий: Твоє коріння – це  земля – основа,
І пісня, й думка, й вишитий рушник,
Джерельна мова рідна світанкова,
І в синім небі журавлиний крик.
Ведучий: Гордо несіть крізь важкі і легкі

дороги своє ймення – карлівчани. Це воно
дасть можливість не схибити, бо той, хто
любить свій край – благословен народом,
землею, Богом.

Ведучий: А Гімн нашого рідного міста не�
хай стане для вас дороговказом (Звучить Гімн
Карлівщини.)

Ведучий: Є багато країв на землі.
В них озера, річки і долини.
Є простори безкраї й малі,
Та найкраща завжди Карлівщина.
Ведучий: В рідне місто вам вертатись

спомином далеким,
Вам сюди летіти зграями думок.
Прилітайте ж, любі, ніби ті лелеки,
Що летять весною на гіркий димок.

(Звучить музика про дитинство.)
Ведучий: Коли були ви ще малі 
І в перший клас ішли до школи,
І дядями і тьотями здавались вам випускники �
Це не забудеться ніколи.
Ведучий: Дитинство – пісенька завзята,
Прийшла прощатися з тобою нам пора.
І візьме за маленькі рученята
Тебе тепер прийдешня дітвора.
(Виступ першокласників Карлівської ЗОШ № 1.)

Ведучий: Дорогі випускники! Ми щиро ві�
таємо вас у цей незвичний день, що є пер�
шим кроком  до самостійності.

Ведучий: Сьогодні ви ще учні, а завтра
вам розгорне свої обійми блакить неосяж�
ного дорослого життя.

Ведучий: Тож сміливо прямуйте до нього
з чистим серцем, високими думками, сміли�
во зустрічайте майбутнє.

(Виступ випускників – хлопець і дівчина з кожної школи.)
ЗОШ № 1

Х.: Зірку з неба, хочеш я дістану?
Ту маленьку зірочку з гори.

Д.: Якщо я візьму її – 
Дорослішою стану?

Х.: Зіронько моя, сильніш гори.
Хто ти, фея чарівна, що дарувала
Здійснення усіх моїх бажань?

Д.: Хто ти? Я тебе чекала!
Ти відкрила двері до країни знань!

ЗОШ № 4
Х.: Далекий дотик дня що був,

Бентежний подих дня, що є,
Чомусь в цю мить я боляче відчув,
Дитинство проводжаючи своє.
– Хто я ?

Д.: –  Сьогодні випускник.
Х.: – А завтра?
Д.: – Завтра? Завтра не відомо.

Відкриєш двері в незнайоме.
Х.: – До цього почуття я ще не звик.

Гімназія
Д.: Ось сходи, що ведуть в минуле
Рожевого дитинства – дивний край.
В очах усе життя відразу промайнуло,

І крикнути так хочеться – не поспішай!
Привітно посміхається берізка, 
Х.: Тополя ніжно шепотить.
Ще вчора все було так близько.
А завтра?
Д.: А завтра це не повторить.
Ще крок один знайомими місцями.
Ось тут ми спілкувались вечорами
І на перервах кожен раз відпочивали,
І написи на стінах залишали.
Х.: Тепер я лише можу посміхнутись,
Пригадуючи школу, тихий клас.
Назад нам вже не повернутись
І на урок дзвінок вже не покличе нас,
Д.: І учнів нових вчитель любий привітає.
Повір, що у житті для мене
Найдорожчих спогадів немає.

ЗОШ № 3
Х.: Ми – два крила, що летимо в майбутнє,
Назустріч всім вітрам лише вперед.
І поряд з нами незабутнє, 
Наш перший і прощальний злет.
Д.: О мрії наші, зіткані з проміння
Вчительської любові і батьківського тепла!
Засяйте повнотою майбутніх справ,
Станьте легкокрилими.
Х.: О мрії наші! Ми віримо у ваше здійснення.
Д.: У кожного з нас  є свої мрії.
Вони легкі і кольорові, як ці кульки.
Вони кличуть нас у незвідані далі, підно�

сячи нас до величних висот.
Х.: Давайте відпустимо наші кульки в не�

бо, щоб всі мрії здійснилися.
Разом: Один, два, три…
Х.: А ви летіть собі, летіть,
Від вітру й сонця не впадіть,
Летіть, а падаючи, знову підіймайтесь,
І мрії світлі наші хай здійсняться.
Ведучий: Дорогі мої друзі! Палають в небі

зірочки, як ліхтарики людської долі. Перед
далекою дорогою життя ви загадали свої
бажання.

Нехай всі вони здійсняться.
Ведучий: Не зупиняйтеся! 
Не згубіться на грішній землі!
Ви злітайте у вись всім на диво,
Залишайте позаду пізні жалі,
Вмійте жити й творити красиво!
Ведучий: Через терни оман, помилок
Ви будуйте мости калинові,
Досягайте у всьому зірок,
Кожен день свій плекайте в любові.
Ведучий: Йдіть вперед, безупинно вперед
З добрим серцем і почуттями.
І тоді оксамитовим стане злет, 
Думки наші завжди поряд з вами!
Ведучий: Зібралися родиною сьогодні всі ми
І світять нам яскравих ліхтарів вогні.
Даруєм вам прощальний цей салют 
Повірте, нам хотілось залишитись тут.
Ведучий: Нехай вогні салюту в майбутньому

осявають вам шлях і зігрівають ваші душі.
Ведучий: Все далі в небі зірка осяйна
І вам завжди світитиме вона.
Від лиха берегтиме у житті,
Освятить всі дороги і путі.  

(Звучить Державний Гімн України.)
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