


На неодноразові звернення, що надходять до Міністерства освіти і науки щодо

відзначення пам'ятних дат та ювілеїв, роз'яснюємо.

Відповідно до "Порядку підготовки та подання Кабінетові Міністрів України на

погодження пропозицій щодо відзначення пам'ятних дат та ювілеїв", затверджено(

го постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 р. № 1249, відзнача(

ються пам'ятні дати і ювілеї, що мають суспільно(політичне, історичне або культур(

не значення для держави.

Пропозиції щодо відзначення пам'ятних дат та ювілеїв подаються з дотриман(

ням вимог Указів Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1116 "Про впорядку(

вання відзначення пам'ятних дат і ювілеїв" і від 17 грудня 1999 р. № 1583 " Про до(

даткові заходи щодо впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв". Пам'ятні

дати, історичні події, ювілеї підприємств, установ та організацій вперше відзнача(

ються у 50(ту річницю, ювілеї та вшанування пам'яті видатних осіб – у день п'ятде(

сятиріччя від народження, а наступні відзначення – відповідно не раніше ніж через

25 і 10 років.

Питання, пов'язані з відзначенням пам'ятних дат, ювілеїв та інших подій, що ма(

ють важливе значення, вирішуються за погодженням з відповідними міністерства(

ми, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою Міністрів Автоном(

ної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими дер(

жавними адміністраціями.

Пропозиції щодо відзначення пам'ятних дат та ювілеїв подаються Кабінетові Мі(

ністрів України відповідними міністерствами, іншими центральними органами ви(

конавчої влади, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київ(

ською та Севастопольською міськими державними адміністраціями не пізніше ніж

за півтора року до дати їх відзначення разом із проектом відповідного рішення,

підготовленим з дотриманням вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та в

установленому порядку погодженим із заінтересованими центральними та місце(

вими органами виконавчої влади.

Просимо дотримуватися встановленого Порядку підготовки та подання Кабіне(

тові Міністрів України на погодження пропозицій щодо відзначення пам'ятних дат

та ювілеїв і не подавати пропозицій та звернень щодо святкування штучних "наду(

маних" ювілеїв, які не відповідають вимогам чинних нормативно(правових актів із

цього питання. 

Міністр ІІ..ОО..  ВВааккааррччуукк
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².À.Çÿçþíó  –  70!

²âàí Àíäð³éîâè÷ Çÿçþí – äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê, ïðîôåñîð, ä³éñíèé
÷ëåí Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè – íàðîäèâñÿ 3 áåðåçíÿ 1938 ðîêó ó ñåë³ Ïàø-
ê³âêà Í³æèíñüêîãî ðàéîíó ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³ ó ñ³ì'¿ êîëãîñïíèê³â – Àíäð³ÿ Âîëîäè-
ìèðîâè÷à (1913-1992) òà Âàðâàðè Ìèêèò³âíè (1918-2006) Çÿçþí³â. Ìóäð³ áàòüêè íàâ-
÷èëè ñèíà ìèñòåöòâà æèòè â ºäíîñò³ ç ÷óäîâîþ óêðà¿íñüêîþ ïðèðîäîþ ³ ëþáîâ³ äî
ð³äíîãî íàðîäó, âíàñë³äîê ÷îãî  ²âàí Àíäð³éîâè÷ âæå çìàëêó áóâ çäàòíèé äîáðå ìàéñ-
òðóâàòè, âèðîùóâàòè ãîðîäèíó, ðèáàëèòè, ïîëþâàòè, ñìà÷íî ãîòóâàòè ¿æó ³ ãîëîâ-
íå – âèÿâëÿòè æàãó çíàíü, äîáðîòó ó ñòàâëåíí³ äî ëþäåé,  ïîâàæàòè óêðà¿íñüêó
êóëüòóðó. 1952 ðîêó çàê³í÷èâ Ïàøê³âñüêó ñåìèð³÷íó, à 1955 ðîêó – Ãàëèöüêó (íèí³ Êðó-
ò³âñüêà) ñåðåäíþ øêîëó ³ äî 1956 ðîêó çàâ³äóâàâ áóäèíêîì êóëüòóðè ó ñåë³ Ïàøê³âêà.

1958 ðîêó îòðèìàâ ïðîôåñ³þ øàõòàðÿ-ïðîõ³äíèêà ó Ñâåðäëîâñüêîìó ã³ðíè÷î-ïðî-
ìèñëîâîìó ó÷èëèù³ ¹ 5 Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³, ïðàöþâàâ ó íüîìó âèõîâàòåëåì, à ï³çí³øå –
çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà ç êóëüòóðíî-ìàñîâî¿ ðîáîòè ã³ðíè÷î-ïðîìèñëîâî¿ øêîëè ¹ 72
ì. Âîëîäàðêè Ñâåðäëîâñüêîãî ðàéîíó Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. Ó 1958-1964 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ
íà ô³ëîñîôñüêîìó ôàêóëüòåò³ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.
1961 ðîêó î÷îëþâàâ ñòóäåíòñüêèé áóä³âåëüíèé çàã³í Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ç 800
ñòóäåíò³â, ÿê³ çáóäóâàëè íèçêó ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ îá'ºêò³â ó Êàçàõñòàí³. Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ïðàöþâàâ àñèñòåíòîì êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ Äí³ïðîïåòðîâñüêî-
ãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó.

Ó 1966-1968 ðîêàõ – àñï³ðàíò êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ Êè¿âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñè-
òåòó ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà.  1968 ðîêó çàõèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ "Îñîáëèâîñò³
ñòàíîâëåííÿ ³ ðîçâèòêó åñòåòè÷íîãî ñïðèéìàííÿ ëþäèíè" ³ îòðèìàâ íàóêîâèé ñòó-
ï³íü êàíäèäàòà ô³ëîñîôñüêèõ íàóê. Ç 1968 ïî 1970 ð³ê ïðàöþâàâ ñòàðøèì âèêëàäà÷åì
êàôåäð ô³ëîñîô³¿ Êè¿âñüêîãî òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó ³ìåí³ ².Êàðïåíêà-Êàðîãî òà
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ³íñòèòóòó. Ïî÷èíàþ÷è ç³ ñòóäåíòñüêèõ
ðîê³â, êîëè â³äâ³äóâàâ ñòóä³þ õóäîæíüîãî ñëîâà, âèñòóïàâ ÿê êîíôåðàíñüº, âåäó÷èé
êîíöåðò³â ñòóäåíòñüêî¿ õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ íà ãîëîâíèõ ñöåíàõ Êèºâà òà áà-
ãàòüîõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ïðîâîäèâ ïóáë³÷í³ ëåêö³¿ òîâàðèñòâà "Çíàííÿ", äåìîíñòðóþ÷è
ïñèõîëîã³÷í³ äîñë³äè, çîêðåìà,  ìîæëèâîñò³ ã³ïíîçó.
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Постметодика, № 1 (78), 2008

Ó 1970-1971 ðîêàõ ².À.Çÿçþí î÷îëþº ëàáîðàòîð³þ íàóêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ òâîð÷èõ ïðî-
öåñ³â ïðè Êè¿âñüêîìó òåàòð³ îïåðè ³ áàëåòó ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà, à ç 1971 ïî 1975 ð³ê
ïðàöþº ñòàðøèì âèêëàäà÷åì, äîöåíòîì êàôåäðè ô³ëîñîô³¿ Êè¿âñüêîãî òåàòðàëüíîãî
³íñòèòóòó ³ì. ².Êàðïåíêà-Êàðîãî.

1975 ðîêó ².À.Çÿçþí çà ³í³ö³àòèâè êåð³âíèêà îáëàñò³ Ô.Ò.Ìîðãóíà ïðèçíà÷åíèé ðåê-
òîðîì Ïîëòàâñüêîãî äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ³ì. Â.Ã.Êîðîëåíêà, ÿêèé ÷å-
ðåç äåê³ëüêà ðîê³â ïåðåòâîðèâñÿ íà íàéêðàùèé âèùèé ïåäàãîã³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä
ÑÐÑÐ. Ó öåé ïåð³îä ó÷åíèì ³ ïåäàãîãîì çàïî÷àòêîâàíî àâòîðñüê³ íàóêîâî-ïðàêòè÷í³
ïðîãðàìè "Â÷èòåëü: øêîëà-ïåäâóç-øêîëà" òà ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³. 1977 ðîêó çà-
õèñòèâ äîêòîðñüêó äèñåðòàö³þ "Ôîðìóâàííÿ ³ ñôåðè âèÿâó åñòåòè÷íîãî äîñâ³äó îñî-
áèñòîñò³" íà çäîáóòòÿ íàóêîâîãî ñòóïåíÿ äîêòîðà ô³ëîñîôñüêèõ íàóê. 1987 ðîêó îá-
ðàíèé ä³éñíèì ÷ëåíîì Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê ÑÐÑÐ. Ó áåðåçí³ òîãî æ ðîêó áóâ
çàïðîøåíèé íà Öåíòðàëüíå òåëåáà÷åííÿ â Ìîñêâó ÿê âèçíàíèé ó êðà¿í³ ïåäàãîã-íîâà-
òîð äëÿ âèñòóïó â êîíöåðòí³é ñòóä³¿ â Îñòàíê³íî, äå ï³ä ÷àñ æâàâî¿ 6-ãîäèííî¿ äèñ-
êóñ³¿  âèêëàâ ïåðåäîâèé ïåäàãîã³÷íèé äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíî¿ ðîáîòè ç³
ñòóäåíòàìè ó Ïîëòàâñüêîìó ïåä³íñòèòóò³ ³ìåí³ Â.Ã. Êîðîëåíêà.

1990 ðîêó ïðèçíà÷åíèé  ì³í³ñòðîì îñâ³òè Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ ç ö³º¿ ïîñàäè
ó 1992 ðîö³ çàâ³äóº ëàáîðàòîð³ºþ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè Ì³-
í³ñòåðñòâà íàðîäíî¿ îñâ³òè Óêðà¿íè. Ç ãðóäíÿ 1992 ðîêó – ä³éñíèé ÷ëåí Àêàäåì³¿ ïå-
äàãîã³÷íèõ íàóê Óêðà¿íè. Ó ãðóäí³ 1993 ðîêó ïðèçíà÷åíèé îðãàí³çàòîðîì, à ÷åðåç ð³ê –
îáðàíèé äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ÀÏÍ Óê-
ðà¿íè, ÿêèé ó áåðåçí³ 2007 ðîêó ïåðåòâîðåíèé íà ²íñòèòóò ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ îñ-
â³òè äîðîñëèõ ÀÏÍ Óêðà¿íè. Ó ãðóäí³ 2007 ðîêó ïåðåîáðàíèé íà ïîñàäó äèðåêòîðà
öüîãî ³íñòèòóòó.

².À.Çÿçþí ïðîéøîâ ÿñêðàâèé "øëÿõ â îñâ³ò³ ³ ïåäàãîã³÷í³é íàóö³: â³ä ñòóäåíòà äî
ì³í³ñòðà, â³ä àñï³ðàíòà äî àêàäåì³êà"(²âàí Àíäð³éîâè÷ Çàçþí: Ïåäàãîã. Â÷åíèé. Ô³ëî-
ñîô: Á³áë³îãðàô³÷íèé ïîêàæ÷èê, 2003). Íèì çä³éñíåí³ ôóíäàìåíòàëüí³ ðîçðîáêè ó ãà-
ëóç³ ô³ëîñîô³¿ îñâ³òè, ïðîôåñ³éíî¿ ïåäàãîã³êè, åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ìîëîä³ òîùî. Ó
1998-2000 ðîêàõ â³í áóâ ïðåçèäåíòîì Ì³æíàðîäíî¿ àñîö³àö³¿ ìàêàðåíêîçíàâö³â. 1998 ðî-
êó Àìåðèêàíñüêèé á³îãðàô³÷íèé ³íñòèòóò íàçâàâ éîãî "Ëþäèíîþ ðîêó". ².À.Çÿçþíîì
âèäàíî á³ëüøå í³æ 300 íàóêîâèõ ïðàöü ³ç ô³ëîñîôñüêèõ ïðîáëåì òåîð³¿ óêðà¿íñüêî¿ ³
çàðóá³æíî¿ êóëüòóðè, åòèêè ³ åñòåòèêè, ïñèõîëîã³¿ ³ ïåäàãîã³êè íåïåðåðâíî¿ ïðîôåñ³é-
íî¿ îñâ³òè, ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ³ îñâ³òè äîðîñëèõ.

Òåîðåòè÷í³ ïîãëÿäè íà îñîáèñò³ñòü ó÷åíèì âèêëàäåíî ó òàêèõ ïðàöÿõ, ÿê "Ôîðìó-
âàííÿ ³ ñôåðà ïðîÿâó åñòåòè÷íîãî äîñâ³äó îñîáè" (1976), "Ó÷èòåëü: åêñïåðèìåíòàëüíà
ö³ëüîâà ïðîãðàìà "øêîëà – ïåäâóç – øêîëà" (1980, 1985, 1990), "Ôîðìóâàííÿ òâîð÷èõ
çä³áíîñòåé îñîáèñòîñò³ ó òðóäîâîìó êîëåêòèâ³" (1981), "Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü
âèêëàäà÷à-ñóñï³ëüñòâîçíàâöÿ ÿê êîìïëåêñ éîãî îñîáèñò³ñíèõ âëàñòèâîñòåé ³ óì³íü"
(1986), "Ó÷èòåëü, ÿêîãî ÷åêàþòü" (1988), "Ô³ëîñîô³ÿ âèõîâàííÿ îñîáèñòîñò³" (1997),
"Ïåäàãîã³÷íà ìàéñòåðí³ñòü" (1998; 2004), "Òåîðåòè÷í³ àñïåêòè êóëüòóðè ³ êóëüòóðíî-
ãî ðîçâèòêó ëþäèíè" (1998), "Ïåäàãîã³êà äîáðà: ³äåàëè ³ ðåàë³¿" (2000), "²íòåëåêòóàëü-
íî òâîð÷èé ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ â óìîâàõ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè" (2000), "Íàóêà ³ ìèñ-
òåöòâî ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿" (2001), "Ïåäàãîã³÷íà ä³ÿ – ñïîñ³á â³äòâîðåííÿ ëþäèíè â êóëü-
òóð³" (2002), "Äóõîâí³ ÷èííèêè åë³òàðíî¿ îñîáèñòîñò³" (2005), "Îñîáèñò³ñíî îð³ºíòî-
âàíà îñâ³òà â êîìï'þòåðíîìó äîçâ³ëë³" (2005), "Åñòåòè÷í³ çàñàäè ðîçâèòêó îñîáèñ-
òîñò³" (2006), "Ô³ëîñîô³ÿ ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿" (2007) òîùî.

Íàùàäîê óêðà¿íñüêèõ êîçàê³â ³ ñèí ÷åðí³ã³âñüêèõ ñåëÿí, ²âàí Çÿçþí ÿê ô³ëîñîô ³
ó÷åíü Ñêîâîðîäè çíàº, ùî ñóä ³ñòîð³¿ ñïðàâåäëèâ³øèé äî ñèí³â ñâîãî íàðîäó, í³æ õîð
ïîõâàë ³ ãàëàñ íåðîçóì³ííÿ çà æèòòÿ. ²ñòèíà ðàíî ÷è ï³çíî ïåðåìîæå. Éîìó íåìàº
÷îãî ñêàðæèòèñÿ íà äîëþ. Â³í ñàì ¿¿ âèáèðàâ ³ âèáóäîâóâàâ ó ïðàãíåíí³ äî êðàùîãî
æèòòÿ äëÿ ëþäåé ³ âèïèâ ³ç íå¿ ³ ìåä âèçíàííÿ, ³ ïîëèí íåñïðàâåäëèâèõ äîêîð³â òà
íàêëåï³â, ³ âèíî íåñâ³äîìî¿ âèíè.

Îòàê, ÿê íåíüêà Óêðà¿íà îäâ³÷íî éäå ïî ñâ³òó ç êàëèíîþ, òàê ³ ².À.Çÿçþí ³ç íåþ ³
íàâåñí³, ³ âë³òêó, ³ â ñóâîð³ ÷àñè, êîëè ãîðäå äåðåâî âèïðîáîâóþòü ëþò³ áóðåâ³¿ òà
ìîðîçè. Â³í òàê ³ ïðîæèâ ñâî¿ ñ³ìäåñÿò, ³ íåõàé ïðîæèâå ùå ìíîãàÿ-ìíîãàÿ ë³òà, ùî
áàæàºìî éîìó ìè ³ â³äïóñòÿòü äîëÿ ³ Âñåâèøí³é.

Â.Â.Ðèáàëêà 
Â.Â.Çåëþê
Ñ.Ô.Êëåïêî
Ï.².Ìàòâ³ºíêî
Â.Ð.²ëü÷åíêî
².Â.Îõð³ìåíêî
Áàãàòî òåïëèõ ñë³â  ð³äíèõ, êîëåã, ó÷í³â, äðóç³â ëóíàòèìå íà àäðåñó ²âàíà Àíäð³éî-

âè÷à â ö³ áåðåçíåâ³ äí³, áî â³í – þâ³ëÿð. Äî ïðèâ³òàíü ².À.Çÿçþíó ïðèºäíóºòüñÿ ³ êî-
ëåêòèâ æóðíàëó "Ïîñòìåòîäèêà". Ì³öíîãî çäîðîâ'ÿ Âàì, íàòõíåííÿ, ðàäîñò³! Õàé
åíåðã³ÿ  ³ îïòèì³çì ³ íàäàë³ ëèøàþòüñÿ Âàøèìè íàä³éíèìè ñóïóòíèêàìè íà æèòòº-
â³é íèâ³.

Ìíîãàÿ ë³òà, øàíîâíèé þâ³ëÿðå!
Ðåäàêö³ÿ  ³  ðåäêîëåã³ÿ  "ÏÌ"



Áëèñêó÷³ òðóäîâ³ òà íàóêîâ³ äîñÿãíåííÿ äîêòîðà ô³ëîñîô-
ñüêèõ íàóê, ïðîôåñîðà, ä³éñíîãî ÷ëåíà ÀÏÍ Óêðà¿íè, çàñëóæå-
íîãî ïðàö³âíèêà âèùî¿ øêîëè Óêðà¿íè, Ïî÷åñíîãî ÷ëåíà Ðîñ³é-
ñüêî¿ àêàäåì³¿ îñâ³òè, äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ïåäàãîã³÷íî¿ îñ-
â³òè òà îñâ³òè äîðîñëèõ ÀÏÍ Óêðà¿íè ²âàíà Àíäð³éîâè÷à Çÿ-
çþíà îõîïëþþòü äðóãó ïîëîâèíó XX ³ ïî÷àòîê XXI ñòîë³òü,
ìàþòü øèðîêó ãåîãðàô³þ â ìåæàõ Óêðà¿íè òà çà êîðäîíîì,
àëå ÷è íå íàéá³ëüø ïë³äíèé (àêìåîëîã³÷íèé) ïåð³îä éîãî òâîð-
÷îñò³, íà íàø ïîãëÿä, ïîâ'ÿçàíèé ²ç Ïîëòàâùèíîþ (1975 –
1990 pp.). Ó ö³ ÷àñè ë³äåðîì îáëàñò³ Ô.Ò.Ìîðãóíîì âïðîâàäæó-
âàëàñÿ áåçâ³äâàëüíà åêîëîã³÷íà ñèñòåìà çåìëåðîáñòâà, ÿêà
ñïðèÿëà ïîòóæíîìó åêîíîì³÷íîìó çðîñòàííþ ñåëà.

Ãóìàí³òàðíèé àñïåêò â³äðîäæåííÿ îñâ³òè òà êóëüòóðè ðå-
ã³îíó î÷îëèâ þâ³ëÿð, íà òîé ÷àñ – íàéìîëîäøèé ó êðà¿í³ ðåê-
òîð ïåä³íñòèòóòó, çàïðîøåíèé íà öþ ïîñàäó òàêîæ
Ô.Ò.Ìîðãóíîì ("Ðîçêàæè, ïîëå...", "Êóäè éäåø, Óêðà¿íî?").
².À.Çÿçþí ïî÷àâ ³ç ï³äãîòîâêè òàêèõ ñ³ëüñüêèõ ó÷èòåë³â ³ç êî-
ëà íàéêðàùèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³, çàê³í÷èâøè ïåäàãîã³÷íèé ³íñ-
òèòóò, ïîâåðòàëèñÿ á ó ð³äí³ ñåëà.

Äëÿ âèêîíàííÿ öüîãî ñòðàòåã³÷íîãî çàâäàííÿ íèì áóëà ðîç-
ðîáëåíà ³ ðåàë³çîâàíà ³ííîâàö³éíà îñâ³òíÿ ïðîãðàìà "Â÷èòåëü:
øêîëà – ïåäâóç – øêîëà". Òèñÿ÷³ ñòàðøîêëàñíèê³â îáëàñò³
ïðîéøëè øêîëó "Þíèé ïåäàãîã", ñèñòåìó åêñïåðòíîãî ïðîô-
â³äáîðó ³, â³äøë³ôóâàâøè ñâîþ ïåäàãîã³÷íó ìàéñòåðí³ñòü ó
ñò³íàõ ÂÍÇ, ó áóä³âåëüíèõ çàãîíàõ, ó òåïåð âñåñâ³òíüî â³äî-
ìîìó õîð³ "Êàëèíà", ³íøèõ õóäîæí³õ ãóðòêàõ ³ ñïîðòèâíèõ
ñåêö³ÿõ, ñâ³äîìî ³ â³äïîâ³äàëüíî íåñëè êðàù³ çðàçêè óêðà¿í-
ñüêî¿ êóëüòóðè òà ñó÷àñíî¿ îñâ³òè ð³äíîìó êðàþ. Òåïåð ïðîã-
ðàìà "Â÷èòåëü" íàáóëà âñåóêðà¿íñüêîãî ñòàòóñó ("Îñíîâè ïå-
äàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³", "Â÷èòåëü, ÿêîãî ÷åêàþòü", "Êðàñà
ïåäàãîã³÷íî¿ ä³¿").

Áóäó÷è ô³ëîñîôîì, ³ñòîðèêîì ³ ïàòð³îòîì Óêðà¿íè, ².À.Çÿ-
çþí ðàçîì ³ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³ é êîëåêòèâîì ïåä³íñòè-
òóòó äîì³ãñÿ äîñòîéíîãî â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íà-
ðîäæåííÿ À.Ñ. Ìàêàðåíêà, ñòâîðåííÿ ìóçåÿ-çàïîâ³äíèêà âè-
äàòíîãî ïåäàãîãà â ñ Êîâàë³âêà, îðãàí³çàö³¿ Ì³æíàðîäíî¿ Ìà-
êàðåíê³âñüêî¿ àñîö³àö³¿, äðóãèì ïðåçèäåíòîì ÿêî¿ áóâ îáðàíèé
îñîáèñòî, òà Óêðà¿íñüêî¿ Ìàêàðåíê³âñüêî¿ àñîö³àö³¿ ("Ïåäàãî-
ã³êà äîáðà: ³äåàëè ³ ðåàë³¿").

ßê îäèí ³ç êðàùèõ ìåíåäæåð³â îñâ³òè ².À.Çÿçþí çóì³â îá'ºä-
íàòè ñïåö³àë³ñò³â ð³çíîãî ïðîô³ëþ (ô³ëîñîô³â, ïåäàãîã³â, ïñè-
õîëîã³â, ôàõ³âö³â-ïðåäìåòíèê³â òà ³í.) äëÿ ðîçâ'ÿçàííÿ ïîòóæ-
íèõ êîìïëåêñíèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì. Ö³ çä³áíîñò³ þâ³ëÿðà ÿñê-
ðàâî âèÿâèëèñÿ çãîäîì íà ïîñàä³ ì³í³ñòðà îñâ³òè Óêðà¿íè òà
äèðåêòîðà ñòâîðåíèõ íèì ïðîâ³äíèõ íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèõ
óñòàíîâ: ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëîã³¿ ÀÏÍ Óêðà¿íè, à
çãîäîì – ²íñòèòóòó ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè òà îñâ³òè äîðîñëèõ
ÀÏÍ Óêðà¿íè.

Âèñîêîïîâàæíîìó ²âàíó Àíäð³éîâè÷ó Çÿçþíîâ³, äî ñîðàòíè-
ê³â ³ äðóç³â ÿêîãî ìàºìî ÷åñòü íàëåæàòè ³ ïèøàºìîñÿ öèì, ³ç
íàãîäè 70-ð³÷íîãî þâ³ëåþ áàæàºìî ³ íàäàë³ çàëèøàòèñÿ ïàë-
êèì ïàòð³îòîì Óêðà¿íè, ë³äåðîì ìàêàðåíê³âñüêî¿ òðóäîâî¿ ïå-
äàãîã³êè äîáðà, çè÷èìî êàðïàòñüêîãî çäîðîâ'ÿ, ïë³äíî¿ íàóêî-
âî¿ òâîð÷îñò³, îñîáèñòîãî ðîäèííîãî çàòèøêó â êîë³ ä³òåé
òà îíóê³â íà ìíîãàÿ ë³òà.

Ф.Т.Моргун 
М.П.Лебедик 
В.Ф.Моргун
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ПОЛТАВЩИНА ЯК АКМЕОЛОГІЧНА
ВЕРШИНА ЖИТТЄВОГО І
ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ
АКАДЕМІКА ЗЯЗЮНА

ЛЛЮЮДДИИННАА ВВ    РРУУССІІ

Нарада в полі: філософ,
ректор полтавського пе�
дінституту І.А.Зязюн регу�
лярно  уважно слухав нас�
танови чільника Полтав�
ської області Ф.Т.Моргуна
з безвідвальної екологіч�
ної системи землеробства

Агроном Ф.Т.Моргун і фі�
лософ І.А.Зязюн, палкі
прибічники народної тру�
дової педагогіки Антона
Макаренка, з цікавістю
розмовляють з працьови�
тою молоддю Полтавщини



"У родинній атмос

фері поваги до культу

ри предків та християн

ської віри слід шукати

витоки непоказного

глибоко природного,

споконвічного українс

тва Івана Зязюна, відчу

вання малої батьківщи

ни центром Всесвіту"
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ЛЛЮЮДДИИННАА ВВ    РРУУССІІ

Óïåðøå ³ì'ÿ ²âàíà Àíäð³éîâè÷à Çÿçþíà ÿ ïî÷óëà ó áåðåçí³
1975 ð. Ïðèçíà÷åííÿ íîâîãî ðåêòîðà Ïîëòàâñüêîãî ïåä³íñòè-
òóòó âèêëèêàëî ó ìîãî áàòüêà íîñòàëüã³÷í³ ñïîãàäè ïðî ðîêè
íàâ÷àííÿ â Ãàëèöüê³é (Êðóò³âñüê³é)  ñåðåäí³é øêîë³ ï³ä Í³æè-
íîì, óëþáëåíîãî òîâàðèøà òà îäíîêëàñíèêà Ôåäîñ³ÿ Áîæêà, ó
ùèð³é, çàäóøåâí³é, ïîâàæí³é äî ïðàä³ä³âñüêèõ çâè÷à¿â ³ òðà-
äèö³é  ðîäèí³ ÿêîãî òàòî íå ðàç ãîñòþâàâ. Òóò æå ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç íåáîæåì Ôåäîñ³ÿ – ²âàíîì, ÿêèé, õî÷ ³ ìîëîäøèé çà
ñâîãî äÿäüêà òà ìîãî áàòüêà íà ï'ÿòü ðîê³â, áóâ ïðèéíÿòèé
íèìè ó ñâîþ "äîðîñëó" êîìïàí³þ ³ âèçíàíèé ÿê âèãàäíèê òà
ôàíòàçåð, ö³êàâèé îïîâ³äà÷, íàéêðàùèé ðèáàëêà. Ì³ñò ÷åðåç
ð³êó Îñòåð â³â â³ä øêîëè íà ñòàíö³þ Êðóòè. Òîä³øíÿ îô³ö³é-
íà ïðîïàãàíäà çàìîâ÷óâàëà ôàêò ïðîòèñòîÿííÿ óêðà¿íñüêèõ
ñòóäåíò³â âîºí³çîâàíèì çàãîíàì á³ëüøîâèê³â, àëå ñïîìèí ïðî
òðàãåä³þ é ãåðî¿êó Êðóò çáåð³ãàâñÿ  â íàðîäí³é ïàì'ÿò³. Âïåâ-
íåíà, ùî ñàìå òàì, ó äèòÿ÷èõ ñïîãàäàõ, ó ðîäèíí³é àòìîñôå-
ð³ ïîâàãè äî êóëüòóðè ïðåäê³â òà õðèñòèÿíñüêî¿ â³ðè ñë³ä øó-
êàòè âèòîêè íåïîêàçíîãî ãëèáîêî ïðèðîäíîãî, ñïîêîíâ³÷íîãî
óêðà¿íñòâà ²âàíà Çÿçþíà, â³ä÷óâàííÿ ìàëî¿ áàòüê³âùèíè öåí-
òðîì Âñåñâ³òó.  

Ó 1977 ð. ÿ âñòóïèëà äî Ïîëòàâñüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòè-
òóòó. Õî÷à çàõîïëþâàëàñÿ ³ñòîð³ºþ, ïðàöþâàòè â øêîë³ ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ "âèøó" íå çáèðàëàñÿ, ïåäàãîã³êîþ íå ö³êàâèëàñÿ,
íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî áàòüêè çà îñâ³òîþ, à ìàìà é çà ðîäîì
ä³ÿëüíîñò³, áóëè â÷èòåëÿìè.  

Çà ÷îòèðè ðîêè ìîãî ñòóäåíòñòâà ³íñòèòóò ïåðåòâîðèâ-
ñÿ ³ç íåïðèì³òíîãî ïðîâ³íö³éíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (íå ðÿ-
òóâàëî éîãî íàâ³òü òå, ùî öå áóëà alma mater À.Ìàêàðåíêà
òà Â.Ñóõîìëèíñüêîãî) íà öåíòð íàóêè é êóëüòóðè Ïîëòàâè
òà Ïîëòàâùèíè. Ó ò³ æ ðîêè ïî÷àëîñÿ éîãî ïåðåòâîðåííÿ íà
ïåäàãîã³÷íó Ìåêêó – ç óñ³õ êóòî÷ê³â êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ, òà ùî
òàì – ç óñüîãî ñâ³òó – ïðè¿çäèëè äî íàñ òèñÿ÷³ ãîñòåé, ñîò-
í³ äåëåãàö³é, ÿê³ ö³êàâèëèñÿ ñèñòåìîþ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè
â÷èòåëÿ, ðîçðîáëåíîþ êîëåêòèâîì íàóêîâö³â ï³ä êåð³âíè-
öòâîì ².À.Çÿçþíà, çíàéîìèëèñÿ ç³ ñòâîðåíîþ â ³íñòèòóò³ êà-
ôåäðîþ ïåäàãîã³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³, áðàëè ó÷àñòü ó ì³æíàðîä-
íèõ íàóêîâèõ êîíôåðåíö³ÿõ.

Äëÿ ìåíå îñîáèñòî ïåð³îä ìîãî ñòóäåíòñüêîãî æèòòÿ âè-
ÿâèâñÿ âèçíà÷àëüíèì ó ëþäñüêîìó ñòàíîâëåíí³, íàö³îíàëüíîìó
ñàìîñòâåðäæåíí³ òà ïðîôåñ³éíîìó âèáîð³. Ñàìå â öèõ ñò³íàõ
ÿ âïåðøå âèðàçíî â³ä÷óëà ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü äî óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿, à íå äî ñï³ëüíîòè "ðàäÿíñüêèé íàðîä". Óêðà¿íñüêèé äóõ
óòâåðäæóâàâñÿ â ³íñòèòóò³ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ
òà ïîçààóäèòîðíîãî ñï³ëêóâàííÿ (õî÷à îô³ö³éíîþ ìîâîþ òîä³
â Óêðà¿í³ áóëà ðîñ³éñüêà, à â Ïîëòàâ³ ãîâîðèëè ñóðæèêîì).
Áëèñêó÷èì çíàâöåì óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ïîêàçàâ ñåáå ðåêòîð, ãî-
âîðèâ íåþ îáðàçíî, ç íàðîäíèì ãóìîðîì, à íà ùîì³ñÿ÷íèõ çóñ-
òð³÷àõ ç³ ñòóäåíòñòâîì ì³ã ïðè íàãîä³ äîêèíóòè äîòåïíå
äîøêóëüíå ñë³âöå, ùî ñïðèéìàëîñÿ àóäèòîð³ºþ ç³ ñì³õîì ³ áåç
îáðàç. Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ñïàä-
ùèíè  íà ð³âí³ ïðåêðàñíîãî é ï³äíåñåíîãî ôîðìóâàëè âèñòóïè
³íñòèòóòñüêèõ êîëåêòèâ³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, ó ÿêèõ
ïîðÿä ç³ ñòóäåíòàìè ñï³âàëè, òàíöþâàëè, ãðàëè íà ìóçè÷íèõ
³íñòðóìåíòàõ âèêëàäà÷³, à â ñï³âàõ íàðîäíîãî õîðó "Êàëèíà"
áðàâ ó÷àñòü ó ñòèë³çîâàíîìó íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³, ó ñìóø-
êîâ³é øàïö³ ñàì ðåêòîð. Âèõîâíèé âïëèâ ìàëî é ñòâîðåíå ç
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³í³ö³àòèâè ².À.Çÿçþíà ïðåäìåòíî-åñòå-
òè÷íå äîâê³ëëÿ ³íñòèòóòó – êàðòèíè,
ïàííî, âèñòàâêè òâîð÷èõ ðîá³ò âèêëà-
äà÷³â òà ñòóäåíò³â, ê³ìíàòè-ìóçå¿ âè-
äàòíèõ ïåäàãîã³â – âèïóñêíèê³â Ïîë-
òàâñüêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, äå ó
íàñ, ñòóäåíò³â ³ñòôàêó, â³äáóâàëèñÿ
íàâ÷àëüí³ çàíÿòòÿ, é öå íå ìîãëî íå
ñòâîðþâàòè îñîáëèâó ï³äíåñåíó àòìîñ-
ôåðó.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåä³íñòèòóòó ïè-
òàííÿ ïðî ì³ñöå ðîáîòè ïåðåä³ ìíîþ
íå ñòîÿëî – õîò³ëîñÿ ÿêîìîãà øâèäøå
ïåðåêîíàòèñÿ, ÷è âîëîä³þ ò³ºþ ïñèõî-
ëîã³÷íîþ çàðàçëèâ³ñòþ, ïðî ÿêó íàì ãî-
âîðèâ ²âàí Àíäð³éîâè÷, ÷è çìîæó çðîáè-
òè ó÷í³â ï³äâëàäíèìè ïîðóõàì ñâîº¿ äó-
ø³, ÷è º ÿ "â÷èòåëåì, ÿêîãî î÷³êóþòü".
ßê ñüîãîäí³ ïàì'ÿòàþ íàøîãî ïðîôåñî-
ðà çà êàôåäðîþ â àóäèòîð³¿ ¹ 43 ñòà-
ðîãî êîðïóñó ³íñòèòóòó – ñòàðîâèííî¿
àðõ³òåêòóðè, ç ãàðíîþ àêóñòèêîþ. Ìî-
ëîäèé (íàéìîëîäøèé äîêòîð ô³ëîñîô-
ñüêèõ íàóê ó òîãî÷àñí³é Óêðà¿í³! Öåé
ôàêò íàñ, ñòóäåíò³â, òàê ò³øèâ, íà÷å
â öüîìó áóëà íàøà îñîáèñòà çàñëóãà),
÷îðíÿâèé, îøàòíèé, ç ãëèáîêèìè î÷èìà,
âðîäëèâèé ðîçóìîì, ïîñòàâîþ, äóõîâ-
í³ñòþ, íàòõíåíí³ñòþ, â³í ç ïåðøî¿ ëåê-
ö³¿ ñâîãî àâòîðñüêîãî êóðñó åñòåòèêè
çàõîïèâ óñ³õ íàóêîâîþ åðóäèö³ºþ, áëèñ-
êó÷îþ ëîã³êîþ ìèñëåííÿ, âðàçèâ ðîçïî-
â³äÿìè ïðî ïñèõîòåðàï³þ, ñóãåñòîïå-
ä³þ, ñêîðèâ âîëîä³ííÿì òåõí³êîþ ã³ïíî-
çó, äåìîíñòðóâàííÿì íà çàíÿòòÿõ  ïñè-
õîëîã³÷íèõ äîñë³ä³â. Êîíñïåêòè öèõ ëåê-
ö³é ÿ çáåð³ãàþ é äîñ³ ÿê äîáðèé ñïîãàä
ïðî ñòóäåíòñüê³ ðîêè é íàøîãî óëþáëå-
íîãî ïðîôåñîðà; ¿õ ÿ çàâæäè âèêîðèñòî-
âóþ ÿê çðàçîê ó âëàñí³é âèêëàäàöüê³é
ïðàêòèö³. 

²âàí Àíäð³éîâè÷ âèÿâèâ ìåí³ ÷åñòü,
ïîãîäèâøèñü áóòè íàóêîâèì êåð³âíèêîì
ìîº¿ êàíäèäàòñüêî¿ äèñåðòàö³¿, äðóãèì
êåð³âíèêîì ñòàëà Íàòàë³ÿ ªâãåí³âíà
Ìèðîïîëüñüêà, òîä³ êàíäèäàò, íèí³ –
äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, é çàõèñò ìî-
º¿ äèñåðòàö³¿ "Åñòåòè÷íèé ôàêòîð ó
ôîðìóâàíí³ ñâ³òîãëÿäó ñòàðøîêëàñíè-
ê³â" óîñîáëþâàâ, ïðèíàéìí³ äëÿ ìåíå,
ãàðìîí³þ äâîõ ñôåð íàóêîâèõ ïîøóê³â
ìîãî â÷èòåëÿ – ïåäàãîã³êè òà ô³ëîñî-
ô³¿. Äîñüîãîäí³ ïàì'ÿòàþ çàïîâ³äü íàó-
êîâîãî êåð³âíèêà ïåð³îäó ìîãî íàâ÷àííÿ
â àñï³ðàíòóð³: êîíñïåêòóâàòè ùîäåííî
íå ìåíøå äâîõ ñòîð³íîê ðåôåðîâàíî¿ ë³-
òåðàòóðè, ùîá çà ð³ê ðîáîòè ìàòè äëÿ
íàïèñàííÿ äèñåðòàö³¿ áëèçüêî 700 ñòî-
ð³íîê òåêñòó. Ö³ºþ äîáðîþ  ïîðàäîþ ÿ
çàâæäè ä³ëþñÿ ç³ ñâî¿ìè ñòóäåíòàìè,
ìàã³ñòðàíòàìè, àñï³ðàíòàìè.     

Óïðîäîâæ äåñÿòê³â ðîê³â ÿ çóñòð³÷à-
ëà ².À.Çÿçþíà â ð³çíèõ éîãî ³ïîñòàñÿõ –

ðåêòîðà é ì³í³ñòðà, çàâ³äóâà÷à ëàáîðà-
òîð³ºþ åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ é äè-
ðåêòîðà íàóêîâî-äîñë³äíîãî ³íñòèòóòó,
ãîëîâè ñïåö³àë³çîâàíî¿ â÷åíî¿ ðàäè, áà-
÷èëàñü ç íèì ó íåëåãêèé, ÿê ìåí³ âèäà-
ºòüñÿ, äëÿ íüîãî ÷àñ, êîëè éîãî ì³í³ñ-
òåðñüêó êàð'ºðó ïåðåðâàëè íà çëåò³  –
çàâæäè â³í çàëèøàâñÿ ñîáîþ – ìóäðèé,
ðîçâàæëèâèé, ôàíòàñòè÷íî ïðàöåçäàò-
íèé, ç â³äêðèò³ñòþ äî íîâîãî, íåï³äðîá-
íèì ùèðèì ³íòåðåñîì äî ñï³âðîçìîâíè-
êà, áåç íàéìåíøîãî íàòÿêó íà çâåð-
õí³ñòü, õî÷à, çäàâàëîñÿ á, éîãî ðîçóì,
ïîñàäîâèé ñòàòóñ, ÷èñëåíí³ ðåãàë³¿ ìîã-
ëè äàòè äëÿ öüîãî ï³äñòàâè. Çâè÷àéíèé
ñ³ëüñüêèé õëîïåöü ç ×åðí³ã³âùèíè, ÿêîìó
çàâäÿêè âïåðòîñò³ ðîçóìó, æàäîá³ äî
çíàíü, ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, ïåäàãîã³÷íîìó
òà íàóêîâîìó õèñòó ñóäèëîñÿ ñòàòè
â÷åíèì ç³ ñâ³òîâèì ³ì'ÿì, ä³ñòàòè âèç-
íàííÿ Àìåðèêàíñüêîãî á³îãðàô³÷íîãî
³íñòèòóòó ÿê "Ëþäèíà ðîêó-1998".

Íàñë³äêîì ìîãî ðåôëåêñóâàííÿ ç ïðè-
âîäó çíàìåííî¿ äàòè â æèòò³ ìîãî â÷è-
òåëÿ ñòàëî íåñïîä³âàíå óñâ³äîìëåííÿ
òîãî, ùî ì³é âëàñíèé æèòòºâèé ñâ³ò º
"Çÿçþíîöåíòðè÷íèì" – óñ³, êîìó ÿ çàâ-
äÿ÷óþ ìî¿ì ëþäñüêèì, ïðîôåñ³éíèì, íà-
óêîâèì ñòàíîâëåííÿì, ïîâ'ÿçàí³ ç ²âà-
íîì Àíäð³éîâè÷åì. Áàòüêè – ì³ñöåì íà-
ðîäæåííÿ, äèòèíñòâà, þíîñò³, ïåðøèõ
êðîê³â ñ³ëüñüêèõ ó÷èòåë³â íà òåðåíàõ
íàðîäíî¿ îñâ³òè. Ìî¿ íåçàáóòí³ íàñ-
òàâíèêè – ïåäàãîãè ³ñòîðè÷íîãî ôà-
êóëüòåòó Ñåðã³é Ìèêèòîâè÷ Êàäºòîâ,
Ìàðãàðèòà Îëåêñàíäð³âíà Àâäººâà,
Ïàâëî Ìóñ³éîâè÷ Äåíèñîâåöü, Òåòÿíà
Ïðîêîï³âíà Äåìèäåíêî, Îëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ ªðìàê, Ìèêîëà ²âàíîâè÷ Ëàõèæà
ñêëàäàëè êîìàíäó ðåêòîðà â Ïîëòàâ-
ñüêîìó ïåä³íñòèòóò³. Ìî¿ íàóêîâ³ áîãè
Íàòàë³ÿ ªâãåí³âíà Ìèðîïîëüñüêà, Ñå-
ìåí Óñòèìîâè÷ Ãîí÷àðåíêî, Àëëà Ìèêè-
ò³âíà Áîéêî, Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà Ìà-
ñîë, ñâ³òëî¿ ïàì'ÿò³ Îêñàíà Ïåòð³âíà
Ðóäíèöüêà  íà ð³çíèõ åòàïàõ  ñâîº¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàöþâàëè ïîðó÷ ç
íèì, ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì. 

Ãðóäåíü 2007 ð. Òåëåôîíóþ íà "ãàðÿ÷ó
ë³í³þ" êîíêóðñó "Âåëèêèé óêðà¿íåöü":

– Íàçâ³òü ³ì'ÿ Âàøîãî êàíäèäàòà íà
çâàííÿ "Âåëèêèé óêðà¿íåöü".

– Çÿçþí ²âàí Àíäð³éîâè÷.
– Ïðîôåñ³ÿ, ñ ôåðà ä³ÿëüíîñò³?
– Ó÷åíèé. Ô³ëîñîô. Ïåäàãîã. Îðãàí³-

çàòîð îñâ³òè.
Äîäàéòå ùå, áóäü-ëàñêà: ì³é Ó÷è-

òåëü, ì³é Áîã – òàê ïðî íüîãî ìîæóòü
ñêàçàòè äåñÿòêè é ñîòí³ éîãî ñòóäåí-
ò³â, àñï³ðàíò³â, äîêòîðàíò³â, êîëåã, îä-
íîäóìö³â. 

Ëþäèíà, ÿêà ñâîºþ æèòòºâîþ ì³ñ³ºþ
îáðàëà òâîðåííÿ Äîáðà íà Çåìë³.
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Проводячи теоретично�методологічний
аналіз категорії культури, філософ ос�
мислює передусім такі важливі поняття,
за допомогою яких уможливлюється вив�
чення реалій культурного процесу, як
суб'єкт культури, субкультура, культурні
цикли, культурний поступ і занепад,
культурний розвій і обмеження при зміні
поколінь людства. В контексті аналізу
першого поняття, тобто суб'єкта культу�
ри, ним фактично подається культуроло�
гічне визначення особистості (відзначимо,
що вчений використовує термін "особис�
тість" і "особа" як синонімічні). "Суб'єктом
культури може бути суспільство в цілому
як виразник певним чином визначеної
культури; особа як носій специфічних
уявлень, свого "особистісного" культурно�
го досвіду; група як сукупність особистос�
тей з подібними культурними характе�
ристиками. Згідно з цим, можливі три рів�
ні культурно�теоретичного аналізу: за�
гально�соціальний, локально�груповий і
особистісний" [8, с. 8]. 

Що стосується поняття субкультури,
то воно дає змогу, на думку І.А.Зязюна,
відокремити соціально прийнятні форми
соціально�культурних рухів (професій�
них, молодіжних, наукових, релігійних,
національних тощо) від антисоціальних
(фашистських, терористичних, злочин�
них, сектанських тощо). Учений виділяє

1. Особистість як суб'єкт засвоєння,
збереження і відтворення культури у
зміні поколінь людства

У розумінні особистості І.А.Зязюн сто�
їть на позиціях культурологічного підхо�
ду, який базується на ключовому поло�
женні, що "основне в змісті культури – не
речі, а людина, суспільство. Усі різнома�
нітні види культури – культура вироб�
ництва, управління, політична, художня
культура, міжособистісних стосунків, еко�
логічна тощо – утворюють єдине ціле як
форми існування і розвитку людської
природи, а отже, і суспільства. Культура
пронизує усі напрямки людської життєді�
яльності – від матеріального виробництва
і людських потреб до найвеличніших вия�
вів людської творчості. Вона впливає на
всі сфери суспільної та індивідуальної
життєдіяльності – працю, побут, дозвілля,
практичну діяльність, етику тощо"  [8, с. 3].

Існують декілька видів відтворення
суспільства через культуру – простий, ін�
тенсивний  і деструктивний. При цьому
"культура як необхідний елемент суспіль�
ного відтворення й одночасно найважливі�
ша характеристика суб'єкта діяльності
розвивається в єдності з відтворювальни�
ми процесами у цілому в усій його істо�
ричній конкретності. При переході від
простого відтворення до інтенсивного тип
культури якісно змінюється" [8, с. 5]. 
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Стаття присвячена культурологічній теорії особистості філософа, культуролога, педагога і
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ної Добру і Любові, Істині й Красі. 
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The article is devoted to the culturological  theory of  the personality of philosopher, culturologist,
teacher and psychologist, academician  I.Ziaziun, the educating ideal  is forming of the man of  cul"
ture, given to Good and Love, Truth and Beauty.

КОНЦЕПЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У ФІЛОСОФІЇ, 
ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ ДОБРА 
І КУЛЬТУРИ І.А. ЗЯЗЮНА

До 70�річчя з дня народження

В.В. Рибалка

Суб'єктом культури може бути суспільство в цілому як виразник певним чином визначеної
культури; особа як носій специфічних уявлень, свого "особистісного" культурного досвіду; гру"

па як сукупність особистостей з подібними культурними характеристиками.
І.А.Зязюн

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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скільки до розуміння життя як пережи�
вання. Співчуття, доброзичливість, "жур�
ба про інших" (М.Бердяєв) повязані з
надзвичайною сприйнятливістю, зране�
ною за інших "боляче сприйнятливою ду�
шею", відкритістю світові. Усі ці власти�
вості амбівалентні, але без них неможли�
ве ... розуміння сутності особистості інте�
лігента" [18, с.16].

Виходячи із зазначених положень,
І.А.Зязюн попереджає психологів, що по�
за увагою їх наукового пошуку все ще за�
лишаються внутрішньо мотивовані, ду�
ховно�моральна й емоційно�почуттєва,
складові соціальної психіки особистості,
які насамперед характеризують особис�
тість як унікальну і неповторну індивіду�
альність [18, с.17].

2. Закономірності побудови особистос�
ті та особливості її творчої діяльності у
соціокультурному, мистецтвознавчому і
психолого�педагогічному контексті 

І.А.Зязюну належить глибоке розумін�
ня структури і особливостей культуро�
творчої діяльності особистості, яке роз�
роблено ним із позицій філософа, культу�
ролога, мистецтвознавця, психолога і пе�
дагога. Ним узагальнені передовсім чис�
ленні наукові дані, зокрема, З.Фройда,
К.Юнга, Л.С.Виготського, Д.М.Узнадзе,
Ф.Д.Бассіна, М.Г.Ярошевського щодо ролі
безсвідомого і свідомого у пізнавальній ді�
яльності особистості, значення підсвідо�
мості і свідомості, мови і мовлення у міжо�
собистісних стосунках тощо [12, с. 9�12].

У цьому контексті вчений формулює
цікаве положення про багатовимірність
побудови особистості, у якій чітко окрес�
люються три рівні [12, с.13]: допсихічний,
біологічний рівень; психічний, емоційний
рівень, тісно пов'язаний з біологічним; рі�
вень свідомості, пов'язаний, з одного бо�
ку, з емоційним рівнем, а з другого – із
соціальними факторами, до яких нале�
жать і соціалізовані емоції – почуття.

На відміну від тварини, поведінку якої
звичайно не називають осмисленою, хоча
вона завжди має об'єктивний смисл, ос�
кільки спрямована на задоволення пот�
реб, підтримку життя і відтворення по�
томства, поведінка людини, на думку
вченого, завжди є "суб'єктивно осмисле�
ною, тобто свідомо цілеспрямована на до�
сягнення бажаного і виходить за рамки
суто біологічних потреб, а іноді і супере�
чить їм… І це відчуття смислу своєї ді�
яльності, викликаючи позитивне есте�
тичне почуття, слугує спонукою і під�
кріпленням для продовження діяльності,
нерідко по суті ірраціональної. Суб'єк�
тивне ж відчуття своєї діяльності як ді�

роль таланту як генератора культури, що
"здобуває визнання лише через своїх
прихильників, цілеспрямовано розвива�
ючи власну субкультуру, пробиваючись
до субкультурного центру, несучи до ньо�
го інноваційне зруйнування. Цей процес
може розвиватись і від центру до пери�
ферії, несучи в собі певну стабільність та
очікуючи в майбутньому інноваційного
зруйнування. У цьому чітко виявляється
діалектика життя" [8, с. 15].

У контексті наведених поглядів на
культуру І.А.Зязюн аналізує роль у ста�
новленні особистості художньої культу�
ри, адже мистецтво втілює у собі, на його
переконання, "надзвичайно потужну роз�
виваючу  стосовно людини силу". Він
приєднується до думки В.Соловйова, вис�
ловленої ще у 1890 році у праці "Загаль�
ний смисл мистецтва", про те, що мистец�
тво своїм кінцевим завданням повинно
втілювати абсолютний ідеал не лише в
уяві, а й у дійсності – повинно одухотво�
рити, перездійснити наше життя" [цит. за
8, с. 15]. Учений солідарний і з положен�
нями І.Я.Франка про соціально значущу
виховну силу мистецтва, що наведені у
його праці "Із секретів поетичної твор�
чості", а також – з ідеями мистецтвознав�
ця В.В.Журавльова щодо системного ха�
рактеру сучасної художньої культури,
котра постає як "культура виробництва
мистецтва, культура його поширення,
пропаганди, культура його сприймання,
розуміння, насолоди мистецтвом, нареш�
ті, культура естетичного виховання" [цит.
за 8, с. 16].

У культурологічному контексті важ�
ливою характеристикою особистості
І.А.Зязюн вважає духовність, що свід�
чить про належність особистості до ду�
ховної еліти суспільства. Він наводить ці�
каву характеристику психосоціального
типу українського інтелігента, зокрема й
елітарного. "Передусім, це вміння усвідо�
мити себе як особистість, вічне намагання
відокремити "Я" з "Ми", наслідуючи фор�
мулу Протагора "Людина є мірою всіх ре�
чей". По�друге, інтелігентність передба�
чає наявність певних етичних принципів і
суворе їх дотримання, незалежно від зов�
нішніх обставин. По�третє, необхідна іс�
тинна демократичність як властивість
особистості. Тоталітаризм, агресивність,
радикалізм несумісні з інтелігентністю. І
нарешті, інтелігент схильний до самоіро�
нії й іронії як реакції на офіціоз (К'єрке�
гор). Йому іманентно притаманні самовід�
чуження від побутової рутини і буденно�
го егоїзму, здатність до критичного мис�
лення. 

Психіка такого плану схильна не
стільки до прагматичності і діловитості,
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зів, так і з втручанням у художню дію
сексуальних, агресивних, захисних меха�
нізмів чи проекції "архетипів" думки. Ці�
лісний психічний акт генерування твор�
чого продукту складається таким чином
із двох компонентів – "підсвідомого" і
"надсвідомого", які інтегруються на рівні
свідомості особистості [12, с.16�17].

Оригінальним є тлумачення І.А.Зязю�
ном ролі захисних механізмів особистос�
ті, розроблених З.Фройдом, у здійсненні
творчої діяльності. Ним розкриті функції
механізму проекції у творчому самовира�
женні автора, роль механізму ідентифі�
кації і перенесення в реалізації емоційної
прив'язливості суб'єкта до іншої людини
та аглютинації, синтезу структури ху�
дожнього образу тощо.

Значну увагу приділяє І.А.Зязюн му�
зичній творчості, ролі музичного твору як
"носія установок" і "механізму" їх транс�
ляції. Установка, яку вчений розуміє в
контексті відомої концепції Д.М.Узнадзе,
поширюється, на його думку, "на всі му�
зичні універсалії – характерологічні, емо�
ційні, логічні, стильові, звуковисотні, фак�
турні, темпові, ритмічні тощо" [12, с.19].

Своєрідно осмислюється вченим ідея
катарсису, тобто очищення мистецтвом,
що запропонована З.Фройдом і підтрима�
на Л.С.Виготським. І.А.Зязюн синтезує
своє положення про катарсис, пов'язую�
чи його з емоціями і почуттями, з самим
творчим процесом.

3. Психологічна характеристика педа�
гога як суб'єкта культурного творення
особистості та суспільства

І.А.Зязюн вважає педагогічну працю
особливим видом висококваліфікованої
розумової і практичної діяльності, твор�
чого, неповторного характеру, у якій по�
єднані наука і мистецтво. Ця праця є сві�
домою, доцільною діяльністю з навчання,
виховання і розвитку суб'єкта учіння, з
формування в кожній особистості профе�
сійних знань, активної життєвої позиції,
громадянськості тощо. Завдання рефор�
мування сучасної української держави
та її системи освіти потребують профе�
сійної підготовки не просто педагога, а
педагога�майстра, який "повинен добре
орієнтуватися в різноманітності педаго�
гічних технологій, мати свою думку і вмі�
ти захищати її, правильно оцінювати свої
можливості, бути готовим до прийняття
відповідальних рішень" [13, с. 357].

Розглядаючи категорію педагога в
найширшому розумінні як виконавця пе�
дагогічної дії в усіх освітньо�виховних
закладах, І.А.Зязюн характеризує його у
загальному культурологічному контексті.
Адже "освіта як спосіб відтворення лю�
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яльності без смислу, безумовно зупиняє
її" [12, с. 13].

В основі смислотворення лежить, як
слушно вважає І.А.Зязюн, найфундамен�
тальніша мотивація, притаманна твари�
нам і людині, що виявляється в орієнтації
в середовищі перебування. Остання зу�
мовлена просторовою обмеженістю цього
середовища та постійним контактом із
ним.

Одним із важливих засобів орієнтації
особистості у середовищі І.А.Зязюн виз�
нає міжособистісні зв'язки, які мають два
різні модуси – комунікаційний (типовий
для певного рівня культури) і транспер�
сональний (подолання індивідуалізму,
егоїзму, перебудова своїх ціннісних уяв�
лень і внаслідок цього – творення гіпер�
особистості) [12, с.14].

У зв'язку з цим, І.А.Зязюн пропонує
ідентифікувати структуру особистості на
основі врахування п'яти її суттєво відмін�
них начал [там само]: 1.Тілесне начало.
2. EGO як ціннісна орієнтація. 3. Мета
EGO як здатність народжувати нетриві�
альні фільтри в критичних ситуаціях. 4.
Багатовимірне розкриття особистості та
її кореляційна впорядкованість [22; 9]. 5.
Глибина міжособистісних відношень,
трансцендентуючих у гіперособистість.

Отже, будь�який момент гнозису від�
биває плинну суб'єктивну реальність у
середовищі перебування і це відбиття
суттєво впливає на якість, результатив�
ність пізнавальної діяльності, хоч, на
жаль, не завжди враховується в гносео�
логічних моделях.

Самовідображення є важливим ре�
зультативним і санкціонуючим фактором
пізнавального процесу і розгортається у
свідомо�безсвідомому контурі, але порів�
няно з відображенням зовнішніх об'єктів,
як правило, не досягає адекватної верба�
лізації. Воно залишається на периферії
поля свідомості, його зміст організований
інакше, ніж зміст відображення зовніш�
ніх об'єктів. Є підстави передбачати, що
неусвідомлені механізми самовідобра�
ження достатньо специфічні; їх аналіз –
необхідна умова розуміння будь�якого
пізнавального процесу. І це стосується як
плинного самовідображення (у даному
пізнавальному акті), так і інтегрального
образу свого "Я")" [12, с.14�15].

Розкриття природи творчості, адек�
ватного ставлення до світу і створення
нових культурних цінностей має перед�
бачати багатоплановість творчої особис�
тості, передусім – усвідомлення нею сво�
їх цілей і мотивів. Усвідомлюваний план
активності має динамічно поєднуватися з
двома неусвідомленими її планами,
пов'язаними як з інкубацією ідей і обра�

Постметодика, № 1 (78), 2008
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4. Система особистісно орієнтованого

навчання майбутніх учителів педагогіч�
ної майстерності при виконанні профе�
сійної діяльності

У 70�х роках минулого століття І.А.Зя�
зюн став ініціатором втілення в освіту
ідеї А.С.Макаренка про педагогічну май�
стерність вчителя. За цей період під його
науковим керівництвом була створена
оригінальна система навчання майбутніх
учителів педагогічної майстерності. Особ�
ливістю цієї системи є те, що в ній повною
мірою реалізована "ідея професійного
навчання, зорієнтованого на особистість
майбутнього вчителя, актуалізацію пот�
реби у професійному самопізнанні й са�
мовихованні, вироблення гуманістичної
професійної позиції" [26, с. 5]. Опановую�
чи педагогічну майстерність, "студент
прямує до усвідомлення того, що особис�
тість учителя є головним "інструментом"
його успішної діяльності..." [там само].

І.А.Зязюн разом зі своїми однодумця�
ми розуміє педагогічну майстерність саме
з точки зору особистісно орієнтованого
підходу, тобто як комплекс властивостей
особистості вчителя, що забезпечують ви�
сокий рівень його самоорганізації в про�
фесійній діяльності, як "вищу, творчу ак�
тивність учителя, що виявляється в до�
цільному використанні методів і засобів
педагогічного взаємовпливу в кожній кон�
кретній ситуації навчання й виховання...

Інакше кажучи, педагогічну майстер�
ність можна розглядати як вияв свого "Я"
у професії, як самореалізацію особистості
вчителя у педагогічній діяльності, що за�
безпечує реалізацію особистості учня.

... Джерелом, яке забезпечує творчу
активність майбутніх педагогів, є мотиви
самоактуалізації особистості у сфері про�
фесійної діяльності. Механізмом виник�
нення таких мотивів є система професій�
но�ціннісних орієнтацій особистості вчи�
теля, у якій домінантну роль відіграють
гуманістична спрямованість діяльності
педагога і його соціальна відповідаль�
ність" [26, с. 6�7].

Учений ретельно обґрунтовує систему
навчання педагогічної майстерності з фі�
лософських, культурологічних, психоло�
гічних, мистецтвознавчих, дидактичних,
методичних позицій, виходячи з переко�
нання, що "важко уявити по�справжньо�
му гуманістичне суспільство без учителя –
духовного провідника, наставника, поміч�
ника, а відтак – учителя, який володіє
мистецтвом впливати, будити думку,
спонукати, заражати. Розвиток нації
можливий лише за умови існування її ос�
віченої, високодуховної, інтелігентної
частини – професійного учительства. Пе�

дини в культурі передбачає не лише зас�
воєння дидактики існуючого соціального
досвіду ("сталої" культури) і розвиток
особистості на цій основі, але і створення
образу світу і свого образу у цьому світі"
[13, с. 358]. При цьому важливим є
розв'язання педагогом інтегрального зав�
дання – формування учня як суб'єкта
навчальної і пізнавальної діяльності, тоб�
то формування мотивів учіння, прилу�
чення до предметної і операційної сторін
навчального процесу, розвитку рефлек�
сивного мислення учнів, їх активності і
творчості під час отримання знань, умінь,
навичок, перехід від глобального до інди�
відуального, тобто вирішення завдання
"перемотування культури з безособистіс�
ної форми загалу в особистісну форму
культури індивіда" [там само].

Викладання є мистецтвом тому, що во�
но подібне до творчості художника, пись�
менника, поета, від яких вимагається
глибоке знання життя, людської душі,
уміння співпереживати особистості учня,
адже кожне заняття є неповторним, емо�
ційно забарвленим, непередбачуваним.
Викладання є наукою, в основі якої ле�
жать об'єктивні знання, суттєві зв'язки і
відношення, притаманні процесу освіти,
взаємодії викладання і учіння, тобто за�
кони, які пояснюють і забезпечують про�
цес цілеспрямованого розвитку особис�
тості [13, с. 360].

Основними компонентами діяльності
педагога є навчальні (передача знань,
формування умінь і навичок), виховні
(формування і розвиток особистості), ор�
ганізаторські (організація навчальної і
позанавчальної роботи учнів) і наукові
(прилучення учнів до дослідницького по�
шуку, науково�технічної творчості) дії.

Відповідно до цього, необхідні для вик�
ладача (зокрема, вищої школи) якості
пропонується згрупувати у декілька бло�
ків [там само]: мотиваційні, професійні,
особисті, моральні. Важливим є твер�
дження вченого про те, що "викладач –
це по суті психолог�практик" [13, с. 365].

Викладені теоретико�методологічні
положення І.А.Зязюна про сутність осо�
бистості педагога стали однією з важли�
вих передумов розробки програми допро�
фесійної підготовки "юних педагогів",
професійного підбору і відбору майбутніх
учителів [9; 22], розвитку педагогічної
майстерності, яка була запропонована
більше ніж двадцять років тому, програ�
ми "Вчитель", що сьогодні стала держав�
ною, та класифікації педагогічних дій [13;
24; 25; 26], які значною мірою підвищили
ефективність професійної діяльності ук�
раїнського вчительства.



кожному вищому педагогічному (і не
тільки) навчальному закладі України, а
також у Росії, Білорусі та інших країнах
працюють кафедри педагогічної май�
стерності, а її опанування є необхідною
умовою професійного становлення сучас�
ного вчителя.

5. Підвищення ефективності педаго�
гічної діяльності через пошук нових під�
ходів і принципів учіння, виховання,
розвитку людської особистості

Під час новітніх теоретичних дослід�
жень педагогічної діяльності І.А.Зязюн
піддає аналізу сучасні методологічні, ди�
дактичні, методичні, технологічні дані,
які б дали змогу підвищити ефективність
педагогічного впливу вчителя на розви�
ток особистості учня. Він ставить питання
про створення теорії учіння, яка б відпо�
відала вимогам сучасного наукового
знання, що б на основі традиційної дидак�
тики уможливила вирішення низки нау�
ково�практичних завдань, невирішува�
них сучасною освітою [13, с. 369]. У такій
теорії учіння доцільно, на думку вченого,
виокремлювати ряд аспектів, зокрема,
власне педагогічний, соціальний, органі�
заційно�управлінський, психологічний,
логіко�гносеологічний.

Узагальнюючи дані філософських, пе�
дагогічних, психологічних досліджень,
він зазначає, що, "загалом, учіння є про�
цесом формування свідомості. Воно зміс�
товно володіє деякими відомими і напе�
ред заданими властивостями. Ці власти�
вості набувають історичної значущості,
бо змінюються у часі і залежать від соці�
ально�історичних обставин. Вони об'єк�
тивні, бо не залежать від суб'єкта учіння.
"Подібно до наукового дослідження, та�
кож пов'язаного з діяльністю суб'єкта і
набуванням знань, учіння може розгля�
датися як об'єктивний процес, з власти�
вими йому законами, власною діалекти�
кою і логікою". Тому "основоположним
регулятивним принципом, на якому базу�
ється учіння, є максимальне зближення
способів освоєння знань в процесі науко�
во�технічної творчості і в процесі учіння".
З цього випливає, що "... процес учіння
має відбуватися так, щоб у ньому відтво�
рювались ситуації, аналогічні ситуаціям
у науковому дослідженні і імітуючі їх"
[13, с. 370�371].

Відповідно до цього основоположного
підходу та аналізу сучасних досліджень
у психолого�педагогічній науці і практи�
ці, пошуків педагогів і психологів "в ца�
рині учіння, виховання, розвитку люд�
ської особистості", І.А.Зязюн пропонує
оригінальну класифікацію особистісно
орієнтованих типів учіння в навчальних

дагогічна майстерність – його кредо" [26,
с. 6�7]. 

У межах окремої статті неможливо
охопити усі методологічні й методичні ас�
пекти системи навчання педагогічної
майстерності. Тому ми обмежимося лише
її "особистісними" характеристиками, які
є головними для неї. Адже, як підкреслює
І.А.Зязюн, "вчитель, об'єктивно залиша�
ючись носієм і провідником культури, не�
се в собі позачасовий чинник, беручи
участь у формуванні особистості як син�
тезу всіх багатств людської культури.
Вчитель – це людина, скерована у май�
бутнє, він формує у молодих людей ак�
тивне і відповідальне прагнення оновлен�
ня світу, в якому вони живуть... Об'єктив�
но в кожної дитини є потреба усвідомлю�
вати себе особистістю, тобто бути впевне�
ною у повазі до себе, у власній значущості
і звідси – у позитивній оцінці з боку інших
людей. І учень чекає від учителя переду�
сім розуміння своїх проблем, прагнень,
він вдячний над усе за створені для само�
утвердження умови. Вчитель забезпечує
учневі визнання через вияв власного
ставлення і організацію атмосфери життя
в класі, через створення ситуацій розвит�
ку учня на уроці і в позаурочному спілку�
ванні. Залучаючи дитину до діяльності,
вчитель скеровує її на пізнання світу і се�
бе в ньому, дозуючи допомогу, реалізує
важливий принцип виховання: "Допомо�
жи мені, щоб я зробив це сам" [26, с.13].

І.А.Зязюн узагальнює свій аналіз пси�
хологічної сутності педагогічної діяльності
у такому її визначенні: "Професійно�пе�
дагогічна діяльність – це діяльність учи�
теля, змістом якої є керівництво діяльніс�
тю учнів у навчально�виховному процесі.
Головна мета педагогічної діяльності –
розвиток особистості дитини" [26, с.19].

Узагальнене уявлення про особистісно
зорієнтоване навчання майбутніх учите�
лів педагогічної майстерності  дає прог�
рама відповідного спецкурсу, викладена
в унікальному підручнику колективу ав�
торів під науковим керівництвом І.А.Зя�
зюна [26].

Отже, "завдання вищого педагогічного
навчального закладу – допомогти студен�
тові опанувати основи майстерності для
усвідомленого і продуктивного початку
професійної діяльності: сформувати гу�
маністичну спрямованість, дати ґрунтовні
знання, розвинути педагогічні здібності,
озброїти технікою взаємодії, підготувати
до професійного аналізу різноманітних
педагогічних ситуацій" [26, с. 35].

Завдяки виявленій майже 30 років то�
му ініціативі ректора Полтавського педа�
гогічного інституту ім. В.Г.Короленка –
Івана Андрійовича Зязюна – зараз у
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закладах різних рівнів і типів: учіння че�
рез "відкриття", учіння через гру, учіння
через інтерес, учіння до результату, мо�
дульне учіння, послідовне монопредмет�
не учіння, самостійне учіння, пошукове
учіння, проблемне учіння, взаємоучіння
[13, с. 372�373].

Учений вважає, що у суб'єктів учіння
всіх рівнів належить розвивати такі най�
більш важливі здібності і вміння, як а) піз�
навальні, б) рефлексивно�творчі, в) почут�
тєво�особистісні, г) самопізнання і самоа�
налізу [13, с. 374�376].

Презентуючи вказану класифікацію
типів учіння, його принципів і очікуван�
них від нього результатів, І.А.Зязюн під�
креслює, що "усі цілеспрямування педа�
гогічної дії з боку педагога зосереджу�
ються на шляху підготовки людської осо�
бистості до пожиттєвого неперервного са�
моудосконалення… Не дивлячись на мож�
ливі життєві труднощі, Людина здатна
зробити своє життя цікавим, творчим,
щасливим. Необхідно лише вчасно зрозу�
міти причини труднощів і знайти можли�
вий вихід з глухого кута. І рухатися у
цьому напрямку не шкодуючи ні фізич�
них, ні духовних сил, поступово звільня�
ючись від антиподу особистісного зрос�
тання. Найголовніше – поступове наро�
щування особистості, самотворення, праг�
нення до фізичного, інтелектуального,
емоційно�почуттєвого і взагалі – духовно�
го самовдосконалення" [13, с. 376�378].

6. Культурологічна парадигма по�
дальшого розвитку особистісно орієнто�
ваної, інформологічної, неперервної ос�
віти України

Величезний досвід І.А.Зязюна як фі�
лософа, психолога, педагога, організато�
ра системи освіти України дає йому під�
стави вважати, що "радикальні зміни в
суспільстві, що відбуваються у наш час,
створюють передумови для вироблення
стратегії освіти дітей та юнацтва на осно�
ві пріоритетів інтересів особистості, її
внутрішнього світу" [19, с.14]. 

Ще одна плідна ідея, на яку спираєть�
ся вчений у своїх роздумах про майбутнє
системи освіти, полягає у розумінні вихо�
вання як "прилучення людини до всіх до�
сягнень людської культури у такий спо�
сіб, щоб вона жила і діяла в контексті за�
гальнолюдської культури" [там само].
При цьому має здійснюватися така пере�
дача дітям духовних і матеріальних цін�
ностей, під час якої формуватиметься
ціннісна свідомість особистості.

І.А.Зязюн підкреслює ключову ідею
своїх міркувань положенням про те, що
"правомірність постановки проблеми
формування ціннісної свідомості зумов�

лена визнанням цінності самої особистос�
ті, яка не є і ніколи не була продуктом со�
ціального середовища. Ціннісні орієнтації
і ціннісні відношення – це стійке вибірко�
ве віддання переваги зв'язку суб'єкта з
об'єктом оточуючого світу, коли цей
об'єкт, являючи собою соціальні значен�
ня, набуває для суб'єкта особистісного
смислу, розцінюється як дещо значуще
для життя окремої людини і суспільства
в цілому" [19, с.14�15].

Учений вважає в цьому контексті, що
як одиницю аналізу в психології і педагогі�
ці варто розглядати особистісні смисли
особистості, тобто її "індивідуальне відоб�
раження дійсності, що виражає відношен�
ня особистості до тих об'єктів, заради яких
розгортається її діяльність і спілкування.
Усвідомлений особистісний смисл, як пра�
вило, стає цінністю особистості". І.А.Зязюн
солідарний тут з міркуваннями російсько�
го психолога О.Г.Асмолова [19, с.15].

Проте, він додає до цього дуже важли�
ве положення – "соціально�психологічні
якості і норми поведінки набувають осо�
бистісного смислу і значущості лише тоді,
коли дитина розуміє їх сутність, і голов�
не, коли вона пройшла етап естетизації
(переживання; почуттів; освоєння як цін�
ності, стійкої для особистості)" [там само].

І.А.Зязюн проводить грунтовний аналіз
минулих і найсучасніших досліджень
проблеми переживання, зокрема й есте�
тичного, а також – емоційної грамотності,
компетентності, емпатії, психофізіології
емоцій, навіть анатомії емоційної сфери
(аналізуючи роль мигдалеподібного ядра
тощо), щоб переконатися в тім, що "наші
емоції мають свій власний розум, який мо�
же функціонувати незалежно від нашого
раціонального розуму" [цит. за 19, с. 21].

Учений робить узагальнення: "Ці дані
засвідчують, що емоційні реакції часто�
густо передують раціональним, вказуючи
на значення певної події для людини. От�
же, емоції мають адаптивну функцію, во�
ни пов'язані з потребами людини, вико�
нують функції оцінки і спонукання, у них
відбивається відповідність поведінки лю�
дини і переживаних нею впливів основ�
ним потребам, інтересам, цінностям. В
емоціях уособлене цілісне відношення
людини до світу, вони тісно пов'язані з
центральними особистісними утворення�
ми, самосвідомістю і особистісною іден�
тичністю, є основною мотиваційною сис�
темою, ними представляються особистіс�
ні смисли. Емоції визнаються ключовим
фактором, більш суттєвим у зумовленні
життєвого успіху, ніж інтелект" [19, с. 22].

Ми можемо додати, що думка видат�
ного філософа, психолога і педагога впри�
тул підійшла до аналізу глибинних зв'яз�

12

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ



Отже, глобальною метою майбутньої
особистісно орієнтованої освіти за куль�
турологічною парадигмою є, на переко�
нання І.А.Зязюна, людина культури, в об�
разі якої сучасна освіта має втілити нас�
тупні ідеї, що відповідають таким куль�
турним началам в людині, як свобода, гу�
манність, творчість, духовність, адаптив�
ність [19, с. 34�35]. 

В усіх цих випадках основним елемен�
том особистісно орієнтованого виховання
у просторі культури є особистість вихо�
ванця: "Сутність виховного процесу поля�
гає у внутрішніх змінах, що відбуваються
у розвитку особистості. Ці зміни зумовлю�
ються внутрішньо детермінованими про�
цесами поступу особистості до своєї інди�
відуальної самобутності" [19, с. 36].

Отже, освіта, за культурологічною па�
радигмою, ставить перед учителем най�
масштабніше, найскладніше, порівняно з
іншими сферами діяльності, завдання –
сформувати людину культури, віддану
Добру і Любові, Істині і Красі [9, с. 307]. 

Розроблена академіком І.А.Зязюном
Філософія, Психологія і Педагогіка Добра
й Культури дає йому підстави звернути�
ся до вчителів і державних лідерів Укра�
їни зі словами: "...Життєдайні начала і
кінцеві результати людського життя пе�
ребувають у руках Учителя. У житті сус�
пільства, у його поступі немає важливі�
шої відтворюючої сили за вчительську.
Волею випадку можновладці всіх часів і
народів, які чомусь завжди приписували
собі функції великих учителів і великих
керманичів, відходили і відходять у не�
буття. Про них відразу забувають. І лише
Ви, Вчителю, залишаєтесь вічно сповіду�
ваною і вічно живою Цінністю, непідвлад�
ною Часу і меркантильним дріб'язковос�
тям миттєвості. Може тому Ви не завжди
маєте підтримку, належний соціальний
статус і захист.

Коли в особі державного лідера поєд�
нується мудрість і майстерність Учителя,
мужність і відповідальність Батька, сер�
дечність і чесність Матері, Держава і її
Народ досягають визнання і розквіту. Пе�
редусім через те, що освіті надається
першочергового значення як єдиного за�
собу включення творчих можливостей
кожної Людини в налагодженні економіч�
ного і культурного розвою Держави. З
цього починали усі розвинені країни сві�
ту. До цього прагнули кращі уми України
в різні історичні періоди її розвитку.

Педагогіка Добра в усіх складниках
українського державотворення, зокрема,
економічному, політичному, ідеологічно�
му, культурному, зумовлюється Освітою
і Вихованням молоді.

ків емоційно�почуттєвого механізму ді�
яльності і спілкування особистості з її ге�
нетичними механізмами. При цьому, як�
що зв'язок з геномом як біологічною осно�
вою спадковості можна лише припусти�
ти, то зв'язок із культурою (соціальною
спадковістю), із соціальними, міжособис�
тісними, комунікативними, інформацій�
ними механізмами вчений вже послідов�
но і конструктивно  досліджує.

Відзначимо, що при обговоренні цього
припущення в процесі особистого спілку�
вання з І.А.Зязюном, коли автор цієї
статті висловив думку, що емоційно�по�
чуттєва сфера особистості може виступа�
ти як прямий прояв геному людини, то
Іван Андрійович одразу ж додав – "у без�
посередньому її впливі на геном іншої
людини через її емоційно�почуттєву сфе�
ру". Зазначимо тут, що ця гіпотеза прин�
ципово змінює традиційне розуміння
природи особистості як суто соціального
утворення і примушує по�новому осмис�
лити роль в її становленні саме генетич�
ного фонду людини як члена вічної і без�
межної людської популяції...

Саме тому І.А.Зязюн слушно говорить
у своїх працях про актуальність форму�
вання у майбутнього спеціаліста інфор�
мологічної культури з такими її цілес�
прямуваннями та функціями, як [19, с. 25]:
перетворювальна, інформаційна, когні�
тивна, комунікативна, нормативна, зна�
кова, аксіологічна функція [19, с. 25].

Виховання інформологічної культури
має визначити сенс використання сучасних
інформаційних технологій, зокрема Інтер�
нету, модифікацію відповідних інформа�
ційних потоків. Вона корелює із соціокуль�
турною природою освіти, із культурологіч�
ним підходом до її удосконалення.

Зіставляючи та узагальнюючи перева�
ги і недоліки цивілізаційно�культуроло�
гічної парадигми у здійсненні науково�
педагогічної діяльності, І.А.Зязюн дохо�
дить висновку, що "освіта як культурно�
історичний феномен за своєю природою є
культурно відповідною, культурно діє�
вою; освіта – це та частина культури, що
відтворює її у цілісності (єдності інтегра�
ції і диференціації); освіта в системному
відношенні ізоморфна культурі; системно
сполучною ланкою освіти і культури є
людина; мета сучасної освіти – людина
культури, – дає можливість висунути за�
гальну гіпотезу про продуктивність і пер�
спективність прийняття пропонованого
культурологічного підходу як концепту�
альної основи модернізації освіти в кон�
тексті сучасної культури" [19, с. 33�34].
Фактично мова йде про культурологічну
парадигму розвою системи освіти.
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Зрозуміймо, нарешті, що іншого шля�
ху не було і не буде. І хто намагається
пропонувати інші шляхи для утверджен�
ня незалежності України, той веде її на�
род до великих непередбачуваних траге�
дій. Годі трагедій! Україна і її народ Бо�
жим велінням давно вже заслуговують на
Щастя" [9, с. 307�308].

Мудрі й пророчі слова справжнього
сина українського народу!
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ше в людині завжди важко... Хороше в лю�
дині доводиться завжди проектувати. І пе�
дагог це зобов'язаний робити. Він зобов'яза�
ний підходити до людини з оптимістичною
гіпотезою, нехай навіть і з певним ризиком
помилитися" [2, с.271], – писав педагог.

Метою виховання А.С.Макаренко вва�
жав усю "програму людської особистості,
програму людського характеру" [2, с.129],
причому у поняття "характер" він включав
"весь зміст особистості, тобто і характер
зовнішніх виявів і внутрішньої перекона�
ності, і політичне виховання, і знання –
"цілком" всю картину людської особистос�
ті" [2, с.138].

Мета А.С.Макаренка – виховання
справжньої людини – здійснювалася як
наслідок спрямовуючої діяльності настав�
ника. Він організовував такі стосунки, які
перетворювали об'єкт виховання на суб'єк�
тивну силу співдружності дорослих і дітей,
домагався, щоб вихованці відчували себе
творцями системи заходів, які вони викону�
вали з великим піднесенням, оптимістично,
з вірою в завтрашній день, у свої сили. Та�
кий стиль поєднання керівництва з творчи�
ми зусиллями вихованців панував у всіх
навчально�виховних установах, які очолю�
вав видатний педагог. Для кінцевих резуль�
татів виховної роботи цей стиль має важли�
ве значення і може бути добрим прикладом
для сьогоднішнього покоління вихователів,
які формують справжніх громадян нашої
країни.

Невтомна праця, енциклопедичні знан�
ня, багатющий досвід, доцільність викорис�

Науково�педагогічна діяльність видат�
ного педагога зі світовим ім'ям Антона Се�
меновича Макаренка була спрямована в
майбутнє, тобто в сьогодення. Складні умо�
ви, у яких він працював, не дали змоги пов�
ністю розкритися його творчому потенціа�
лу, але у  спадщині педагога результативно
поєдналися теорія і методика навчання і
виховання, важливі проблеми педагогічної
майстерності і практичні здобутки.

Цінним внеском у педагогічну науку ста�
ло визначення А.С.Макаренком ролі педа�
гогічного колективу, керівника школи як
вирішального фактора у навчанні і вихо�
ванні дітей. Особисто від кожного вчителя�
предметника, класного керівника, вихова�
теля, заступника директора й самого ди�
ректора школи залежить і рівень навчаль�
них досягнень, і рівень вихованості кожного
учня. Важливо, щоб вимоги всіх членів ко�
лективу закладу були єдиними, вмотивова�
ними і зрозумілими для дітей.

Аналіз педагогічної спадщини А.С.Мака�
ренка свідчить про те, що в центрі своєї ви�
ховної системи він ставив моральне вихо�
вання, підготовку молодого покоління до
життя. Педагога турбувало багато важли�
вих проблем: суспільство і особистість, ко�
лектив і особистість, свобода і необхідність,
права і обов'язки, авторитет, влада і такт,
свідома дисципліна, вимогливість і повага
тощо.

А.С.Макаренко вірив у великі можли�
вості вихованців, виходив із того, що необ�
хідно орієнтуватися не на негативні, а на
позитивні риси особистості. "Бачити хоро�
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Висвітлено найважливіші педагогічні ідеї великого педагога, суголосні сьогоденню, зокрема:   гу�
манізація навчально�виховного процесу і  підготовка дитини до життя, профорієнтація і вихо�
вання в колективі. Розкрито традиції, що  склалися у  Полтавському обласному ліцеї�інтернаті
імені А.С.Макаренка впродовж семи років діяльності і які наслідують досвід видатного педагога.

Освещены наиболее важные педагогические идеи великого педагога, созвучные современности, в
частности: гуманизация учебно�воспитательного процесса и подготовка ребенка к жизни, про�
фориентация и воспитание в коллективе. Раскрыты традиции, которые сложились в Полтав�
ском областном лицее�интернате имени А.С.Макаренко за семь лет деятельности и которые
наследуют опыт выдающегося педагога.

The major pedagogical ideas of the outstanding educator, which are actual nowadays , are reflected, in
particular:   humanization of  learning�educating process and  preparation of  a child to life, vocational
orientation and education in a collective. Traditions are exposed, which
were folded in  Poltava regional lyceum�boarding�school  named after
A.Makarenko during seven years of activity and which inherit the experi�
ence of the prominent educator.

ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ А.С.МАКАРЕНКА
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

В.І.Шульга

Постметодика, № 1 (78), 2008



тання засобів виховання допомогли видат�
ному педагогу сформулювати низку основ�
них ідей і принципів, спрямованих на гума�
нізацію навчально�виховного процесу. Ось
деякі з них: "Якомога більше поваги до лю�
дини, якомога більше вимогливості до неї";
"Опора на краще в людині, оптимістична гі�
потеза"; "Поєднання навчання з трудовим,
моральним, фізичним і естетичним вихо�
ванням"; "Проблема особистості може бути
розв'язана, якщо в кожній людині бачити
особистість"; "Треба вміти працювати з ві�
рою в людину, із серцем, із справжнім гу�
манізмом"; "У людини повинна бути єдина
спеціальність, вона повинна бути великою
людиною, справжньою людиною" .

Сучасній школі потрібне співуправління
з дорослими, спільна з дорослими учнів�
ська діяльність і демократична система
взаємин.

По�сучасному звучать цінні настанови
А.С.Макаренка про поєднання навчання з
продуктивною працею, про єдність і взає�
мозумовленість загальної, політехнічної та
професійної підготовки, про професійну
орієнтацію дітей та молоді. Для вчителів
шкіл важливий досвід організації трудово�
го навчання і виховання в колонії імені
М.Горького і комуні імені Ф.Е Дзержин�
ського, творче осмислення якого допоможе
ефективніше вирішувати складні завдання
підготовки учнівської молоді до праці.

Однією з великих заслуг А.С.Макаренка
є його вчення про виховання в колективі,
через колектив і для колективу. Розробле�
ний ним механізм формування міцного уч�
нівського колективу (ознаки колективу,
структура і етапи його розвитку, взаємоза�
лежність членів, система перспективних
ліній, традиції тощо) може бути використа�
ний учителями і вихователями в організації
дитячої колективної діяльності. Готуючи
учнів до життя, школа повинна озброювати
їх організаторськими навичками, розвива�
ти їх ініціативу, самостійність, уміння ке�
рувати колективними справами.

А.С.Макаренко вніс багато нового, оригі�
нального у висвітлення проблем сімейного
виховання. Він переконливо довів, що вирі�
шальним фактором виховання дитини в
сім'ї є глибоке усвідомлення батьками від�
повідальності за її майбутнє.  Викликають
інтерес його думки  щодо структури сім'ї,
морального, трудового виховання в родині,
авторитету батьків.

Звичайно, не можна говорити про сліпе
копіювання в деталях і фактах педагогічно�
го досвіду А.С.Макаренка. Слід творчо зас�
тосовувати його ідеї і положення згідно з
вимогами сьогодення, конкретними умова�
ми і завданнями української освіти.

У Обласному ліцеї�інтернаті імені
А.С.Макаренка впродовж семи років діяль�
ності склалися традиції, які наслідують
досвід А.С.Макаренка. Так, наприклад,

важливим засобом морального і естетично�
го виховання педагог вважав театр. У ліцеї�
інтернаті  діє драматичний гурток, до якого
входять учні 10�11�х класів. Поставлені на
сцені уривки із п'єс "Перші гулі" С.Василь�
ченка, "Мартин Боруля" І.Карпенка�Каро�
го, "Сватання на Гончарівці" Г.Квітки�Ос�
нов'яненка, "За двома зайцями" М.Ста�
рицького. Учні часто відвідують музично�
драматичний театр імені М.Гоголя у Полта�
ві, концерти у Палаці дозвілля "Листопад",
кінотеатри.

У колонії імені М.Горького і в комуні іме�
ні Ф.Е.Дзержинського широко практикува�
лися різноманітні ігри, туристичні походи,
працювали спортивні секції, часто прово�
дилися змагання. У Обласному ліцеї�інтер�
наті щорічно проводиться Спартакіада,
конкурс строю і пісні, кожен класний ко�
лектив обов'язково організовує одно�три�
денні походи  рідним краєм: учні молодших
класів – до сусідніх сіл Новоселівки, Верхо�
лів, Куликівки, Степного, Василівки; стар�
шокласники – по області (до Миргорода,
Диканьки, Лубен, Зінькова, Опішного, по
гоголівських місцях тощо). Відмінники та
активісти закладу  побували в Києві, Хар�
кові, Каневі, Кам'янець�Подільському.

У педагогічній концепції А.С.Макаренка
не всі питання вирішені до кінця, багато він
не встиг зробити. Сучасні умови розвитку
української освіти націлюють нас на вив�
чення і творче використання ідей видатного
педагога.
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В "Краткой литературной энциклопе�
дии", Т. 4, 1967 р. читаємо: "Макаренко, Ан	
тон Семенович – рус. сов. писатель, выдающийся
деятель сов. педагогики. … По совету Горького
М. создал свое осн. произв. "Педагогическую
поэму". На материале жизни колонии писатель
раскрыл проблему социалистического перевос	
питания людей, рождения нового человека в кол	
лективе, в труде. Одну из важнейших тем сов. ли	
тературы – тему труда – М. наполнил новым со	
держанием. Он всесторонне раскрыл образ пе	
дагога	новатора. …

Осн. положения новаторской педагогической
теории представлены в книге не умозрительно,
они рождаются из развития характеров, из диа	
лектики взаимоотношений коллектива и действу	
ющих лиц книги, из жизненных конфликтов и си	
туаций. …

Труднейшую худож. задачу органич. слияния
образов иск	ва и положений науки М. разрешил
в др. работах".

Далі здійснюємо аналіз статті Україн�
ського радянського енциклопедичного
словника (1967 р.) про творчість А.С.Ма�
каренка. Читаємо там таке: "Макаренко
Антон Семенович – видатний рад. педа�
гог і письменник. Родом українець… ". А
вже в УРЕС 1987 року знаходимо: "Мака�
ренко Антон Семенович – рад. педагог і
письменник…". Отже, за двадцять років
А.С. Макаренко "припинив" бути видат�
ним письменником та українцем за по�
ходженням. Переглядаючи видання "До�
відник з історії України" 2001 року ви�
дання, рекомендоване Міністерством ос�
віти і науки України як посібник для се�
редніх загальноосвітніх навчальних зак�

Системний підхід до аналізу освітніх
досягнень А.С.Макаренка потребує враху�
вання суспільної оцінки та участі у їх роз�
витку. Інтелектуальний вияв їх відобра�
жено в енциклопедіях, довідниках і спе�
ціальних публікаціях. В УРЕ (1961 р.) чи�
таємо: "Макаренко Антон Семенович
(13. ІІІ. 1888 – 1. IV. 1939) – видатний рад.
педагог і письменник. … В установах, яки�
ми керував М., вихованці здобували освіту
в процесі поєднання навчання з виробни�
чою працею, моральним, фізичним й есте�
тичним вихованням. … Для М. горьківське
утвердження принципів соціалістичного
гуманізму стало пед. і літ. настановою. В
літ. творчості М. широко представлена
укр. тематика, укр. народний фольклор,
гумор та ін. Літературні твори та пед. ді�
яльність М. мали вплив на творчість рос. і
укр. рад. письменників, зокрема тих, які
писали для дітей та юнацтва: О.Копилен�
ка, О.Донченка, Ів. Багмута, М.Трублаїні
та ін. В своїх творах вони розвивали ті пед.
ідеї і принципи, які обстоював в своїй "Пе�
дагогічній поемі" А.С.Макаренко. Твори М.
перекладені кількома десятками мов сві�
ту. Його методи творчо використовуються
в рад. школі, широко визнані в країнах со�
ціалістичної співдружності. Пед. спадщи�
ною М. користуються прогресивні педаго�
ги багатьох зарубіжних країн. Тв.: Сочи�
нения, т. 1 – 7. – М., 1957 – 58; Укр. перекл.
Твори, т. 1 – 7. – К., 1953 – 1955."

Із цього уривку статті видно величну
творчу особистість. А.С.Макаренко  пра�
цював в Україні, і лише останні 2 роки з 51
року життя пробув у Москві.
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У статті здійснено системний розгляд значимості педагогічних досягнень А.С.Макаренка.
Запропоновано синергетичну інтерпретацію  структури причинних зв'язків розвитку особис!
тості в цілеспрямованому трудовому колективі та способу оцінки міри їх організованості.

В статье реализовано системное рассмотрение значимости педагогических достижений
А.С.Макаренко. Предложено синергетическую интерпретацию  структуры причинных связей
развития личности в трудовом целеустремленном коллективе и способов оценки меры их орга!
низованности.

In the article  the system consideration of  A.Makarenko pedagogical achievements  is carried out.  The
synergetic interpretation  of causal connections  personality development structure  in a purposeful
work collective and the method of estimation of measure of their good organization is offered.

СИНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ 
А.С.МАКАРЕНКА І ЇХ РОЗВИТОК

Е.Б.Яворський 
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ленький, черненький какой�то, на черном шнур�
ке. Виталий рванул, оборвал эту святыню, швыр�
нул куда�то в угол дивана, да как заорет:

– Что это!.. Предрассудки такие на шее но�
сишь! …

… Сенька пришел в себя. Повернулся всем те�
лом градусов так на, не больше, глянул в то мес�
то, куда крест полетел, и вдруг как заорет. То
молчал, молчал, а тут на тебе – такой голосина,
да звонко так, с захлебом. Стоит, как и раньше,
без движения и воет. …

… Ну и характер, – сказал тогда Виталий. –
Но все равно, креста не отдам! Колонист, и с
крестом! …

Тут, наконец, Сенька заговорил, а тоже по�
своему: … с растяжкой, с рыданием:

� Домой хочу! Домой хочу! … 
… в одном слове Семен больше сказал, чем

другой в целой речи на�
говорит. …

… В этом году он при�
ехал в Москву, а нас
здесь целая колония –
бывших колонистов. И
вдруг узнаем, что едет
Семен Дружнов получать
орден. …

… хочет Семен побро�
дить по музеям, по Мос�
кве. Мы вообразили, что
он нуждается в нашей по�
мощи. Но однажды он ос�

тановился против одной церкви на Ордынке,
посмотрел, помолчал и вдруг говорит: 

� Шестнадцатый век, вторая половина.
Мы прямо в восторг пришли, хором потре�

бовали объяснений, кричали, просили, но до�
бились только одного слова:

– Шатровая. Показал рукой и пошел даль�
ше. …

… Семен прожил у нас только двенадцать
дней. Получил какое�то письмо и собрался на
вокзал. Мы спросили, в чем дело. И неожидан�
но для нас ответил: 

� Домой хочу. …
… У нас на Украине о некоторых характе�

рах говорят: "Комусь кыслыци  снятся". …Вот ка�
кие интересные бывают на свете характеры!"

Тут пропущено опис емоційного та ін�
телектуально тла, на якому відбувається
розвиток вихованця. Але таке ущільнен�
ня інформації породжує завдання дослід�
ження, чи володів А.С. Макаренко талан�
том укладати утаємничені думки в оче�
видний текст твору, як це робили відомі
знавці Біблії: Г. Сковорода; Т. Шевченко
на перших сторінках "Букваря"; С. Ру�
данський у співомовках; М. Булгаков.

На рівні досліджень спеціалістами яв�
но видно позитивні тенденції. Так, один з
авторів курсу педагогічної майстерності,

ладів, ми з�поміж 3 500 статей не знаходи�
мо  статті про А.С. Макаренка. Прикро, що
підготовці вищезазначеного видання
сприяла голова Педагогічної комісії світо�
вого конгресу українців, яка не помітила
світового значення А.С. Макаренка. А сві�
тове значення є і зростає. Про це свідчить
хоча б видання зібрання його творів у Ні�
меччині, глибше осмислене, ніж радян�
ське. Не сказано в енциклопедіях і про
школи А.С. Макаренка, які були в Україні,
Росії та  Грузії. Як випускник Гніванської
загальноосвітньої школи імені А.С. Мака�
ренка 1958 року, я можу запевнити, що
наші випускники навчались у кращих
ВНЗ Москви, Ленінграда, Києва, Одеси,
Львова, Вінниці. Силами художньої само�
діяльності ставили оперу "Запорожець за
Дунаєм", були пере�
можцями республі�
канських спортивних
змагань тощо. Отже,
творчості А.С. Мака�
ренка властиві жит�
тєві загальнолюдські
цінності, і їх творив
дух рідного краю.
Досліджуючи списки
козацької старшини
на Полтавщині, по�
ряд із прізвищами
Остроградського, Ло�
бачевського знаходимо Макаренка та ін�
ших відомих раніше і тепер видатних ді�
ячів України.

Рідний брат А.С. Макаренка у спога�
дах свідчить, що "Антон знав Біблію кра�
ще за всіх попів у Крюкові". На наш пог�
ляд, рівень розуміння герменевтики Біб�
лії виразно показує одне із його останніх
оповідань "Домой хочу",  надруковане в
1939 році. Щоб не нав'язувати власну
думку читачеві, наведемо деякі уривки
оригіналу:

"Вы говорите: характер. Характеры бывают
разные, а какой лучший, какой худший, это
вопрос. … 

… – Привела внучка, – говорит она заведу�
ющему,� возьми к себе, родной, пускай у тебя
живет. А то, видишь, стара стала, сколько я так
проживу, а ему куда деваться? А тебя господь
наградит, пускай у тебя живет. И я умру спо�
койно. … 

… А Сенька совсем как деревянный, насилу
поставили его перед заведующим как следует.
Смешно было на него смотреть, хлопец с виду
правильный, даже красивый, а души никаких
признаков. …

… Дежурил в тот день Виталий Горленко. По�
дошел Виталий к Сеньке, заметил что�то, просу�
нул руку за воротник и вытащил … крестик, ма�

Оркестр комуни ім.Ф.Е.Дзержинського
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ті дітей із деформацією усталених сус�
пільних відносин на рівні правопорушень.

2. Проблема взаємодії факторів особис�
тості і суспільства при формуванні й роз�
витку експерта для педагогічної роботи з
малолітніми правопорушниками і шляхів
упровадження його досягнень у практику.
Із цього приводу в листі до О.М. Горького
А.С. Макаренко пише: "Вы даже предста�
вить себе не можете, Алексей Максимо�
вич, сколько у меня скопилось за 30 лет
работы мыслей, наблюдений, предчувс�
твий, анализов, синтезов и жалко будет,
если все это исчезнет вместе со мной".

3. Проблема конструювання ефектив�
ної системи державного перевиховання
підлітків, які опинились за межами пове�
дінки, визначеної громадськими правила�
ми і моральними нормами.

Актуальність мети такого дослідження
не викликає сумніву, а в умовах наступу
комп'ютеризації всіх систем, можливо, по�
ра розпочати кроки до створення експерт�
них автоматизованих систем у цій галузі.

Із системного погляду ці проблеми ма�
ють однакову базу основних об'єктів і від�
ношень між ними, а відрізняються пара�
метрами. Обширне різноманіття їх деталі�
зації розкрив А.С. Макаренко у своїх пра�
цях, вважаючи робочим поняттям агрего�
вану структуру�колектив, вживаючи його
в книгах більше ніж 2 000 разів. Кожен ко�
лектив є цільовою системою певного рівня.
Мета члена колективу через енергію, дис�
ципліну і оптимістичну волю підпорядко�
вана меті колективу. Жорстко контролю�
ються межі функціонування колоніста за
чільним правилом Макаренка: "Якомога
більше поваги до людини і якомога більше
вимогливості до неї". При цьому свідомо
ототожнюються поняття поваги і вимогли�
вості.

Важливим аналогом параметра
А.С.Макаренко вважав шкалу можливих
дій колоніста, вибираючи елемент із її
верхньої частини, створюючи цим опти�
мізм і відповідальність за результат робо�
ти (поведінки). Тут маємо один із проявів
знання про багатовимірність психології
особистості, які згодом стали об'єктом нау�
кових досліджень.

Породжуючим інваріантом типу колек�
тиву є способи проектування реальних
відношень на понятійний рівень цього ти�
пу знову за шкалою від поняття�символа
до поняття як надихаючої творчої сили з
нескінченною кількістю причин і виснов�
ків. Виникає колективна логіка різного ти�
пу: педагогічна, господарська, логіка інте�
лігента�педолога, цинічна логіка, дисцип�
ліни, правопорушника тощо. Кожна з них

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
розробленого в ПДПУ, І.Ф.Кривоніс, від�
значаючи 23 відкриття А.С. Макаренка,
вказує на їх системне міждисциплінарне
значення, зокрема: 

"0. Определил сущность и специфические
особенности системного подхода в области вос�
питания.

15. Впервые воссоздал новое учение об уп�
равлении воспитательным процессом, в котором
представлены специфические функции, крите�
рии, методы, обеспечивающие потребность в
развитии воспитательного процесса. 

18. Выявил новые подходы в области органи�
зации самоуправления и реализации идеи де�
мократии в коллективе.

22. Создал принципиально новую педагоги�
ческую систему, представляющую собой выдаю�
щееся открытие, в котором заключается слож�
ная, цельная, динамическая совокупность ориги�
нальных идей и новаторских практических реше�
ний" [2].

Зовнішні і внутрішні чинники, які
вплинули на тривалість функціонування
системи Макаренка, досліджує А.Ткачен�
ко: "Макаренко, сконструювавши, по суті,
самотужки з невеликою групою прибічни�
ків безпрецедентну ефективну переви�
ховну систему, сам, мабуть, того не бажа�
ючи, зазіхав на статус і благополуччя ве�
ликої кількості впливових людей – чинов�
ників наросвіти, вчених, педагогів тощо…
Небезпечність такої альтернативи поляга�
ла в тому, що макаренківська виховна сис�
тема послідовно і вперто нехтувала (як це
старанно не приховував сам Макаренко)
деякими суттєвими і невід'ємними атри�
бутами радянської системи: партійністю,
ідеологічним конформізмом, комсомоль�
ським самоврядуванням тощо … ". 

"…А якщо говорити про систему
А.С.Макаренка як про педагогічну техно�
логію, то тим більше треба розглядати об�
сяг і напруженість трудового процесу пе�
дагогів як самостійну і необхідну її ланку.
Може, саме недоврахування цієї техноло�
гічної ланки руйнувало численні спроби
відтворення макаренківської виховної
системи: якщо ступінь успіху в ній стоїть
у безпосередній і необхідній залежності
від кількості і інтенсивності витраченої
виховательської праці…" [4].  Цей фактор
ефективного функціонування системи
був, на наш погляд, визначальним у діяль�
ності В.О.Сухомлинського, В.Ф.Шаталова
та інших.

Нами з позиції системології розгляда�
ються три взаємопов'язані проблеми вив�
чення творчості А.С. Макаренка.

1. Проблема соціально�історичних обс�
тавин виникнення масової безпритульнос�

Постметодика, № 1 (78), 2008
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
тві, більш від інших кваліфікованого, який
має особисті дані: такт, енергію, розпоряд�
ливість, увагу до молодших, чесність";
"Для розв'язання цього завдання коман�
дир повинен подбати про геть усі галузі
роботи, якими є: стахановський рух, дис�
ципліна, забезпечення матеріалами, бо�
ротьба з простоями і прогулами, хороший
інструмент, організація робочого місця,
задовільна спецівка, правильні норми,
правильна документація"; "Про всі непо�
ладки і хиби в цих галузях командир по�
винен радитися з інструктором, начальни�
ком цеху, доповідати керівникові закладу
або його помічникові, обговорювати на за�
гальних зборах загону або на виробничій
нараді" [1].

Бачимо, що головні обов'язки команди�
ра повністю підпорядковані принципу
формування колективу за виробничою
метою.

Аналіз методів А.С.Макаренка чітко
виявляє такі ознаки синергетики:

1) Акцентування цілей і зусиль на фак�
торах зростання, розвитку і попереджен�
ня небезпеки руйнування системи.

2) Детальне дослідження і проектуван�
ня кроків та умов, які забезпечують само�
організацію системи.

3) Прояви неорганізованості, зривів
дисципліни і порушення норм моралі, хаос
розглядаються не тільки як деструктивні
стани системи, але як інформаційно�енер�
гетичний поштовх для справи виховання,
зокрема методом вибуху.

4) Вирішальне значення належить коо�
перації зусиль і процесів, які повинні здій�
снювати саморозвиток системи.

5) Систематично здійснюється моніто�
ринг наслідків внутрішніх і зовнішніх вза�
ємозв'язків системи (щоденна звітність
командирів, збори, засідання ради коман�
дирів тощо).

6) Враховується роль середовища на
етапі формування цілей колективу, в що�
денному поборенні вад вихованців, у май�
бутній долі випускників.

Відшукуючи рушійну силу запропоно�
ваних А.С. Макаренком методів, переко�
нуємося в тому, що логіка самоорганізації,
інтерпретована з позиції синергетики,
обумовлена такою зміною станів колекти�
ву як системи:

1) Перехід системи в нестійкий стан під
дією нових умов, вимог, зміни середовища
(ранги для звання колоніста, поділ вихо�
ванців на кандидатів та членів комуни, ди�
ференціація заробітної плати, пільг, пре�
ференцій, покарань).

2) Зародження інших відношень поряд�
ку в колективі на рівні макростанів (спіль�

певною мірою є замкненою системою і для
іншої соціальної групи є зовнішньою функ�
ціональною підсистемою.

Тип логіки є підставою для переходу до
дій через появу бажань і мікроцілей. 

Значимість розв'язку всіх трьох проб�
лем виявляється у створенні виправної
системи як матеріальної форми прогнозу�
вання особистості через колективну
структуру. Макаренко писав: "Моя педа�
гогическая вера: педагогика вещь прежде
всего диалектическая – не может быть ус�
тановлено никаких абсолютно правиль�
ных педагогических мер или систем. Вся�
кое догматическое положение, не исходя�
щее из обстоятельств и требований дан�
ной минуты, данного этапа, всегда будет
порочным… Единственно главным инстру�
ментом воспитателя является живой тру�
довой коллектив…, и создавать его могут
живые люди, которые в своем напряже�
нии и сами переделываются… И не потому
перевоспитываются, что стоит над душой
гениальный педагог, а потому, что вся ат�
мосфера, весь тон жизни и отношений но�
вые" [1].

Задача створення колективу – це типо�
ва задача синтезу цільової системи запла�
нованого рівня функціонування. Резуль�
тативність цієї роботи суттєво залежить
від мети, механізмів та принципів конс�
труювання системи, набору соціальних
груп у ньому, матеріального оснащення,
правил внутрішніх і зовнішніх відносин,
перспектив розвитку. Цю задачу А.С. Ма�
каренко блискуче розв'язує з позиції екс�
перта в роботі "Методика організації ви�
ховного процесу". Синергетично важливи�
ми є характеристики системи, що визна�
чають самоуправління і саморозвиток ко�
лективу.

Вибираючи як структурну одиницю ко�
лективу загін із 7 – 15 осіб, Макаренко
враховував психологічні можливості
впливу командира і потребував застере�
ження від подальшого самоподілу на гру�
пи з вузькими інтересами. За інших умов
не досягається основна мета – нагромад�
ження і передача досвіду – функціону�
вання інформаційно�енергетичного пото�
ку, для якого призначено загін (соціальна
група). Стабілізуючим ядром групи є ак�
тив, створений при участі і підборі всіх
членів групи та педагогічного колективу.
Ієрархію активу очолює командир загону,
який одночасно є основним твірним еле�
ментом всієї прогнозованої системи. Мака�
ренко визначає вимоги до вибору коман�
дира: "На командира треба обирати вихо�
ванця, відданого інтересам закладу, хоро�
шого учня в школі, ударника на виробниц�



яке визначається за формулою P1 = m � n
+ 1, де n – число об'єктів системи,  m –
число зв'язків у ній.
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на регламентованість правил, жорсткий
режим дня, система заохочень і покарань
для всього загону).

3) Система відношень у колективі набу�
ває нової стійкої структури шляхом утво�
рення нових зв'язків і одночасної транс�
формації попередніх, зміни їх значимості
(однострій, свята, традиції, виробничі ви�
моги конструювання і випуску продукції,
нова продукція: фотоапарати, електро�
дрилі тощо).

Сучасний рівень розвитку методологій
системного аналізу дає змогу здійснити
точний математичний опис рівня функціо�
нування та організованості довільної сис�
теми. У галузі педагогічних досліджень це
достатньо розроблено у працях В.П. Бес�
палька, В.І.Михеєва, А.М.Сохора та ін.
Різноманіттю станів зіставляється чис�
лова шкала із значеннями від нуля до
одиниці, або у відсотковому значенні від
0 % до 100 %. Відхилення системи від ста�
ну рівноваги характеризують величиною
ентропії E. Остання математично виз�
начається такою формулою
де S – кількість допустимих станів, обу�
мовлених функціональними зв'язками,
вибір основи логарифма a не є суттєвим,
бо за відомою формулою переходу до ін�
шої основи шкала змінюється пропорцій�
но. Позначимо Ef в реально існуючий фік�
сований момент значення ентропії систе�
ми, а через Emax максимально можливу
ентропію для нашої системи, її невизначе�
ність, обумовлену функціями і структу�
рою. При цих умовах ступінь організова�
ності системи визначають за формулою:

.

З формули видно, що зростання органі�
зованості здійснюється за рахунок  змен�
шення ентропії, тобто зростання визначе�
ності в діях та інформації. У педагогічних
системах це інформаційно�енергетичний
потік, нагромадження і передача досвіду
тощо. Якщо система повністю детерміно�
вана, то Ef = 0 і R = 1; якщо повністю де�
зорганізована, то Ef =Emax, R = 0.

В умовах практичної роботи педагога
величина ентропії інтуїтивно пов'язана із
складністю відповідної освітньої системи.

У математичних роботах автора запро�
поновано функції складності, які асоційова�
ні із структурною ентропією. Прикладом
може бути цикломатичне число системи,
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Рис 1. Граф структурної взаємодії інформаційно�
енергетичних потоків системи самоврядування
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Ідеї А.С. Макаренка і сучасність
Досвід А.С.Макаренка сприймається в

наш час не лише як історична цінність,
універсальна система виховання, а і як
інструмент вивчення, розуміння причин
багатьох проблем сучасної молоді, дже#
рело створення ефективної системи соці#
ального виховання, яка відповідала б ак#
туальним потребам новітнього часу [2,
с.13]. 

У педагогічній спадщині А.С.Макарен#
ка знаходимо орієнтири, цінності, необ#
хідні для розвитку людини (гуманне сус#
пільство, активна діяльність, краса, іде#
ал, гармонія людини і колективу). Педа#
гог писав: "Діти – це живі життя і життя
прекрасні, і тому до них слід ставитися
як до товаришів і громадян, треба бачити
і поважати їх права і обов'язки: право на
радість і обов'язок відповідальності…" [1]. 

ХХІ століття – час переходу від індус#
тріального до високотехнологічного ін#
формаційного суспільства. Тому школа
має створити умови для достатнього ово#
лодіння дітьми життєво необхідними по#
літехнічними знаннями, уміннями і на#
вичками. Основою реалізації змістових
ліній освітньої галузі "Технологія" є про#
ектно#технологічна та інформаційна ді#
яльність, яка інтегрує всі види сучасної
діяльності людини: від появи творчого за#
думу до реалізації готового продукту [4,
с. 26].

Структура змісту навчання забезпе#
чує залучення школярів не лише до
практичної технологічної діяльності, а й
до проектної та дослідницької. Підготов#
ка та захист проектів, за словами А.С.Ма#

каренка, – це форма діяльності, що іде#
ально відповідає потребам поєднання
"близької" і "далекої" перспектив. У про#
цесі виконання проектів можуть бути
застосовані різні види виробничих техно#
логій та технології обробітку ґрунтів, ви#
рощування рослин, догляду за птахами і
тваринами; фітодизайну, інформаційні,
обробки та переробки сировини. 

Крім того, "освіта має реально співвід#
носити формування ринку праці, його
потреб і своє завдання зробити молодь
конкурентоздатною на цьому реальному
ринку" [3, с.13].

Педагогічні принципи А.С.Макаренка
Принципи А.С.Макаренка і сьогодні є

актуальні. Його педагогіка зумовлена
живим, власним, практичним (емпірич#
ним) досвідом. Він вбачав у дитині осо#
бистість і вибудовував процес виховання
на основі цілісного особистісно#діяльніс#
ного підходу. 

Перше, що запровадив Антон Семено#
вич, – це чіткий режим життєдіяльності
колоністів. Він вважав, що кожен вихова#
нець повинен чітко знати: що, коли, де, як
і для чого робити. Друге – виховання у
праці. Педагог писав: "Праця, згідно з
системою трудового виховання, вимагає
волі, терпіння, наполегливості, благо#
родства душі тощо" [5]. Досвід "школи#
господарства" видатного українського пе#
дагога визнаний світом. Третій принцип –
виховання в колективі: "Ми повинні ви#
ховати … почуття обов'язку і честі, інак#
ше кажучи, він (вихованець. – В.Ч.) пови#
нен відчувати гідність свою і свого колек#
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Висвітлюється кращий досвід  реалізації змістових ліній освітньої галузі "Технологія" в кон�
тексті педагогіки А.С.Макаренка.

Освещается лучший опыт реализации содержательных линий образовательной отрасли "Тех�
нология" в контексте педагогики А.С.Макаренко.

The best experience  of content trends realization   of educational field "Technology" in the context of
A.Makarenro pedagogics is lighted.

СПАДЩИНА А.С.МАКАРЕНКА І ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ
"ТЕХНОЛОГІЯ"

В.Г.Чемшит
Виховує все: люди, речі, явища, 

але насамперед і найбільше – люди. 
З них на першому місці батьки й педагоги. 

Виховати людину – означає виховати в 
неї  перспективні шляхи.

А.С.Макаренко

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Терешківської ЗОШ І#ІІІ ст. Полтавсько#
го р#ну (вч. Влашпенко В.В.); Сагайдаць#
кої ЗОШ І#ІІІ ст. Шишацького р#ну (вч.
Писаренко О.Г., Ляшенко С.В.); Велико#
павлівської спеціалізованої школи Зінь#
ківського р#ну (вч .Москвич М.П.); Гра#
дизької гімназії ім.О.Білаша Глобинсько#
го р#ну (вч. Поплюйко С.П.); Семенівсько#
го НВК № 2 (вч. Кузуб Л.М.); ЗОШ І#ІІІ ст.
№ 1 ім. Панаса Мирного м. Миргорода (вч.
Ксьонз С.В.), Новосанжарського НВК(вч.
Байбара Т.В.) та в м. Полтаві – гімназії № 30
(вч. Максименко Л.М.), № 33 (вч. Бондар Л.І.),
№ 6 (вч. Бугаєць Г.Д., Гришко В.Г.), № 17
(вч. Мельник О.М., Плохая Н.Т., Єщенко Ю.М.),
ЗОШ І#ІІІ ст. № 16 (вч. Хлєбнікова Л.Д.)
та № 34 (вч. Ляшенко В.А. та Ляшенко С.А.). 

Велике значення в організації сус#
пільно#корисної праці мають міжшкільні
навчально#виробничі комбінати (МНВК).
На превеликий жаль, в області, як і в Ук#

раїні, є тенденція до їх
скорочення. На Пол#
тавщині функціонує
лише 5 МНВК(Кремен#
чуцький № 1 та № 2,
Карлівський, Дикан#
ський та Семенів#
ський). Найкраще ро#
бота організована в
К р е м е н ч у ц ь к о м у
МНВК № 2 (директор
Бурмус І.Б.). Комбінат
закуповує матеріали
та сировину і щороку
учні 10#11 класів виго#

товляють продукції на суму понад 5 000
грн, реалізують продукції – до 4 000 грн.,
зокрема швейної на 3 000 грн. Швачки
виготовляють постільну білизну, чоловічі
сорочки, жіночі і дитячі сукні, футболки,
майки та багато інших виробів з трико#
тажного полотна, а токарі – болти, гвин#
ти, гайки, шайби, контргайки тощо.

Продуктивну та суспільно#корисну
працю організовано на навчально#дослід#
них пришкільних ділянках (усього школи
області мають 245,254 га землі, найбільше
в районах: Машівському – 29,36 га,Га#
дяцькому – 23,63 га, Великобагачансько#
му – 16 га) та на землях, виділених сіль#
ськими та селищними радами (усього –
2 208,32 га, найбільше у районах: Карлів#
ському – 540,62 га, Гребінківському –
295,896 га та Гадяцькому – 241га). 

Крім того, 11 шкіл області мають
798,99 га власної землі (Державний акт
на право власності): Гребінківський ра#
йон – 295,84 га, Новосанжарський – 184 га,
Гадяцький – 103,4 га, Зіньківський –
59,73 га, Чутівський – 49,77 га, Пирятин#
ський – 30,4 га, Глобинський – 29,1 га,
Диканський – 20 га, Машівський – 17 га,

тиву, пишатися і відчувати свій обов'язок
перед ним" [5].

У педагогічних поглядах А.С.Макарен#
ка важливе місце займає система пер#
спективних ліній ("завтрашня радість" і
мажорна атмосфера) для колективу і
кожного його члена. Втілюючи ідею пер#
спективних ліній, освітяни чітко визнача#
ють пріоритетні завдання трудового ви#
ховання на сучасному етапі розвитку
суспільства.

Освітня галузь "Технологія" та 
продуктивна праця
Аналізуючи соціальну й педагогічну

ефективність державного стандарту за#
гальної середньої освіти, бачимо, що
значна роль відводиться продуктивній
праці як незмінному чинникові гармоній#
ного розвитку особистості, бо саме завдя#
ки творчій продуктивній праці освітня га#
лузь "Технологія" має
змогу позитивно впли#
вати на інтелектуаль#
ний і духовний світ ди#
тини і виступає як сис#
темотвірний елемент. 

Творча праця стано#
вить основу освітньої
галузі "Технологія".
Досвід роботи кращих
загальноосвітніх нав#
чальних закладів свід#
чить, що в шкільних
майстернях області (75 %)
організовано творчу
продуктивну працю учнів. Виготовляєть#
ся понад 20 найменувань виробів із фане#
ри, деревини, дроту, металу: стільчики,
кухонні дощечки, полички для квітів, ди#
тяча іграшка, вази, хлібниці, тарелі, су#
веніри, інвентар для прибирання (шваб#
ри, совки, віники, лопати) та інструменти
і пристрої для ремонту шкільних меблів
й обладнання.

Дівчата пошивають широкий асорти#
мент виробів: постільну, кухонну білизну,
дитячий та дорослий одяг, вироби ін#
тер'єрного призначення та оздоблюють їх
вишивкою і в'язанням. Велика увага при#
діляється відродженню народних реме#
сел. Свої напрацювання учні презенту#
ють на виставках, ярмарках, конкурсах,
олімпіадах, де їх вироби користуються
чималим попитом. 

Заслуговує на увагу організація твор#
чої продуктивної праці у шкільних май#
стернях: Красногорівської ЗОШ І#ІІІ ст.
Великобагачанського р#ну (вч. Брук В.П.);
Диканської гімназії ім. М.В.Гоголя (вч.
Крупицький С.І.); Комсомольського НВК
ім. Л.І.Бугаєвської (вч. Рашин І.А.); Котелев#
ської гімназії № 1(вч. Животовський П.М.);
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Учні старшої школи охоплені різними
формами професійного навчання. Біль#
шість здобувають професійну освіту на
рівні Державних стандартів із 15 ліцен#
зованих професій на базі шкіл.

Крім того, на базі п'яти МНВК облас#
ті здійснюється професійна підготовка
3 000 школярів із 17 ліцензованих профе#
сій на рівні Держстандартів. Із 8 спеці#
альностей проводиться допрофільна та
допрофесійна підготовка, профорієнта#
ційна робота, забезпечується наступність
навчання.

Професійне навчання учнів 10#11 кла#
сів на умовах угод організоване на базі
професійних профільних ліцеїв (ППЛ) та
професійно#технічних навчальних закла#
дів (ПТНЗ) області. Більше ніж 500 учнів
із 11 шкіл на базі 5 ППЛ (ПТНЗ) здобува#
ють спеціальність і разом із атестатом

про повну загальну се#
редню освіту отрима#
ють диплом і розряд із
робітничої професії.

Так, учні ЗОШ І#ІІІ
ст. № 25 м. Полтави на
базі ПТНЗ № 9 опано#
вують професію "опера#
тор комп'ютерного набо#
ру", учні із трьох шкіл
м. Лохвиці на базі Лох#
вицького ПТНЗ № 27 –
професію "швачка",
173 учні шкіл Гадяць#
кого району на базі Га#

дяцького професійного аграрного ліцею –
"водій" та "тракторист". Професійний гір#
ничий ліцей м. Комсомольська забезпе#
чує підготовку 213 учнів міста за спеці#
альностями: водій, кухар, продавець,
контролер#касир тощо. 

Випускники шкіл разом із атестатом
про повну загальну середню освіту отри#
мають диплом і розряд із робітничої про#
фесії і мають реальну можливість пра#
цевлаштування відразу після закінчення
школи. Для багатьох випускників навчан#
ня в ліцеї та МНВК є проміжним для от#
римання складнішої робітничої професії
та вищої освіти. Такі випускники є конку#
рентоспроможні на ринку праці та захи#
щені у вирі ринкових відносин. 

Технологічний напрям у сільській міс#
цевості представлений різноманітними
профілями: транспорт; агротехнічні тех#
нології; будівництво і архітектура; ме#
неджмент і управління; інформаційні
технології; дизайн; кравець; конторський
службовець; швачка; вишивальниця;
агент з організації туризму.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Великобагачанський – 5 га, Полтавський –
4 га. Під садом школи мають 163,52 га. 

Усього в 638 школах в користуванні є 2
953,259 га землі. На цих землях учні про#
водять дослідницьку роботу та вирощу#
ють культури: соняшник – на 302,91 га,
просо – на 16,03 га, картоплю – на 75,84 га,
ячмінь – на 705,2 га, буряк – 106,9 га,
пшеницю – на 380,5 га, помідори – на
24,13 га, кукурудзу – 196,5 га, капусту –
на 14,4 га, овочі – на 39.27 га, цибулю – на
16,58 га, сорго – на 10,31 га, гречку – на
81 га, квасолю – на 6,64 га, моркву – на
13,2 га. Вирощені культури використову#
ються для здешевлення харчування уч#
нів. 

Учні Великопавлівської спеціалізова#
ної школи (школа молодого фермера)
Зіньківського району досліджували рід#
кісні сорти картоплі та помідорів, що по#
бували в космосі. 

Управління, відділи
освіти сприяють орга#
нізації та діяльності
учнівських виробничих
бригад, учнівських
трудових об'єднань.
Так, у 2007 році сус#
пільно#корисною пра#
цею було охоплено 43
577школярів області:

# в трудових об'єд#
наннях – 6 888 чол.
(найбільше в м. Лубнах –
1 660 учнів та районах:
Глобинському, Кобеляцькому – по 600
учнів, Полтавському – 500 учнів, Ново#
санжарському – 410, Хорольському – 308
учнів);

# в учнівських виробничих бригадах –
4 036 чол. (найбільше у школах: Велико#
багачанського (840 учнів), Семенівського
(600 учнів), Кобеляцького (540 учнів),
Лохвицького, Полтавського, Карлівсько#
го, Гадяцького (284, 274, 228, 212) районів
та в м. Миргороді (270 учнів);

# в ремонтних бригадах – 14 293 чол.;
# робота в підсобних господарствах –

5 963 чол.;
# оплачувані громадські роботи – 670

чол.;
# інші види діяльності – 11 727 чол.

Технологічний напрям профілізації
Упровадження технологічного напря#

му профільного навчання сприяє поліп#
шенню якості технологічної освіти. У
профільних класах технологічного нап#
ряму в 2007# 2008 н.р. навчається 3 134 уч#
нів. Із них 2 620 учнів у сільській місце#
вості в 148 закладах.

Сільськогосподарська праця в Полтавськомуо об�
ласному ліцеї для обдарованих дітей із сільської міс�

цевості ім. А.С.Макаренка
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розведення домашньої птиці. Первинна
обробка продукції тваринництва.

9 клас. Охорона довкілля: Охорона
навколишнього середовища. Основи пла#
нування садиби. Робітничі професії галу#
зей виробництва і первинної переробки
сільського господарства. Основи еконо#
мічного аналізу господарської діяльності:
Основи господарської діяльності в умовах
ринкової економіки. Основи планування
виробництва і реалізації продукції.
Принципи визначення собівартості про#
дукції та витрат на виробництво. Основи
підприємництва.

Творчо використовується сільськогос�
подарське краєзнавство на уроках пред#
метів освітньої галузі "Технологія" і в по#
закласній роботі. В рамках використання
регіонального краєзнавчого аспекту вчи#
телі області розробляють спецкурси,
програми допрофільного, профільного та
професійного навчання школярів. Учні
знайомляться з передовиками виробниц#
тва (комбайнерами, трактористами, ме#
ханізаторами, фермерами), які переда#
ють їм досвід, вивчають історію сімейних
династій односельчан, використовують
краєзнавчий матеріал шкільних, район#
них, обласних музеїв, пишуть творчі нау#
кові роботи в МАН, беруть участь у дос#
лідницькій та експериментальній роботі,
розробці творчих проектів, написанні ре#
фератів.

Заслуговує на увагу досвід роботи Ве#
ликобудищанської спеціалізованої школи
та Лютенської ЗОШ І#ІІІ ступенів Га#
дяцького району, де учні мають доступ до
нових інформаційних технологій, змогу
працювати в повноцінному учнівському
колективі з кваліфікованими вчителями,
науковцями за повноцінними навчальни#
ми планами з максимальним використан#
ням варіативної частини, залучення до
культурної спадщини регіону й України
через систему краєзнавчої роботи. 

В колективі Великобудищанської за#
гальноосвітньої сільськогосподарської
середньої школи (з 1999 р.) Гадяцького
району (із січня 2004 р. набула статусу
"спеціалізована") застосовують різні
форми і методи допрофільної, профільної
та професійної підготовки молоді. В осно#
ву навчально#виховного процесу школи
покладені ідеї та положення системи
трудового виховання А.С.Макаренка. 

Праця школярів організована як ціл#
ком серйозне самостійне виробництво,
мета діяльності якого – формування на#
вичок управління господарською працею,
культури праці, керування сільськогос#
подарською технікою, створення реаль#
ної продукції та умов для професійного

Сільськогосподарське краєзнавство:
регіональний аспект

Структура змісту освітньої галузі
"Технологія" передбачає формування йо#
го частини на регіональному рівні. Пред#
мет "Трудове навчання" – загальноосвіт#
ній предмет, що становить основу пред#
метного наповнення освітньої галузі
"Технологія" і забезпечує розв'язання од#
ного з головних завдань: виховання в
школярів активної життєвої позиції,
адаптованості, готовності до безперервної
професійної освіти, ініціативного вклю#
чення в систему нових економічних від#
носин, підприємницьку діяльність. 

Наша область має розгалужену мере#
жу сільських населених пунктів і є аг#
рарною. Освітяни Полтавщини усвідом#
люють, що майбутнє сільської школи по#
лягає в оптимальному використанні при#
родного, культурного, духовного потенці#
алу сільського середовища і докладають
зусиль, щоб випускник сільської школи
був компетентним, конкурентоздатним
до життя в умовах соціальної та матері#
альної невизначеності, змін форм госпо#
дарювання на селі.

Навчально#тематичними планами
предмета "Трудове навчання" передбаче#
но вивчення розділів "Технологія виро#
щування рослин" і "Технологія догляду
за тваринами" з 5 по 9 класи 12#річної
школи.

Матеріали із сільськогосподарського
краєзнавства можна використати при
вивченні тем:

5 клас. Технологія обробітку, охорони
ґрунтів. Технологія вирощування овоче#
вих і ягідних культур. Благоустрій та
озеленення приміщень і територій. Тва#
ринництво як галузь сільського госпо#
дарства. Технологія вирощування кролів.

6 клас. Технологія вирощування коре#
неплодів. Технологія вирощування лікар#
ських рослин. Технологія утримання до#
машніх тварин, птахів та догляд за ними.

7 клас. Технологія вирощування кущо#
вих декоративних рослин. Технологія ви#
рощування плодоягідних культур. Бо#
ротьба зі шкідниками і хворобами рослин.
Технологія вирощування зернових куль#
тур. Енергетичні засоби у сільському гос#
подарстві. Технологія отримання основ#
них видів продукції тваринництва.
Бджільництво.

8 клас. Технологія вирощування кар#
топлі та кукурудзи. Технологія вирощу#
вання плодових дерев. Механізація робіт
із благоустрою території. Первинна пере#
робка та зберігання продукції рослин#
ництва. Малогабаритні механізовані зна#
ряддя в озелененні території. Технологія
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самовизначення та самореалізації випус#
кників. 

Особливе місце в роботі школи відво#
диться підсобному господарству (тепли#
ця; ферма: троє коней, дві корови, одна
телиця, дві свиноматки, двадцять шесте#
ро свиней; 131 га землі ), яке є окремим
виробничим підрозділом школи. 

З метою ефективного забезпечення
готовності випускників школи до самос#
тійної трудової діяльності у сільськогос#
подарському виробництві укладено угоду
про співпрацю між школою і Хороль#
ським аграрно#промисловим коледжем.
Розробляються спільні авторські програ#
ми навчальних курсів, зокрема: "Засоби
механізації рослинництва і тваринниц#
тва"; "Автосправа"; "Тракторна справа";
"Основи фермерської діяльності"; "Моя
економіка"; "Основи вибору професії".
Учні проводять різні дослідження у сек#
ціях "Техніка" та "
Транспорт" шкільного
НТУ та МАН, беруть
участь у Всеукраїн#
ських конкурсах дитя#
чої творчості "Люби і
знай свій рідний край",
де виборюють призові
місця. Учні нагородже#
ні Почесною грамотою
за участь у Всеукраїн#
ському зборі зоологів і
тваринників та виборо#
ли диплом ІІІ ст. на
Всеукраїнському зльо#
ті юннатів з нагоди 75#
річчя юннатівського
руху. Учнівський та пе#
дагогічний колектив школи нагородже#
ний Грамотою Міністерства освіти і нау#
ки України та Міністерства аграрної по#
літики України за участь у Всеукраїн#
ському конкурсі моделей навчальних
тваринницьких ферм, а учениця Н.Ве#
личко отримала призове місце у конкурсі
науково#дослідницьких робіт МАН, за#
хистивши роботу: "Вплив раціону на ріст
і розвиток свиней". Позакласна робота
стала потужним потенціалом профорієн#
таційної роботи: вечори, зустрічі з пред#
ставниками сільськогосподарського ви#
робництва та головними спеціалістами
СТОВ "Фіалка", випускниками шкіл, які
навчаються у ВНЗ. Внаслідок кожен дру#
гий випускник продовжує навчання у
Хорольському коледжі, Полтавській аг#
рарній академії. 

У Лютенській ЗОШ І#ІІІ ступенів Га#
дяцького району впроваджується допро#
фільне навчання. З цією метою в 1981 р.
створено учнівське лісництво, яке пра#
цює на базі Лютенського та Безвіднян#

ського лісництв – ДП " Гадяцьке лісове
господарство" та об'єднання "Полтава#
ліс". За школою закріплено розсадник
Лютенського лісництва на площі 1,7 га,
екологічні стежки "Підлуг – Березовий
Ріг" та " Галатівщина – Стінка" Гадяць#
кого ландшафтного парку на території
Безвіднянського лісництва, шкільний сад
площею 0,5 га і сільський парк площею
0,5 га, ділянки лісу Гадяцького Держліс#
фонду.

Навчально#матеріальна база закладу:
кабінет лісової справи, кімната учнів#
ського лісництва при Лютенському ліс#
ництві, природниче відділення шкільного
краєзнавчого музею. 

Форма навчання з основ лісового госпо#
дарства: уроки з лісової справи (7#8 кла#
си); факультатив з краєзнавства "Приро#
доохоронна робота на екологічних стеж#
ках" (10 клас); гуртки "Юні лісівники",

"Юні друзі природи" (5#
6 класи); робота з обда#
рованими дітьми; прак#
тичні заняття і продук#
тивна праця в шкільно#
му лісорозсаднику та
Лютенському лісництві.

Проводиться еколо#
гічна пропаганда –
участь в акціях: "Ліси
для нащадків", "Сади і
парки – легені міст і
сіл", "До чистих дже#
рел", "Бджіль та бджо#
ла", "Птах року", "Зе#
лений паросток май#
бутнього", "День дов#
кілля", "День Землі".

Працюють екологічні бригади "Едель#
вейс" та "Ясинець", ведуть роботу гуртки
"Юний лісівник" і "Сувенір". Учні беруть
активну участь у розробці ландшафтних
проектів: "Скривджена земля", "Краса і
біль України". 

Організовано дослідницьку наукову
співпрацю з Харківським національним
університетом лісового господарства,
Полтавським національним університе#
том ім. Ю. Кодратюка, Лубенським лісо#
технікумом, науковці яких є керівниками
робіт учнів – учасників МАН (досліджен#
ня "Комплексний аналіз території при#
річкової долини Псла для цілей сільсько#
го зеленого туризму", "Природоохоронна
робота учнівського лісництва з вивчення і
відтворення урочищ і фацій лісових гос#
подарств Гадяцького лісового фонду –
важливих ресурсів Полтавщини" (2005 –
2006 рр.); "Родина ранникових – рідкісні
рослини нашого краю" (2002 р.); "Природ#
ні фактори для створення заповідної зони
на території Лютенського лісництва"
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Група слухачів курсів ПОІППО – учителів трудово�
го навчання – біля пам'ятника А.С.Макаренку в

с. Ковалівка



кому, Лубенському, Пирятинському,
Миргородському та Чутівському райо#
нах.

Підвищення кваліфікації вчителів
Полтавський обласний інститут після#

дипломної педагогічної освіти імені
М.В.Остроградського докладає зусиль
для підвищення кваліфікації вчителів,
які працюють у профільних класах.
Звичною практикою курсів підвищення
кваліфікації вчителів трудового навчан#
ня є проведення лекційно#практичних
занять на базі музею#заповідника
А.С.Макаренка, що в с. Ковалівці. Слухачі
знайомляться з досвідом організації тру#
дового навчання та виховання в педаго#
гічній спадщині А.С.Макаренка.

Директор обласного ліцею#інтернату
для обдарованих дітей із сільської місце#
вості ім.А.С.Макаренка В.І. Шульга зна#

йомить курсантів із
досвідом роботи вчи#
телів та матеріаль#
но#технічною базою
закладу.

Магістр педаго#
гічної освіти, вчи#
тель#методист лі#
цею, учасник облас#
ної спеціальної дос#
лідницької групи
"Проектування як
метод пізнання в ос#
вітній галузі "Техно#
логія" Р.Д.Дзюба
проводить майстер#
клас із лозоплетіння
та рогозоплетіння
для слухачів курсів
(це один із видів на#
родних ремесел, що

практикувалися в колонії), ділиться дос#
відом упровадження проектної технології
на уроках трудового навчання. Учні
Р.Д.Дзюби 2008 р. стали переможцями
МАН (диплом ІІІ ступеня) та Всеукраїн#
ського конкурсу "Україна вишивана"
(диплом І ступеня).

В області здійснюється робота з по#
ліпшення навчально#методичного забез#
печення учителів та підвищення фахово#
го рівня на курсах підвищення кваліфіка#
ції, у міжкурсовий та післякурсовий пе#
ріоди. Створено обласну спеціальну дос#
лідницьку групу за участю кращих учи#
телів#практиків області, вчителів#мето#
дистів, заслужених вчителів України,
Відмінників освіти України майже з усіх
районів області, які під керівництвом на#
уковців працюють над проблемою "Орга#
нізація проектно#технологічної діяльнос#
ті на уроках трудового навчання". 

(2004 р.); "Екологічні дослідження рекре#
аційних ресурсів Південної частини Га#
дяцького Ландшафтного парку" (2004#
2005 рр.); "Сучасні аспекти співпраці збе#
реження заповідного фонду та рекреа#
ційного використання лісів" (2005#2006
рр.). Наукова робота О.Сіденка "Лісовід#
новлення для створення рекреаційних ді#
лянок на території Безвіднянського ліс#
ництва Гадяцького держлісгоспу" у 2006#
2007 н.р. визнана кращою в області.

Отже, в умовах реформування агро#
промислового комплексу, становлення
приватного сектора, ринкових відносин
на селі значно зростає роль загальноос#
вітньої школи у формуванні нового поко#
ління майбутніх господарів землі, хлібо#
робів, фермерів, менеджерів. 

Державний стандарт освітньої галузі
"Технологія" передбачає, що всі учні 10,
11 та 12 класів 12#річної школи повинні
вивчати навчальний
предмет "Основи су#
часного виробниц#
тва" (35 год. у кож#
ному класі). Зміст
предмета спрямова#
ний на ознайомлен#
ня учнів із сучасним
виробництвом, що
дасть цілісне уза#
гальнене уявлення
про всі аспекти су#
часної виробничої
діяльності: про місце
людини в структурі
суспільного вироб#
ництва, про техніку
та технологію як ма#
теріальну основу ви#
робництва, економі#
ку, організацію й уп#
равління виробництвом, про наслідки ви#
робничої діяльності для довкілля.

Реалізуючи зміст програми цього
предмета, вчитель має змогу використо#
вувати краєзнавчі матеріали розвитку та
становлення сучасного виробництва на
Полтавщині. 

Під час археологічних розкопок, істо#
рико#геологічних досліджень учні під ке#
рівництвом педагогів впорядковують те#
риторії, пам'ятники, джерела. Крім того,
з метою волонтерської допомоги під час
практичних занять із трудового навчан#
ня, гурткової роботи учні виготовляють
вироби#сувеніри, іграшки і дарують їх
ветеранам, інвалідам, дітям#сиротам
шкіл#інтернатів, дитячим садочкам. Най#
краще ця робота ведеться в Кременчуці,
Лубнах та Гадяцькому, Гребінківському,
Карлівському, Кобеляцькому, Козель#
щинському, Кременчуцькому, Лохвииць#
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Лозоплетіння та рогозоплетіння – народні ремесла, що
практикувалися в колонії. Магістр педагогічної освіти ліцею�

інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості
ім.А.С.Макаренка Раїса Дзюба проводить майстер�клас з

лозоплетіння для слухачів ПОІППО



Свої напрацювання (творчі проекти,
розробки уроків, методичні розробки, ре#
комендації, тощо) учасники СДГ презен#
тують на міжнародних конференціях,
Всеукраїнських та обласних семінарах,
нарадах, курсах підвищення кваліфіка#
ції, представляючи фрагменти нестан#
дартних уроків, інтерактивні методики та
інноваційні технології на уроках трудово#
го навчання. На сторінках журналів
"Постметодика", "Імідж сучасного педа#
гога" та "Трудова підготовка в закладах
освіти" на допомогу вчителю друкуються
статті з проблем впровадження проек#
тного методу навчання.

Членами СДГ видано методично#прак#
тичні посібники: Проектний метод в ос�
вітній галузі "Технологія". На допомогу
вчителю трудового навчання 12�річної
школи. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 64 с.;
Організація проектно�технологічної ді�
яльності учнів на уроках трудового нав�
чання (в трьох частинах). – Полтава:
ПОІППО, – 2006. – 127 с.; Полтава: ПО�
ІППО, 2007. �127с.; Інтерактивні тех�
нології на уроках трудового навчання. –
Полтава: ПОІППО, 2007. – 120 с.; Фор�
мування конкурентоспроможної осо�
бистості на уроках предметів освіт�
ньої галузі "Технологія". – Полтава: ПО�
ІППО, 2007. – 38 с.

На допомогу вчителю у ПОІППО ство#
рено електронний банк даних творчих
проектів, що включає понад 60 проектів
із технічних видів праці та 50 – з обслу#
говчих видів праці. Цей банк має кожен
методичний кабінет області. Слухачі кур#
сів отримують пакет нормативно#право#
вої бази та електронну збірку творчих
напрацювань членів СДГ і учасників кур#
сів, яка є основою практичного викорис#
тання вчителями трудового навчання в
процесі переорієнтації на проектно#тех#
нологічну систему навчання. 

Результатом є поліпшення якості ро#
боти з обдарованими дітьми. Рейтинг вис#
тупів учнівської команди Полтавщини на
ІV етапі Всеукраїнських олімпіад із тру#
дового навчання зріс: у 2004 р. команда
займала 18 місце, у 2005 – 2006 н.р. – 8 міс#
це, у 2006 – 2007 н.р. – 3 місце. Учень Са#
гайдацької ЗОШ І#ІІІст. Шишацького р#
ну Сергій Кашуба (вч. Писаренко О.Г.) ви#
боров перше місце в ІV етапі Всеукраїн#
ської олімпіади з трудового навчання і
нагороджений дипломом І ступеня, а уче#
ні Вікторія Берлименко (Новосанжар#
ський НВК, вч. Байбара Т.В.) та Олек#
сандр Кочуров (Кременчуцька гімнвазія
№ 4 вч. Біленко О.М.) дипломом ІІІ ступе#
ня. 

У ПОІППО розроблено План заходів
на виконання обласної Програми профе#

сійної орієнтації учнівської молоді облас#
ті на здобуття актуальних на ринку праці
професій та спеціальностей у 2008 – 2010 рр.
(наказ ПОІППО від 08.02.2008 року за № 23).
Розроблена обласна програма впровад#
ження профільного навчання учнів за#
гальноосвітніх навчальних закладів на
2007# 2010 рр.

Як свідчить практика, реалізація всіх
змістових ліній освітньої галузі "Техноло#
гія" в контексті проектно#технологічної та
інформаційної діяльності відображає пе#
дагогічні ідеї А.С. Макаренка. 13 березня
2008 року виповнюється 120 років від дня
народження видатного педагога ХХ сто#
ліття, творця трудової педагогіки Антона
Семеновича Макаренка, чия діяльність і
педагогічні погляди значно вплинули на
становлення і розвиток виховних систем
у різних країнах світу. 
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нового суспільства в новому порядку ре�
чей і формування нової людини. Це ство�
рення є можливим тільки з допомогою
мас, які вважалися основним фактором:
"Абсурдно та безнадійно пробувати, як
вважають деякі батьки,  оберігати дітей
від впливу життя та заміняти соціальним
вихованням, індивідуальним навчаням
удома".

Педагогіка Макаренка – педагогіка
оточення. Його педагогіка буде формува�
ти справжніх пролетарів, тобто свідомих
людей ситуативної дійсності. Успіх вихо�
вання залежить не від книг, а від діяль�
ності, здатної до самокорекції.

Виховання Макаренка має елементи
жорсткості, суворої дисципліни, елемен�
ти боротьби людини проти себе самої та
проти природи.

Таким чином, можна сформувати наш
виховний ідеал: виховання борця та ко�
лективіста.

Його політичний проект

Педагогіка не може бути результатом
роздумів; навпаки,  вона є результатом
досвіду, спостереження. Комуністи не
приховували їх ідеї і їх проекти. Вони
відкрито говорили, що їх цілей неможли�
во досягти без руйнування силоміць ста�
рого порядку. Молодь повинна бути гото�
вою до жорстких дій. Військова гімнасти�
ка, ігри, зброя, сурми, тактичні вправи –
це було частиною клімату Колонії. Войов�
ничість марксистської людини накладає
власну етику. Будь�яка дія хороша, якщо
вона наближує до мети. Всяка несоціалі�
зована дія аморальна, неприпустима.  До
того ж, праця породжує нову людину.

Його філософський проект

Дія доводить правду, робить її очевид�
ною. Розум не приводить ні до чого.  Дія

Значна кількість шкіл у Франції носить
ім'я А.С.Макаренка. Це найвідоміший ук�
раїнський педагог у Франції, Швейцарії,
Бельгії. Велика кількість сайтів розповіда�
ють про нього та його педагогіку. Так, на
сайті Фрібурзького університету
(Швейцарія) в статті "Education nouvelle et
pedagogie de projet" ("Нове виховання та
проективна педагогіка")  мова йде про ак�
тивні методи у педагогіці та видатних пе�
дагогів, що їм належить вагомий внесок у
цьому напрямі. Серед них – А.С.Макарен�
ко. У французькій мові навіть є слово la
makarenkienne – макаренківщина. Вжи�
вається в сенсі "педагогіка Макаренка".

Є інший сайт Фрібурзького універси�
тету, цілком присвячений А.С. Мака�
ренку. Сайт складається з двох розділів:

1. Біографія.
2. Його педагогіка.
– Його педагогічний проект.
– Його політичний проект.
– Його проект колонії.
– Його філософський проект.
– Його проект людини.
– Його колективний проект.

Його педагогічний проект

Його генеральний проект – "Виховати
нову людину". Мова йшла про створення
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cal influence on pupils?
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створює нову людину, думка йде в небут�
тя. Людина, яка працює, не тільки робить
речі, але й себе саму. 

Його проект людини

Людина�комуніст не існує, а потрібно,
щоб вона існувала. Людина�комуніст, яка
лежить в основі педагогіки Mакаренка, є
людина утопічна і до того ж  неможлива.
Те, що існує, – це людина індивідуалізо�
вана, психічно хвора, яка не є планетар�
ною людиною. Але ця людина –  конкрет�
на частина роду людського. 

Його колективний проект

Колективний вид роботи є єдиним го�
ловним інструментом виховання. Колек�
тив є певна множина ідивідумів, яка са�
моорганізується та має колективні орга�
ни. Індивідуми поєднуються не дружніми
зв'язками, а їх спільною відповідальністю
за  роботу та їх участю в спільній праці
колективу. Таким чином, в основі всього –
колективність роботи.   Біном "учитель�у�
чень" не існує, є тільки школа, організа�
ція, робочий колектив. Макаренко вихо�
вує в інтересах суспільства, а не в інтере�
сах індивідума. 

На сайті факультету психології та
виховних наук Женевського університе�
ту говориться, що Макаренко спирався
на соціалістичну ідеологію, спрямовану на
формування нової людини, на ідею ство�
рення майбутнього дорослого "добродія",
що зближує його із  церковними ідеалами.

На бельгійському сайті
( h t t p : / / d e v 2 . p e r i p l e e n l a d e m e u �
re.be/spip.php?article90), який має назву
"Коли вчорашні педагоги чинять опір"
один із розділів присвячений А.С.Мака�
ренку. Там говориться: Макаренко вважав,
що для перевиховання підлітків потрібно
діяти на оточення і створювати умови пра�
ці та життя, які б дали б змогу перетвори�
ти їх на нових людей. "Дитина хвора, лі�
куйте середовище", –  пояснює він. 

"Майкрософт" теж присвятив сайт
Макаренку.

Макаренко – педагог, чиї ідеї з вста�
новлення основних принципів у вихован�
ні вплинули на розвиток шкільної систе�
ми Радянського Союзу. Система Мака�
ренка надавала особливого значення дис�
ципліні та праці у вихованні.

На сайті Кременчуцького міського ко�
мітету Комуністичної партії України:
"А.С.Макаренко – невичерпне джерело
педагогічного натхнення. У культурного
українства викликають подив заяви
"байстрюків" сучасної української педа�
гогіки, що Макаренко – це  "не по�модно�
му", ось у Європах, в Америці... Наслухав�

шись цих недолугих дурниць, чиновники
від освіти реформують абетку, силоміць
переривають еволюційний розвиток рід�
ної мови, імпортують із далеких країв но�
вації, які підходять хіба що для освіти ра�
зумово недорозвиненим з Гарлему. І це
саме зараз, коли Україна переживає важ�
кі часи: за роки незалежності підліткова
злочинність зросла у 22 рази, підліткова
наркоманія у 8 разів, не можна забувати і
про дитячу безпритульність. Ми втрачає�
мо ціле покоління. Порятунок ми знайде�
мо у педагогічній спадщині Макаренка".

Велика кількість Інтернет�ресурсів
присвячена А.С.Макаренку в Росії. Ваго�
мих українських сайтів, які б з наукової
точки, без гасел та політичного ангажу�
вання розкривали б  педагогічні ідеї Ма�
каренка, немає.

Мені здається, що тут своє слово мог�
ли б сказати і науковці Полтавського пе�
дагогічного університету. Адже на всіх
вказаних Інтернет�ресурсах підкреслю�
ється, що А.С.Макаренко закінчив Пол�
тавський учительський інститут. 

Діяти на психіку дитини зміною ото�
чення – це один із прийомів сугестії, а це
значить, що А.С.Макаренко використову�
вав сугестивний вплив на вихованців.
Терміна "сугестія" тоді не було.  Але чи
потрібна сугестія в освіті? Макаренко
сказав своє слово.  А в наш час? Гадаю,
так. Хоча б для того, щоб захистити пси�
хіку дитини від сугестивного впливу ву�
лиці, злочинності, різних сект, деяких
молодіжних субкультур, телебачення то�
що. Тобто потрібна контрсугестія. Але ж
контрсугестія – це один із видів сугестії.  

Вже багато років я успішно використо�
вую при швидкісному вивченні іноземних
відмінне від типової загальноосвітньої
школи освітнє середовище. 

Вважаю, що переосмислена спадщина
А.С.Макаренка матиме достойне місце у
майбутньому. 
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На сцену піднімається Другий дослідник

Другий дослідник. У процесі практич�
ної роботи на посадах завідуючого коло�
нії імені М.Горького і комуни імені
Ф.Дзержинського Макаренко випрацю�
вав програму виховання людської осо�
бистості, програму формування людсько�
го характеру.

Перший дослідник. У листах, доку�
ментах, книгах 20 – 30�х років  видатний
педагог торкається  питань виховання
особистості в колективі.

Другий дослідник. Про окремі питання
формування характеру людини, дослі�
дивши педагогічні твори А.С.Макаренка,
ми і хочемо зараз розповісти.

Ведучий. А що ж таке особистість і що
таке колектив?

Перший дослідник. Особистість – лю�
дина, соціальний індивід, що поєднує в
собі риси загальнолюдського, суспільно�
значущого та індивідуально�неповторно�
го [8. � С.44].

Ведучий. Розвиток особистості зале�
жить і від спадковості, і від середовища, і
від виховання. Уявити дитину поза ко�
лективом неможливо. Що ж таке колек�
тив?

Другий дослідник. Це об'єднання ді�
тей, згуртованих спільною корисною ді�
яльністю; ознаками колективу є суспіль�
но значуща мета, щоденна спільна діяль�
ність, наявність органів самоврядування,
встановлення певних психологічних сто�
сунків між його членами [8. � С. 347�348].

Дійові особи:
Ведучий
Антон Семенович Макаренко
Перший дослідник
Другий дослідник
Третій дослідник
Четвертий дослідник
"Олімпієць" (так А.С.Макаренко об�

разно називав деяких авторитетних пе�
дагогів, які "відірвалися" від педагогічної
практики і неправильно розуміли теорію
виховання)

Вступ

На тлі мелодії О.Пахмутової на сцену ви&
ходить Ведучий

Ведучий. Всесвітньо відомий педагог і
письменник Антон Семенович Макаренко
жив, працював, перевиховував безпри�
тульних і правопорушників у першій по�
ловині минулого століття.

Кадр 1: на екрані  демонструється пор&
трет А.С.Макаренка

Сьогодні відбувається переоцінка цін�
ностей. Майбутнє покоління житиме, орі�
єнтуючись на інші моральні і матеріальні
цінності. Чи збереже вік новий ті цінності,
якими жили покоління ХХ�го?

На сцену повільно піднімається Перший
дослідник

Перший дослідник. Макаренко най�
більшою цінністю в житті вважав Люди�
ну. Ідеї і справі удосконалення особистос�
ті педагог і письменник присвятив усе
своє життя.
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У сценарії п'єси представлені погляди А.С.Макаренка на виховання особистості в колективі:
йде мова про уважне ставлення до кожного вихованця, про шляхи формування характеру, се#
ред яких важливе місце займають спільна праця, відпочинок, традиції та  дисципліна.

В сценарии пьесы представлены взгляды А.С.Макаренко на воспитание личности в коллективе:
идет речь о внимательном отношении к каждому воспитаннику, о путях формирования ха#
рактера, среди которых важное место занимают совместный труд, отдых, традиции и дис#
циплина.

In the scenario of the play the  A.Makarenko  ideas about the  education of personality in a collective
are presented:  it is  talked  about attentive attitude toward every pupil, about the ways of character
formation, among which  labour, rest, traditions and  discipline take an important place.

ТАК ЦЕ БУЛО…
Педагогічна спадщина А.С.Макаренка: деякі аспекти виховання
особистості в колективі

Одноактна науково�документальна п'єса із використанням слайд�фільму 

А.М.Щербина
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Четвертий дослідник. У 1925 році коло�

нія майже щотижня випускала "старих" і
приймала "нових" вихованців. Більшість
новачків з радістю бралися за першу�ліп�
шу роботу і через місяць вже почували се�
бе колоністами.

Перший дослідник. "Деякі ж не знахо�
дять в собі сил забути міські базари і кіне�
матографи і на другий день після прибуття
в колонію втікають. Колонія не тільки не
перешкоджає йти, а, навпаки, сама оголо�
шує: "Хто не хоче працювати і бути коло�
ністом – геть із колонії.

Це необхідно як природний результат
господарської організації колонії, але це
необхідно і для зменшення кількості втеч"
[2, С. 49].

Другий дослідник. І якщо вже вихова�
нець залишався у колонії, то з радістю під�
порядковувався вимогам колективу.

На сцену піднімається "Олімпієць"

"Олімпієць" (Ма&
каренку). Але ж ви
примушуєте дітей
підпорядковувати�
ся сторонній волі!
Це неприпустимо!

Макаренко. Це
вияв дисципліни.
"Така дисципліна
випливає як усві�
домлена необхід�
ність із умов усього
життя колективу..."
[2, С. 142].

Третій дослід!
ник. Макаренко
вважав, що спільна

вимога до поведінки кожного члена ко�
лективу виховує у молодої людини волю,
загартованість, гордість. Так виникає і
розуміння честі і обов'язку.

"Олімпієць" (Макаренку). Але ваші ко�
мандири придушують ініціативу. Ви ви�
ховуєте рабів!

Макаренко. Наші командири обира�
лись лише на шість місяців, і за роки іс�
нування колонії майже всі вихованці по�
бували в цій ролі.

На екрані – кадри 3, 4
Ведучий (коментує). Рада командирів

колонії ім. Максима Горького. Щодня ко�
мандири загонів  рапортували черговому
по комуні.

"Олімпієць". У вас в колонії все просяк�
нуто військовим духом. Це – воєнізація!

Макаренко. "Тут мені тільки лишаєть�
ся розвести руками. Треба ж кому�не�
будь за вісім років хоч раз знайти час і
посидіти в комуні. Я вам доведу, що це
неправильно, що ніякої воєнізації немає.
Що таке воєнізація? З гвинтівками вихо�
ванці не вовтузяться, вправами військо�
вими не займаються, військової науки не
проходять; тільки салютують – так це
формальний пункт.

Акт 1
На сцену піднімається Третій дослідник
Третій дослідник. З вересня 1920 року

і до серпня 1928�го Антон Семенович
працював у колонії імені М.Горького під
Полтавою, потім – до 1935�го – у комуні
імені Ф.Дзержинського в Куряжі, неда�
леко від Харкова.

На екрані  кадр 2: "Перші місяці в колонії
ім. М.Горького", "Рада командирів комуни
ім. Ф. Дзержинського".

На сцену піднімається Четвертий дос&
лідник

Четвертий дослідник. Отже, Макарен�
ко починає працювати у Полтавській
трудовій колонії для дефективних дітей. 

Макаренко. "На початку нашої роботи
ми свідомо і принципово вирішили не ці�
кавитися минулим вихованця у його при�
сутності, не розпитувати про його приго�
ди і подвиги, але все ж вважали за необхід�
не вивчати "справу",
що привела вихо�
ванця в колонію,
складати попередню
його характеристи�
ку. Надалі ми пере�
коналися, що "спра�
ва" тільки збиває з
пантелику, встанов�
лює непотрібну і
упереджену позу
щодо  новачка. На
цей час ми абсолют�
но щиро і без жод�
них зусиль ігнорує�
мо "учорашній
день", не цікавимо�
ся "справами" і в
підсумку просто нічого не знаємо про ми�
нуле вихованця. Якщо запитати будь�кого
із вихователів, за що надіслали такого�то
чи такого�то, він просто здивовано погля�
не, настільки твердо ми звикли не цікави�
тися цим питанням" [2, С. 48].

Перший дослідник. Макаренко писав,
що слід орієнтуватися не на негативні, а
на позитивні риси особистості.

Макаренко. "Бачити хороше в людині
завжди важко. В живих буденних рухах
людей, тим більше в колективі хоча б тро�
хи нездоровому, це хороше бачити майже
неможливо, … воно губиться в поточних
конфліктах. Хороше у людині доводиться
завжди проектувати, і педагог це зо�
бов'язаний робити. Він зобов'язаний підхо�
дити до людини з оптимістичною гіпоте�
зою, нехай навіть і з  певним ризиком поми�
литися".

Другий дослідник. А.С.Макаренко пере�
конливо довів на практиці, що найважли�
вішим інструментом у вихованні є колек�
тив.

Третій дослідник. Він вважав основою
роботи вихователя "принцип паралельної
дії", коли кожна педагогічна дія направле�
на на виховання і особистості, і всього ко�
лективу. 

Рада командирів колонії ім. Максима Горького
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рення провини на загальних зборах коло�
нії. А.С.Макаренко крайній зліва.

Макаренко. "Категорична вимога ко�
лективу використовується не тільки що�
до до крадіжок. За пияцтво – безумовне
вигнання. І саме тому, незважаючи на те,
що в комуні багато юнаків 18�19 років, що
більшість із них мають доволі великі ки�
шенькові гроші, комунари ніколи не
п'ють і надзвичайно нетерпимо ставлять�
ся до пияцтва дорослих" [2, С. 141].

Перший дослідник. Макаренко вчив
своїх вихованців перемагати життєві
труднощі. Їх улюбленими гаслами були:
"Чим важче, тим краще", "Не скиглити!".

Другий дослідник. У комуні імені
Ф.Дзержинського були  організовані спе�
ціальні сторожові загони, до яких входи�
ли старші і молодші вихованці. Змінюю�

чись через кожні дві години,
ці загони охороняли комуну
вночі. Завдяки цьому ви�
никла дружба старших ви�
хованців із молодшими, а
крім того, переживаючи
страх нічного чергування,
вихованці звикали його пе�
реборювати. У кінцевому
підсумку це виховувало в
них віру в себе і в свої сили. 

Перший дослідник.
Звертав увагу Макаренко і
на ті випадки, коли у вихо�
ванця був надзвичайно
важкий характер, коли він
мав цілий комплекс звичок,
які з часом ніяк не могли
зникнути. У таких випадках
"необхідні якісь більш гос�
трі моменти, вибухи, потря�
сіння" [7,С. 253].

Макаренко. "Під вибу�
хом я зовсім не розумію такого станови�
ща, щоб під людину підкласти динаміт,
підпалити і самому втікати, не чекаючи
поки людина вибухне. Я маю на увазі
миттєвий вплив, що перевертає всі бажання
людини, всі її прагнення" [7,С. 127].

Четвертий дослідник. Макаренку ду�
же сподобався закон про точний прихід
на роботу. 

Макаренко. "Багатьом здається, що
цей закон вимагає напруження від люди�
ни, що це жорстоко. А я захоплююсь, я
бачу, як створюється традиція точного
ставлення до часу" [7,С. 148].

Перший дослідник. У колективах, де
працював Макаренко, було заведено че�
кати три хвилини після призначеного ча�
су перед кожними зборами чи засідан�
ням. Ця точність, шанобливе ставлення
до кожної хвилини давали можливість
правильно розподіляти час, виховували
зібраність, дисципліну, взаємоповагу.

Макаренко. "І гуляли, і відпочивали, і
веселились, і танцювали. І ми дійшли до
справжнього етичного пафосу – за запіз�
нення найбільше покарання" [7,С. 148].

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Припустимо, сьогодні приїхали фран�

цузи, зустріли їх з оркестром. Якщо ор�
кестр грає, то ви говорите, що це військо�
вий дух. Оскільки є оркестр в кожній вій�
ськовій частині, то це військовий дух, але
оскільки оркестр є на кожній фабриці, то
це не військовий дух, а в мідній трубі не�
має ніякого військового духу"[2, С. 141].

На екрані – кадр 5

Ведучий (читає). На екрані – частина
духового оркестру колонії ім. Максима
Горького. "Оркестр! На Україні, а може, і
в Союзі, наша колонія перша завела цю
хорошу річ... Першого травня ми ввійшли
в місто з власною музикою. Скільки в цей
день було яскравих переживань, сліз
зворушення і здивованого захвату у хар�
ківських інтелігентів, бабусь, газетних пра�
цівників і вуличних хлопчаків!" [4, С. 569].

На екрані – кадри 6, 7

Ведучий (коментує) На
фото – варта біля прапорів
колонії ім. Максима Горько�
го та командир�сигналіст.

"Олімпієць". У вас там у
колонії немає ніякої свідо�
мості! Одна лише емоцій�
ність і дисципліна!

Макаренко. "Але вічно
емоцій не може бути. Емоція
сьогодні, емоція в понеділок,
емоція в четвер, але не сім
років. У чому емоції? Відо�
мий піднесений тон, бадьо�
рий настрій. Це наслідок
точного порядку дня, чіткої
дисципліни, упевненості в
тому, що завтра тебе не по�
кинуть. Усвідомлення, що
належиш до колективу дру�
зів, – ось що створює бадьо�
рий настрій" [2, С. 141 � 142].

Четвертий дослідник. У колективах,
якими керував Макаренко, було катего�
рично заборонено крадіжки.

Макаренко. Якщо випадок крадіжки
трапляється з новачком, новенькому ска�
жуть: "Дивись, щоб це було востаннє". А
якщо крадіжка станеться ще раз, колек�
тив обов'язково поставить питання про
виключення. Ця суворість є найбільшою
гуманністю, яку можна представити лю�
дині. Ця проблема вирішується з ариф�
метичною точністю. Залишити злодія в
колективі – це значить обов'язково роз�
винути крадіжки, збільшити безкінечні
конфлікти, пов'язані з підозрами на не�
винних товаришів, це значить змусити
всіх членів колективу зачиняти свої речі і
підозріло поглядати на сусіда, це значить
знищити свободу в колективі...

Той хлопчик, який хоч один раз голо�
сував за вигнання товариша через кра�
діжку, з великими труднощами сам іде на
крадіжку" [2, С. 141].

На екрані – кадр 8
Ведучий (коментує). Усі надзвичайні

події обговорювались. На фото – обгово�

Варта біля прапорів колонії 
ім. Максима Горького

Постметодика, № 1 (78), 2008
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злодіїв, шахраїв, убивць можна виховати
справжніх людей.

Другий дослідник. Макаренку було
важко. Але йому все  вдалося. 

Ведучий. Вдалося, бо він вірив. Усі свої
фізичні і духовні сили віддав цій вірі. Від�
дав і переміг. І це справді було так.

Макаренко. "Сегодня мир кажется мне
построенным из особого, прекрасного ма�
териала, обильного и нежного. Я не знаю,
отчего именно сегодня я так вольно живу,
почему мир деликатно задернулся ка�
кой�то прозрачной и легкой тканью,
очень красивой и богатой. Ничего сегодня
не случилось. А может быть, наоборот,
случилось очень много событий, специ�
ально назначенных для того, чтобы уст�
роить для меня такой блестящий праз�
дник… Сегодня я очень сложно и терпе�
ливо живу. И что всего удивительнее, так

же сложно и так же
терпеливо живет и
все вокруг меня" (Із
листа дружині
Г.С.Салько. 22 лис�
топада 1929 року)
[6,С. 15 � 16].

Ведучий. Так пи�
сав Макаренко своїй
дружині у хвилини
душевного трепетан�
ня і відвертості. А
взагалі він оберігав
свій внутрішній світ
від сторонніх. І дуже
любив  строфу Тют�
чева:

Есть целый мир в душе твоей – 
Таинственно волшебных дум.
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи – 
Внимай их пенью – и молчи!

Звучить мелодія О.Пахмутової.
Всі учасники спускаються зі сцени.
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Другий дослідник. На загальних збо�
рах говорили одну�дві хвилини за піско�
вим годинником. Цей жорсткий регла�
мент давав змогу виступити всім і прив�
чав говорити тільки найнеобхідніше. 

Макаренко. "Спочатку було важко, а
потім звикли... Це дуже просте і наче на�
віть не педагогічне питання – розміщення
в часі, але воно є вирішальним. Коли це
робиться один день, це дуже важко, коли
це робиться місяць – уже легше, а коли
це робиться роками – це дуже легко" [7,С.
148].

Третій дослідник. Традиції – один із
важливих елементів досвіду А.С.Мака�
ренка у вихованні особистості в колекти�
ві.

На екрані – кадр 9

Ведучий (коментує). На фото – тради�
ційне свято – День першого снопа в коло�
нії.

На екрані – кадри 10,
11, 12, 13 ,14, 15, 16, 17

Ведучий (комен&
тує). Вихованці Ма�
каренка разом пра�
цювали: на фото –
корчування пеньків,
збирання жолудів
для годівлі свиней,
робота на баштані,
молотьба, займалися
спортом: грали у во�
лейбол, футбол, хо�
кей.

Епілог

Перший дослідник. Макаренко послі�
довно реалізовував власні теоретичні по�
ложення щодо колективного виховання, і
навпаки, у своїх працях узагальнював
власний досвід. 

Другий дослідник. Вчення великого
педагога про колектив і виховання осо�
бистості в колективі є вагомим внеском у
світову педагогічну науку.

Всі учасники виходять на авансцену

Ведучий. Ось на цьому ми і закінчуємо
свою розповідь. 

Третій дослідник. Всесвітньо відомий
педагог і письменник Антон Семенович
Макаренко виховав майже три тисячі
юнаків і дівчат.

Четвертий дослідник. Ніхто із його ви�
хованців не потрапив у тюрму, не став
зрадником Батьківщини у роки війни. 

"Олімпієць". А тоді, у 20�30�і роки ми�
нулого століття, йому було надзвичайно
важко...

Перший дослідник. Було дуже не�
просто повірити в те, що із вчорашніх

День першого снопа в колонії



Упевнені, що слід націлювати учасни�
ків олімпіад на вироблення у їх світогляді
цілісної географічної картини світу, яка
формується тільки при системному зас�
воєнні знань. Тому пропонуємо олімпіадні
завдання кожного етапу комплектувати
не тільки з урахуванням знань і вмінь,
сформованих з початку певного навчаль�
ного року, але й упродовж попередніх ро�
ків навчання.

У шкільному етапі олімпіад із геогра�
фії беруть участь учні 7 – 11 класів без
будь�яких обмежень, за їх бажанням, у
час, визначений наказом адміністрації
школи. Цей етап географічних олімпіад
проводиться наприкінці жовтня, в один
тур (загальна кількість теоретичних і
практичних завдань становить не більше

Методичні поради щодо організації І�ІІ ета�
пів олімпіади з географії базуються на
Положенні "Про Всеукраїнські учнівські
олімпіади з базових дисциплін…", затвер�
дженому Наказом Міністерства освіти
України № 305 від 18.08.1998 р. Особливу
увагу ми приділяємо практичним аспек�
там організації олімпіад, які не досить
чітко врегульовані Положенням, але час�
то виникають під час проведення їх ета�
пів.

Серед завдань географічних олімпіад
обов'язково повинні бути теоретичні,
практичні й тестові. Орієнтовна кількість
завдань кожного блоку для певного етапу
олімпіади пропонується у таблиці 1. Ця
кількість може варіювати залежно від
складності завдань. 
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Упродовж тривалого часу команда Полтавської області на ІV (Всеукраїнському) етапі олімпі�
ади з географії посідає одне з перших місць. 16 років поспіль головою журі обласного етапу
олімпіади й керівником відбірково�тренувальних зборів є канд. геогр. наук, доцент, завідуючий
кафедрою географії та краєзнавства ПДПУ імені В.Г.Короленка  Леонід Булава. Нещодавно
рукопис його  підручника "Фізична географія України" для 8 класу став переможцем всеукраїн�
ського конкурсу підручників, які повинні  надійти до шкіл у 2008�2009 н.р. А у видавництві "Ос�
нови" вийшов з друку навчально�методичний посібник за його авторством "Підготовка до гео�
графічних олімпіад". 
Друкуємо розділ цього посібника, який стосується організації І�го й ІІ�го етапів олімпіади, а
також рейтинги районів і міст Полтавщини за результатами обласної олімпіади 2008 р., та
список учителів географії, учні яких показали найкращі результати у підготовці до обласного
етапу географічної олімпіади. Сподіваємося, що ці матеріали стануть у нагоді організаторам
олімпіад і з інших базових дисциплін.

Представлен раздел научно�методического пособия Л.Н.Булавы "Подготовка к географичес�
ким олимпиадам". Материалы будут полезны организаторам олимпиад и по другим базовым
школьным дисциплинам.

It is presented  the chapter of scientific&methodological manual of L.Bulava "Preparation to the
Olympiads in Geography". The  materials will be useful to the organizers of the Olympiads in other
school subjects.

ПІДГОТОВКА ДО ШКІЛЬНИХ І РАЙОННИХ 
(МІСЬКИХ) ОЛІМПІАД ІЗ ГЕОГРАФІЇ

Л.М.Булава

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Таблиця 1
Кількість завдань теоретичного, практичного й тестового блоків 

до комплектів етапів олімпіади з географії

Ê³ëüê³ñòü çàâäàíü åòàï³â îë³ìï³àäè  
Áëîêè çàâäàíü 

øê³ëüíèé 
ðàéîííèé 
(ì³ñüêèé) 

îáëàñíèé 

Òåîðåòè÷íèé 2 2-3 3-4  
Ïðàêòè÷íèé 1-2 2 3-4 
Òåñòè,  
åêñïðåñ-çàâäàííÿ 

10-12 10-12 20 
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У районному (міському) етапі беруть
участь учні 7�11 класів (як правило, по
одному переможцеві олімпіад поперед�
нього етапу від кожної школи). Призерів
обласного й всеукраїнського етапів олім�
піади минулого року оргкомітет її ІІ�го
етапу може запрошувати персонально.  

Склад  оргкомітету й журі признача�
ється наказом по відділу освіти районної
(міської) державної адміністрації. Члена�
ми журі можуть бути всі члени районного
(міського) методичного об'єднання вчите�
лів географії, а також науковці, студен�
ти�магістранти географічних факульте�
тів та інші особи, які мають географічну
освіту або досвід роботи за цією спеціаль�
ністю. Міський (районний) методист і гео�
графії є членом оргкомітету олімпіади,
відповідальним за умови її проведення,
дотримання правил і прав учасників. Із
кола науковців або найдосвідченіших
учителів наказом призначається експерт�
консультант, який надає наукові й мето�
дичні консультації членам журі, вирішує
спірні питання, головує на засіданні апе�
ляційної комісії. 

На цьому етапі олімпіади не повинно
бути більше ніж п'ять завдань (як прави�
ло, по два теоретичні і практичні; а якщо
питання одного з турів не дуже складні,
то їх може бути максимум три). Досвід
підказує, що одне із завдань етапу має
бути доступним для всіх учнів (в обсязі
шкільної програми певного класу); поло�
вина завдань спрямована на географіч�
ний аналіз і синтез, з урахуванням знань
і вмінь, набутих у попередніх класах; а
одне теоретичне чи практичне завдання
може дещо виходити за рамки шкільної
програми або відповідь на нього потребує
встановлення міжпредметних зв'язків.
Близько половини тестових  завдань мо�
жуть бути позапрограмними. 

Завдання слід вибирати з банку даних
на засіданні районного чи міського мето�
дичного об'єднання перед початком олім�
піади (у день її проведення). Шляхи ство�
рення банку даних і способи відбору зав�
дань (наприклад, шляхом жеребкування,
"сліпого" вибору) завчасно вирішуються
на попередньому засіданні. Відповідаль�
ність за добір цих завдань покладається
на голову журі. 

У разі якщо комплект завдань розроб�
ляється в обласному інституті післядип�
ломної педагогічної освіти (й надсилаєть�
ся в опечатаному конверті, який розкри�
вають у присутності більшої частини
складу журі за годину до початку олімпі�
ади), то члени журі певного класу пере�
важною більшістю голосів мають право
вилучити чи редагувати завдання, яке
вони вважають недостатньо коректно

від чотирьох). Учителю (або комісії, якщо
в школі працюють кілька вчителів гео�
графії) необхідно добирати завдання,
доступні для більшості учнів, але за зміс�
том і формою вони не повинні дублювати
питання репродуктивного рівня напри�
кінці параграфів, а відповідь на них не
слід зводити тільки до викладу змісту
шкільного підручника. Тобто ставиться
дещо завищена "планка" вимог з метою
не тільки виявити переможців, але й до�
вести їм, що олімпіада – це не просто
контрольна робота за шкільною програ�
мою, і для досягнення успіху в її наступ�
ному етапі необхідно ще багато працюва�
ти. Рекомендуємо два�три питання
шкільної олімпіади добирати зі змісту
навчальної програми поточного року нав�
чання, та одне�два – пов'язані з вимогами
програми за попередні роки навчання
(або поняттями, які продовжують форму�
ватися). Тільки на цьому етапі олімпіади
вчитель на свій розсуд може дозволити
учням при виконанні завдань користува�
тися шкільними навчальними атласами. 

У 7�10 класах шкільний етап олімпіа�
ди може проводитися як урок контролю,
узагальнення і корекції знань (за умови,
що в ньому беруть участь усі учні класу).
При підготовці до нього учні можуть ско�
ристатися завданнями підрозділу 2.3 на�
шого посібника "Підготовка до географіч�
них олімпіад". Систематичне використан�
ня завдань посібника вже з початку 7
класу допоможе дітям краще підготува�
тися до будь�якого етапу географічної
олімпіади.

Після завершення перевірки олімпіад�
них завдань учитель аналізує відповіді
учасників, вказує на оптимальні шляхи
вирішення завдань, дає правильні відпо�
віді, виправляє типові помилки, називає
прізвище переможця, який братиме
участь у наступному етапі олімпіади, та
призерів – "запасних" у складі шкільної
команди від певного класу. За можливіс�
тю, переможця й призерів шкільного ета�
пу олімпіади слід відзначити подяками,
грамотами чи книгами географічної або
краєзнавчої тематики.

Районний (міський) етап географіч�
них олімпіад, як правило, теж відбува�
ється в один тур, наприкінці листопада –
на початку грудня. Але якщо учні дають
відповіді на три теоретичні завдання, то
цей етап олімпіади можна провести у два
тури, з короткою перервою між ними (до
другого, практичного туру слід віднести і
виконання тестових завдань).  У такому
разі після виконання завдань першого
туру роботи  вилучаються, шифруються
й передаються для перевірки журі.



37

підписи). Якщо в оцінках журі є суттєві
розходження, тоді компромісне рішення
пропонує голова журі. А якщо й це рі�
шення не влаштовує журі, то вирішаль�
ною є точка зору експерта�консультанта.

Протокол засідання журі вивішується
для загального ознайомлення. У ньому
повинні бути оцінки за кожне виконане
завдання, підписи  голови й членів журі,
які перевіряли завдання. Місце й час оп�
рилюднення протоколу оголошуються
заздалегідь (на загальному зібранні всіх
учасників перед відкриттям  олімпіади).

Кожен з учасників у визначений орг�
комітетом термін (як правило, упродовж
доби після оприлюднення результатів
етапу олімпіади), має право подати заяву
на апеляцію. У письмовій апеляційній за�
яві, поданій учнем до оргкомітету (на ім'я
голови апеляційної комісії етапу олімпіа�
ди) необхідно чітко вказати питання, з
оцінкою якого він не погоджується. Робо�
ту апеляційної комісії слід проводити у
присутності учня. Усні та невчасно подані
апеляції не розглядаються. Учитель�нас�
тавник учасника олімпіади, представни�
ки відповідної школи чи батьки учня та
решта осіб права на апеляцію не мають,
як не мають вони права брати активну
участь у роботі апеляційної комісії. До
апеляційної комісії її голова (експерт�
консультант) може залучати голову журі
та повний склад журі класу, який переві�
ряв завдання. Точка зору експерта�кон�
сультанта як провідного фахівця є вирі�
шальною при розгляді апеляції. Хід робо�
ти апеляційної комісії протоколюється.
Учасник олімпіади ознайомлюється з
протоколом розгляду апеляції й ставить
свій підпис з поміткою про згоду чи не�
згоду з рішенням апеляційної комісії. 

Для морального стимулювання учите�
лів області ми встановлюємо й оголошує�
мо їх індивідуальний рейтинг, який ура�
ховує результати виступів учнів на об�
ласному й всеукраїнському етапах олім�
піади з географії (у деяких містах і райо�
нах області результати олімпіад вплива�
ють і на матеріальне стимулювання ді�
яльності вчителів та учнів), а також рей�
тинг районів і міст обласного підпорядку�
вання за результатами виступів на об�
ласній олімпіаді (табл. 2). Надалі ці показ�
ники будуть накопичуватися за резуль�
татами підготовки учнів упродовж нас�
тупних трьох років. Рейтинг учителів
зростатиме за результатами виступів їх
учнів на Всеукраїнському етапі олімпіа�
ди (табл. 3).

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
сформульованим, або замінити його ін�
шим, узгодженим всім складом журі цьо�
го класу та головою журі етапу. Оргкомі�
тет олімпіади (до якого входить керівни�
цтво закладу, де відбувається цей етап)
має подбати про виготовлення оригінал�
макету й розмноження комплекту зав�
дань для кожного учасника. Наприклад,
оргкомітет забезпечує учасників олімпіа�
ди відповідною контурною картою (чи її
ксерокопією). 

Користуватися атласами, будь�якими
посібниками, калькуляторами, мобільни�
ми телефонами під час виконання всіх
завдань учням категорично заборонено.
Оргкомітет журі при отриманні сигналу
про такі порушення зобов'язаний звіль�
нити учасника від подальшого написання
роботи (і вона не перевіряється). Оргкомі�
тет олімпіади завчасно повинен повідо�
мити учасників про обладнання (наприк�
лад, лінійки, прості й кольорові олівці,
транспортири, гумки, контурні карти то�
що), які дозволяється мати при собі при
виконанні завдань. 

Звертаємо увагу на необхідність до�
тримання етичних норм поведінки під час
проведення олімпіад і встановлення їх
результатів. Під час виконання завдань
потрібно, щоб у класі були присутні 2�3
учителі з різних шкіл району чи міста (а
ще краще – особи без фахової підготовки
чи студенти молодших курсів). Відпові�
дальні члени оргкомітету після закінчен�
ня виконання всіх завдань шифрують ро�
боти учнів і в зашифрованому вигляді пе�
редають на перевірку членам журі. Робо�
ти, як правило, перевіряють у день зма�
гань. 

Голова журі здійснює розподіл
обов'язків між членами журі (розподіляє
їх на групи по окремих класах, організо�
вує обговорення критеріїв оцінювання,
надає поточні консультації, а в разі не�
можливості розв'язання спірних питань
звертається до експерта�консультанта).
Загальні критерії оцінювання узгоджу�
ються між членами журі, але остаточна
відповідальність за об'єктивність оціню�
вання лягає на того члена журі, який вис�
тавляє оцінку (поряд з оцінкою він ста�
вить свій підпис). Причому один член жу�
рі оцінює одне й те ж завдання в усіх ро�
ботах. За можливістю, це завдання пере�
віряють незалежно один від одного два
члени журі, а остаточна оцінка визнача�
ється шляхом спільного аналізу його ви�
конання або арифметичного усереднення
(при цьому поряд з оцінкою ставляться
два підписи). Кілька робіт, які отримали
найбільшу суму балів, необхідно переві�
рити всім членам журі певного класу (про
підтвердження оцінок вони ставлять свої
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ності й цих показників – набрали більше ба�
лів у теоретичному турі.

Рішенням журі до участі у ІV (всеукраїн�
ському) етапі олімпіади з географії рекомен�
довано 10 учасників (кількість учасників виз�
начена рейтингом області – 2�ге місце серед
27 регіонів України):

11 клас: Остапенко Павло (Красногорів

ська ЗОШ, Великобагачанський р
н); Біло�
конь Роман (ЗОШ № 22 м. Полтави); Руди�
ченко Олександр (Гадяцька гімназія).

10 клас: Василенко Андрій (ЗОШ № 22
м. Полтави).

9 клас: Боклаг Євген (Гадяцька гімназія);
Святаш Світлана (Рашівська ЗОШ Гадяцько

го р
ну); Королько Світлана (Зіньківська
ЗОШ № 1); Галаган Марія (ЗОШ № 17
м. Кременчука).

8 клас: Іванов П. (ліцей № 1 м. Кременчу

ка); Гирилюк Сюзанна (Пронозівська ЗОШ
Глобинського р
ну).

* Рейтинг міста чи району розраховувався
на основі суми балів, набраних учасниками
олімпіади в кожному класі.

Сума балів складається із середнього балу
всіх учнів�учасників по кожному класу. 

Якщо від району в обласній олімпіаді у
певному класі брали участь два й більше уч�
ні, то набрана ними сума балів ділилася на
кількість учасників, і таким чином розрахо�
вувався середній бал по класу.

Від кожного класу потрібно було направ�
ляти на обласний тур олімпіади по одному
учасникові. У разі якщо в певному класі з
будь�яких причин учасник не виставлений,
то район отримує 0 балів.

Рейтинг тим вищий, чим менша кількість
учасників (але не менше від 4�х), і вища їх су�
ма балів.

У разі однакової кількості балів вищий
рейтинг має район, учасники якого отримали
більшу кількість призових місць, а при рів�

Таблиця 2
Рейтинг районів і міст Полтавщини за результатами обласної олімпіади з географії, 

січень 2008 року

Ðåéòèíã 
Ðàéîí, ì³ñòî 

 îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ  
Ñóìà  
áàë³â 

² ì³ñöå ²² ì³ñöå ²²² ì³ñöå 
Ê³ëüê³ñòü  
ó÷àñíèê³â 

1.  Âåëèêîáàãà÷àíñüêèé ð -í 170,5 1 - 1 4 
2.  Ãàäÿöüêèé ð-í 163,5 2 2 1 11 
3.  Ïîëòàâà 158,0 2 1 1 10 
4.  Ãëîáèíñüêèé ð -í 156,5 1 - - 4 
5.  Êðåìåí÷óê 156,0 1 2 2 9 
6.  Êîìñîìîëüñüê  151,0 1 - 2 8 
7.  Äèêàíñüêèé ð -í 142,5 - 1 - 4 
8.  Íîâîñàíæàðñüêèé ð -í 139,5 - 1 - 4 
9.  ×óò³âñüêèé ð -í 134,5 - 1 1 4 
10.  Ðåøåòèë³âñüêèé ð -í 130,5 - 1 - 5 
11.  Ç³íüê³âñüêèé ð -í 130,5 - 1 - 9 
12.  Êîçåëüùèíñüêèé ð -í 124,5 - - 2 3 
13.  Ëóáåíñüêèé ð -í 124,5 - - 2 3 
14.  Ëóáíè 123,5 1 1 3 9 
15.  Ìèðãîðîäñüêèé ð -í 121,0 - 1 - 3 
16.  Õîðîëüñüêèé ð -í 112,0 - - - 5 
17.  Øèøàöüêèé ð-í 108,0 - - - 7 
18.  Ïîëòàâñüêèé ð -í 107,5 - - 1 4 
19.  Êîòåëåâñüêèé ð -í 106,0 - 1 - 6 
20.  Ëîõâèöüêèé ð -í 103,0 - 1 2 6 
21.  Ïèðÿòèíñüêèé ð -í 91,5 - - - 3 
22.  Ñåìåí³âñüêèé ð -í 88,5 - - - 3 
23.  Ìèðãîðîä 87,0 - 2 - 3 
24.  Îðæèöüêèé ð-í 86,0 - - 1 3 
25.  Êàðë³âñüêèé ð -í 82,0 - 1 - 5 
26.  Ãðåá³íê³âñüêèé ð -í 79,0 - - 1 3 
27.  Êîáåëÿöüêèé ð -í 75,5 - - - 3 
28.  Ìàø³âñüêèé ð -í 73,0 - - - 4 
29.  Êðåìåí÷óöüêèé ð -í 21,5 - - - 1 
30.  ×îðíóõèíñüêèé ð-í 19,5 - - - 1 



39

Десять із кращих учителів області за
результатами рейтингу, який обчислю�
ється за три попередні роки, стають чле�
нами журі обласної олімпіади з географії
наступного року.

Стаття надійшла в редакцію  8.01.08

Примітка: за кожного вихованця,
який посів ІІІ місце на обласному етапі
олімпіади, вчитель отримує один бал; за
ІІ�ге місце – два бали; за перше місце –
чотири бали.

За ІІІ місце на  Всеукраїнському етапі
олімпіади вчитель отримує додатково
п'ять балів; за ІІ місце – 10 балів; за І міс�
це – п'ятнадцять балів.

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ
Таблиця 3

Рейтинг учителів Полтавщини за результатами обласної олімпіади з географії, 
січень 2008 року

Áàëè Ïð³çâèùå, ³í³ö³àëè  Øêîëà, ðàéîí  
8 Ñèäîðåíêî Ò.Î.  ÇÎØ ¹ 22 ì. Ïîëòàâè  
6 Âàñþòà Ë.².  Ã³ìíàç³ÿ ì. Ãàäÿ÷à  
5 Ïîðòÿíèé Á.Â.  ÍÂÊ ³ì. Áóãàºâñüêî¿ ì. Êîìñîìîëüñüêà  
4 Ñâÿòàø Í.Â.  Ðàø³âñüêà ÇÎØ Ãàäÿöüêîãî ð -íó 
4 ×åðåâêî Í.Â.  ÇÎØ ¹ 7 ì. Ëóáåí  
4 Îñòàïåíêî Ò.Ì. Êðàñíîãîð³âñüêà ÇÎØ Âåëèêîáàãà÷àíñüêîãî 

ð-íó 
4 Æóðáà Î.Â. Ïðîíîç³âñüêà ÇÎØ Ãëîáèíñüêîãî ð -íó 
4 Òðîöüêî Ò.Ì,  ë³öåé ¹ 1 ì.Êðåìåí÷óêà  
3 Ôåñåíêî Ñ.À.  Ãàäÿöüêà ñïåö. øêîëà -³íòåðíàò 
2 Õàð÷åíêî Í.À.  Äèêàíñüêà ã³ìíàç³ÿ ³ì. Ì.Â.Ãîãîëÿ  
2 Ôåñåíêî ².Ì.  ×óò³âñüêà ÇÎØ 
2 Ìàðåíè÷ Â.².  Âåëèêîáàãà÷àíñüêà ÇÎØ  Ìèðãîðîäñüêîãî ð-íó 
2 Êàïóñòÿí Ë.Ä.  Êîâàë³âñüêà ÇÎØ Ïîëòàâñüê îãî ð-íó 
2 Êóë³í³÷ Í.Ð.  ÇÎØ ¹ 1  ì. Ç³íüêîâà  
2 Êðèøòîôîâè÷ Ë.Ã.  ÇÎØ ¹ 17  ì. Êðåìåí÷óêà  
2 Ñîêîëîâñüêà Î.Ï.  ÇÎØ ¹ 6 ì. Ëóáåí  
2 Íåñòåðåíêî Ì.Ã.  Êàëàéäèíö³âñüêà ÇÎØ Ëóáåíñüêîãî ð -íó 
2 Âèøêâàðîê Ñ.Ì.  Ã³ìíàç³ÿ ¹ 31 ì. Ïîëòàâè  
2 Ëîãàùóê Ò.².  ÇÎØ ¹ 1 ì. Ìèðãîðîäà  
2 ×îðíóõà Î.Ì.  ÇÎØ ¹ 2 ì. Ëîõâèö³  
2 Ïðàâäþê Î.Ì.  ÇÎØ ¹ 4, ñìò. Êîòåëüâà  
2 Á³ëèê Ñ.Ñ. ÇÎØ ¹ 12 ì. Êðåìåí÷óêà  
2 Õì³ëü Ò.Â. Ã³ìíàç³ÿ ì. Êà ðë³âêè 
2 Ãóðåâè÷ Î.².  Êîçåëüùèíñüêèé ÍÂÊ  
2 Ïèñàðåíêî Ë.Ë.  Íîâîñàíæàðñüêèé ÍÂÊ  
2 Ê³ð³÷óê Þ.Ï.  Ñïåö. øêîëà ¹ 5 ì. Ìèðãîðîäà  
2 Òàðàíåöü Î.Â.  Æîâòíåâèé ÍÂÊ Ðåøåòèë³âñüêîãî ð -íó 
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ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ

Осенью 2007�го года, т.е. через пять лет после опубликования
в Украине исторического двухтомника "Полтавська трудова ко�
лонія ім. М. Горького в документах і матеріалах", в России из пе�
чати вышел первый том нового собрания сочинений замечатель�
ного советского педагога и писателя Антона Семеновича Мака�
ренко (1888 – 1939):

Макаренко А.С. 
Школа жизни, труда, воспитания. Учебная книга по исто�

рии, теории и практике воспитания. Часть 1. Деловые и лич�
ные письма, статьи 1921 – 1928 гг.  

Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова. – Ниж�
ний Новгород: Изд�во Волго�Вятской академии государствен�
ной службы, 2007. – 361 c. Тираж 300 экз.

Сборник содержит авторские материалы заведующего тру�
довой колонией им. М. Горького. Составители: Фролов Анатолий
Аркадьевич, Илалтдинова Елена Юрьевна.   

А.А. Фролов (д�р пед. наук) – самый деятельный макаренко�
вед в (пост)советской России. С 1964 г. он выступал как автор
многочисленных научных работ о Макаренко, являлся состави�
телем собраний его трудов. Сделать однозначный вывод о кон�
кретном участии Е.Ю. Илалтдиновой (канд. пед. наук, науч. сот�
рудник исследовательской лаборатории "Воспитательная педа�
гогика А.С.Макаренко" Нижегородского педуниверситета) в
подготовке книги весьма трудно, поскольку все дополнения,
включенные в тексты А.С. Макаренко, а также в цитаты из выс�
казываний других авторов в комментариях, подписаны только
"А.Ф.".

Матеріал нашого автора Гьотца Хілліга – рецензія на найновішу публі�
кацію відомого макаренкознавця Анатолія Фролова. Мова про перший
том зібрання творів А.С.Макаренка. Марбурзький макаренкознавець ці�
нує досягнення свого нижньоновгородського колеги, але одночасно робить
закиди щодо численних запозичень із зарубіжних (німецьких, а також ук�
раїнських) досліджень без посилань на відповідні джерела.

Материал нашего автора Гётца Хиллига – рецензия на новейшую публи�
кацию известного макаренковеда Анатолия Фролова. Речь идет о первом
томе собрания сочинений А.С. Макаренко. Марбургский макаренковед це�
нит достижения своего нижегородского коллеги, но одновременно упрека�
ет в многочисленных заимствованиях из зарубежных (немецких, а также
украинских) исследований без ссылки на соответствующие источники. 

The paper of our author Goetz Hillig is a review of the most recent publication of
the well�known Makarenko expert Anatoliy Frolov from Nizniy Novgorod. It is
about the first volume of a new collection of Makarenko's works. While Hillig, the
Makarenko specialist from the University of Marburg, points out and appreciates
Frolov's achievements, he also identifies numerous passages whose foreign (Ger�
man and Ukrainian) sources have not been properly cited.

ЭТО  УДИВИТЕЛЬНО,  КОЛЛЕГА  ФРОЛОВ!
К изданию нового собрания сочинений А.С.Макаренко

Гётц Хиллиг

А.Фролов и Г.Хиллиг



мер, на с. 102: 10 вместо 20 февраля 1924
г.; с. 109: 18 июня вместо 18 июля 1924 г.;
13 вместо 19 января 1925 г.), в других
случаях – с недостаточным изучением
источников. Так, первая педагогическая
публикация А.С.Макаренко "Опыт обра�
зовательной работы в Полтавской трудо�
вой колонии им. М. Горького" в № 2 (6�7)
за 1923 г. местного журнала "Новими
стежками", судя по тексту, была написа�
на 7 марта, по выходным данным соот�
ветствующего выпуска (перепечатаны в
т. 13 Марбургского издания; 1976 г., с. 1) –
вышла в свет лишь 20 апреля 1923 г.; од�
нако в "Школе жизни..." этот материал
почему�то включен перед письмом
А.П. Сугак от 24 марта т.г.  И докладная
записка "завкола Горького" о создании
"крупного воспитательного предприятия"
с датой "8/VIII 25", которая в аутентич�
ном виде с факсимиле оригинала впер�
вые была опубликована в № 5 (1985 г.)
марбургской серии "Опускула Макарен�
киана" (макаренковедческие работы), в
новом сборнике, как и ранее в 1�ом томе
"Педагогических сочинений", была поме�
щена с примечанием "Ориентировочно
датируется: конец августа – начало сен�
тября 1925 г.". Впрочем, без ссылки на
публикацию марбургской лаборатории
"Макаренко�реферат", хотя соответству�
ющий комментарий к данному документу
А.А. Фроловым интенсивно использовал�
ся, и одно из его многочисленных заимс�
твований из моих исследований (на с. 163)
корректно прокомментировано: "дается
по "Опускуле макаренкиане", № 5, с. 123". 

Новое собрание сочинений А.С.Мака�
ренко, "задуманное в нескольких частях"
в виде сборников, было выразительно
названо составителями "учебной книгой".
В силу этого особое внимание они удели�
ли научному аппарату. Соответствующие
– порой достаточно обширные – коммен�
тарии "даются не в конце книги, как это
обычно делается, а сразу за каждым тек�
стом А.С.Макаренко" (с. 19). Комментарий
выделяется жирным шрифтом, а также
разрядкой строчек, благодаря чему, од�
нако, сам макаренковский документ как
бы отступает на задний план и в центре
внимания оказываются интерпретации
Фролова.

В большинстве случаев комментарии
содержат корректные данные об источ�
нике, по которому приведена публика�
ция. При этом ученый ссылается на мос�
ковский восьмитомник "Педагогических
сочинений" (1983 – 86), свои отдельные
публикации (Киев, 1985;  Нижний Новго�

Издание нижегородских ученых даже
с учетом скромного тиража на первый
взгляд производит впечатление довольно
солидного исследования. Формат и офор�
мление книги выдержано в стиле преды�
дущего труда А.А.Фролова "А.С.Мака�
ренко в СССР, России и мире: историог�
рафия освоения и разработки его насле�
дия (1939�2005 гг., критический анализ)",
Н. Новгород, 2006, который внес замет�
ный вклад в историографию мирового
макаренковедения. Как и эта крупная
работа, "учебная книга" возрождает
деловой интерес к опыту педагога�
новатора. 

Во Введении к новому сборнику соста�
вители уведомляют: "Публикуемая
первая часть содержит в основном мало�
известные или неизвестные ранее рабо�
ты А.С. Макаренко, относящиеся к пер�
вым годам его педагогического опыта"
(с. 18). Помимо того, что будущий "выдаю�
щийся советский педагог" – а это опреде�
ление бакинского ученого Б. Комаровско�
го ("Советская педагогика", № 3 за
1941 г.) стало затем своего рода канони�
ческим – еще до начала своей деятель�
ности в полтавской колонии уже мог ог�
лядываться на долголетний опыт учите�
ля и руководителя общеобразовательных
школ в Полтавской и Херсонской губер�
ниях, нужно отметить: из содержащихся
в новом издании 147�ми источников лишь
пять включены в собрание сочинений
А.С. Макаренко впервые – три архивных
документа (с. 226 с некорректной ссылкой
"ПОГА" вместо "ХОГА", с. 229�30, 238) и
два печатных материала (с. 232, 289). От�
дельные источники, также преподнесен�
ные в результате ссылок на архивные
шифры в комментариях как "публикуе�
мые впервые", ранее все�таки уже изда�
вались. Относительно документа под наз�
ванием "Отчетная ведомость Полтавской
трудовой колонии для дефективных де�
тей им. М.Горького за ноябрь 1922 г." (с.
47�48), помещенного в новом томе, следо�
вало бы пояснить, что перед нами – не
авторский текст "завкола" Макаренко, а
сообщение его заместителя В.И. Ермо�
ленко. Эту же ошибку можно встретить и
в 1�ом томе "Педагогических сочинений"
(М., 1983 г., с. 13�14).  

В нижегородском издании предприня�
та попытка представить авторские мате�
риалы педагога�писателя в строго хроно�
логической последовательности. Но это
не всегда удается. Иногда такого рода
сдвиги связаны с неправильным прочте�
нием дат при их расшифровке (напри�
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род, 1992), пять выпусков серии "Опуску�
ла Макаренкиана" (№ 5, 1985; 11, 1990;
14, 1994; 18, 1996; 25, 2003), вышеупомя�
нутый полтавский двухтомник (2002) и
др. Впрочем, Фролов использовал еще
одну марбургскую публикацию – сб. "Ук�
раиника. Педагогическая деятельность
А.С. Макаренко в зеркале украиноязыч�
ной прессы (1924 – 1937 гг.)" (1982; фак�
симиле и в пер. на нем. яз.), при этом на
нее так и не сославшись. 

Во Введении к 1�ой части "учебной
книги" самокритично подчеркивается,
что "новое издание предназначено для
нового, современного специалиста�педа�
гога. Обращение к последнему из мака�
ренковских произведений (1983 – 1986) и
сборнику (1988, 1990 [из серии "В помощь
изучающим проблемы коммунистическо�
го воспитания" под ред. А.А.Фролова. –
Г.Х.]) сейчас малоэффективно: в них от�
сутствуют открытые в последние годы
авторские материалы А.С.Макаренко; ус�
тарели комментарии к его работам. Необ�
ходимо ввести в научно�практический
оборот результаты проведенных в пос�
ледние десятилетия отечественных и за�
рубежных макаренковедческих исследо�
ваний" (с. 17�18). Этими словами нижего�
родский ученый готовит своих предан�
ных читателей к неожиданному для них
открытию; оказывается, большая часть
авторских текстов А.С. Макаренко и ком�
ментариев, включенных в данную книгу,
обязана своим появлением на свет ре�
зультатам исследований его недавнего
оппонента Г.Хиллига. После 25�ти лет
"заимствований" находок марбуржцев
такой поворот в творчестве видного спе�
циалиста достоин одобрения.

Относительно текстологического под�
хода в "учебной книге" написано следую�
щее: "В комментариях лишь иногда гово�
рится о проведенной составителями ра�
боте над текстами публикуемых матери�
алов, их сверке с полноценными источни�
ками, уточнении дат. Устранены сделан�
ные ранее купюры, в текст внесены до�
полнения, уточнения и исправления. Вве�
денные в текст составителями при редак�
тировании отдельные слова даны в квад�
ратных скобках. Сокращения некоторых
мест отмечены отточиями. Перевод тек�
стов с украинского языка не оговаривает�
ся" (с. 20). Три из тех методических прие�
мов, которые изложены в данной цитате,
требуют комментария:

а) "Устранены сделанные ранее купю�
ры...". Такое высказывание создает впе�
чатление, что составителям удалось уст�

ранить все купюры, сделанные при пуб�
ликациях соответствующих источников в
прежних изданиях, в первую очередь – в
восьмитомнике. Относительно редактор�
ского "обрезания" макаренковских тек�
стов, опубликованных в этом издании
АПН СССР, в вышеупомянутом фролов�
ском труде "А.С. Макаренко в СССР, Рос�
сии и мире" говорится (см. с. 178): "Осо�
бенно жестким было редактирование вы�
шедших в 1983�1984 гг. 1�го и 4�го томов:
исключение отдельных работ, купюры,
сокращение комментариев, их трансфор�
мирование в духе "современных педаго�
гических требований" и традиций 7�том�
ника" – под этим подразумевается собра�
ние работ А.С. Макаренко под заголовком
"Сочинения", изданное АПН РСФСР (М.,
1950 – 1952, 2�ое изд. 1957� 1958), которое
до 1970�х годов являлось самым обшир�
ным собранием трудов педагога�писате�
ля. Именно на основе этого издания в те�
чение долгого времени складывалось и
представление о Макаренко�педагоге.
Однако, далеко не все подобного рода
сокращения в нижегородской "учебной
книге" были исправлены (см. с. 25, 43, 63,
114). Так, оставались в неизмененном ви�
де отдельные места, которые в предыду�
щих изданиях не были отмечены отточи�
ями (см. с. 25, 43, 63, 114).  

б) "Сокращения некоторых мест отме�
чены отточиями". Почти во всех случаях
речь здесь идет не о сокращениях, целе�
направленно совершенных нижегород�
скими составителями, а о сделанных ра�
нее купюрах, которые они, очевидно, не
могли ликвидировать, потому что у них
не было доступа к "полноценным источ�
никам" соответствующих документов (с.
23, 89, 98, 120, 138).    

в) "Перевод текстов с украинского
языка не оговаривается". Это предпола�
гает, что включенные в «учебную книгу»
переводы украиноязычных документов
на русский язык оговорены в коммента�
риях; но в рассматриваемом издании
такое не всегда имеет место. Еще более
релевантными являются факты исполь�
зования переводов из различных публи�
каций без указания соответствующего
источника. Например, в следующих до�
кументах речь идет об анонимном заимс�
твовании переводов Марбургской лабо�
ратории: "В Инспектуру охраны детства
НКП" от 20 июля 1924 г. (с. 113 – 15),
"Список персонала Полтавской трудовой
колонии им. М. Горького на 1 сентября
1924 г." (с. 116 – 18), "В Главсоцвос. 8 ап�
реля 1925 г." (с. 139), "В Окрисполком, 20
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боты Полтавской колонии им. Горького"
на с. 173, где составители ссылаются на
полтавский двухтомник как на источник
переиздания данного документа, не ука�
зывается, что макаренковский "Очерк" в
аутентичном виде был уже напечатан в
ФРГ еще в 1992 году З. Вайтцем в серии
"Макаренко�Архив" (№ 3) на русском и
немецком языках. Возможно, эта мар�
бургская публикация Фролову известна
не была. Во Введении к сборнику гово�
рится, что данный очерк "впервые печа�
тается в отечественном издании с восста�
новлением сделанных купюр" (с. 18). "В
отечественном издании" – это, очевидно,
значит: в российском издании, а не в ук�
раинском (или немецком).   

В примечаниях, включенных в науч�
ный аппарат, нижегородские ученые да�
ют информацию к пониманию тех или
иных авторских текстов А.С. Макаренко.
Среди них можно найти удачные поясне�
ния к отдельным терминам и событиям
1920�х годов, к процессу формирования
макаренковской лексики и т.д., но здесь
присутствуют и неточные объяснения,
напр., "Главсоцвос – Главное управление
социального воспитания и политехничес�
кого образования" (с. 29); официальное же
название данного ключевого структурно�
го подразделения украинского Нарком�
проса звучит так: "Главный комитет (с
осени 1924 г.: Управление) социального
воспитания". О политехническом же об�
разовании в документах НКП УССР
1920�х годов речь вообще не ведется.

Реорганизацию и переименование это�
го подразделения при новом наркоме
просвещения А.Я.Шумском сам Мака�
ренко, очевидно, не замечал. Об этом сви�
детельствует название адресата его пи�
сем вплоть до времени переезда в Ку�
ряж, т.е. до той поры, пока колония им.
М. Горького под Полтавой как "опытно��
показательное учреждение республикан�
ского значения" находилась в ведении
Наркомпроса УССР. Поэтому не удиви�
тельно, что (пост)советское макаренкове�
дение не обратило никакого внимания на
реорганизацию Главсоцвоса в Упрсоцвос,
а В.А. Арнаутов, адресат не раз цитиро�
вавшегося письма Макаренко (середина
июля 1928 г.) – очевидно на основании со�
ответствующей пометки на документе
вдовы педагога, – был упомянут в качес�
тве "заведующего Главным управлением
(!) социального воспитания НКП УCCР",
что, к сожалению, перешло и в новое из�
дание (с. 291). Впрочем, еще более не�
корректным представляется коммента�

сентября 1925 г. (с. 178 – 79). Они пред�
ставляют собой прямые заимствования
из моего трехъязычного издания (1996 г.)
"Страдания "украинизированного" завко�
ла. Деловые письма А.С.Макаренко на
украинском языке (1924 – 1925 г.г.)".      

Некоторые из документов, представ�
ленных в "учебной книге" со ссылками на
архивные источники – вовсе не подлин�
ники, а машинописные копии из мака�
ренковского фонда Центрального госар�
хива литературы и искусства СССР
(ЦГАЛИ СССР – в настоящее время Рос�
сийский госархив литературы и искусс�
тва). В 1948 году по требованию Главного
архивного управления СССР эти копии
были переданы ЦГАЛИ СССР Централь�
ным госархивом Октябрьской революции
Украинской ССР (ЦГАОР УССР, сейчас
ЦГАВО Украины), Госархивами Полтав�
ской (ГАПО) и Харьковской областей
(ГАХО), а в ЦГАЛИ СССР зарегистриро�
ваны под шифром ф. 332, оп. 1, ед. хр. 52.
К счастью, в украинских архивах еще ос�
тались подлинники большинства этих до�
кументов, которые мне удалось обнару�
жить.

Помимо таких, с позволения сказать,
"second hand"� документов, рассматрива�
емое издание содержит иногда источники
со ссылками на фонды украинских госар�
хивов. Но и тут речь идет о текстах, кото�
рые уже были опубликованы – на этот
раз в упомянутом выше двухтомнике
полтавских коллег на основе сохранив�
шихся в ГАПО (шифр фонда: 8805) ма�
шинописных копий из ЦГАОР УССР. 

Кроме ссылок на источники и объясне�
ний к отдельным фразам соответствую�
щего текста, научный аппарат нижего�
родского издания содержит, точно в соот�
ветствии с традицией марбургской лабо�
ратории, поисковые данные касательно
подлинности документа и способа его
воспроизведения. При этом указаны ре�
золюции и пометки о его отправлении,
получении, регистрации и т.п., которые
составители "учебной книги" – в боль�
шинстве случаев с соответствующими
ссылками – почерпнули из макаренков�
ских сборников их марбургских и полтав�
ских коллег, не обременяя себя собствен�
ными исследованиями в этой области. 

Ввиду того, что А.А.Фролов в 1990�х
годах поддерживал интенсивное сотруд�
ничество с моим коллегой Зигфридом
Вайтцем, одним из основателей марбург�
ской лаборатории, не понятно, почему в
комментариях к центральным докумен�
там нижегородского сборника "Очерк ра�
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рий к публикации письма Макаренко (с.
292): "Письмо адресовано В.А. Арнаутову,
заведующему Главсоцвосом НКП Украи�
ны в 1927� 1928 гг. (1881 – 1938)". После
запятой совершенно очевидно следуют
ошибочные сведения, которые к тому же
введены задним числом.

В научном аппарате нижегородского
сборника можно найти и противоречащие
друг другу высказывания. Так, на с. 53
процитирована запись из "Книги посети�
телей" колонии им. М. Горького, а на с. 235
говорится: "В колонии не было книги по�
сетителей; их отзывы включались в
Дневник колонии; он не сохранился". Это
замечание соответствует словам бывшей
воспитательницы полтавской колонии
Н.Т.Поповиченко в беседе с Фроловом,
которые ученый цитирует в свой книге
"Организация воспитательного процесса
в практике А.С.Макаренко" (Горький,
1976, с. 19). Здесь опубликованы отзывы
посетителей полтавской колонии. Как
мне рассказывал Фролов, из этих ценных
источников Поповиченко во время ее де�
ятельности в колонии изъяла рукопис�
ные копии, которые затем предоставила
ему. 

В комментариях к текстам нового
сборника можно найти немало случаев
ничем не объяснимых заимствований из
моих публикаций. В первую очередь это
касается попытки объяснения архивного
контекста макаренковских документов:
приведение дополнительных источников,
необходимых для более точного понима�
ния соответствующего текста, в том чис�
ле и реакции адресата на него. Это новый
в макаренковедении подход. Поэтому не
удивительно, что нижегородские ученые
здесь его широко применяли, иногда
опять же без ссылок на источники.
Вынужден указать на несколько наибо�
лее "смелых" заимствований моих иссле�
довательских результатов. 

1) В документе "Отчетная ведомость о
состоянии Полтавской трудовой колонии
имени М.Горького за март 1923 года" в
графе "Физическое воспитание" "Заведу�
ющий учреждением А. Макаренко" впер�
вые сообщает следующее: "военная гим�
настика по программе всевобуча". В пол�
тавском сборнике (ч. I, с. 182), как и в "Пе�
дагогической поэме" (гл. "Сортовые семе�
на"), ошибочно говорится о "всеобуче".
Фролов комментирует данное высказы�
вание таким образом: "Программа всеоб�
щего военного обучения (в объеме 96 ча�
сов) введена в действие на Украине в ок�
тябре 1922 г. В РСФСР начала приме�

няться в 1918 г." (с. 77). Однако это – не
вывод нижегородского макаренковеда, а
моя находка, о которой я впервые (со
ссылками на ж. "Красный спорт", 1922, №
1, с. 16) рассказал в соответствующем
комментарии к 3�му тому Марбургского
издания (1982, с. 306).

2) В комментарий к письму А.С. Мака�
ренко от 15 июля 1924 г., в котором "зав�
кол" обращается в Главсоцвос НКП
УССР "с просьбой ходатайствовать о ко�
мандировании на рабфак 9 воспитанни�
ков колонии", включен подробный обзор о
дальнейшей проработке и о решении
данного вопроса (с. 112 – 13). При этом
А.А.Фролов заимствует архивный кон�
текст данного документа из марбургского
сборника "Страдания "украинизирован�
ного" завкола" (с. 175 – 176), не указывая
этот источник. Н.Н.Тарасевич же в своем
комментарии к соответствующему доку�
менту в полтавском двухтомнике (ч. II,
с. 118 – 19) достойно оценивает мои исс�
ледования процесса принятия колонис�
тов в харьковские рабфаки и указывает
на некорректные данные у Фролова. 

3) 24 февраля 1928 г. "завкол" Мака�
ренко обратился к "товарищу Н.И.Буха�
рину", члену всесоюзной комиссии по
приему возвращающегося на родину
А.М.Горького, с просьбой выделить коло�
нии, названной в его честь, дополнитель�
но как минимум 30 000 рублей, мотиви�
руя свое обращение следующим образом:
"В нашей нищете принять Горького нам
неловко…". В подлиннике этого письма с
необычным обращением "Дорогой и мно�
гоуважаемый Николай Иванович", кото�
рый хранится в ЦГАВО Украины, фами�
лия Бухарина стерта, но чешский мака�
ренковед Либор Пеха (1926�2001), позна�
комившись с документом еще в 1960�х го�
дах, смог прочитать ее. Об этом я сообщал
в статье "Макаренко и власть" (Педагоги�
ка, № 6 за 2002 г., с. 66�79). А.А.Фролов
"восстановил" адресат письма без ссылок
на находку Либора Пехи и мое сообщение
о ней.

4) Я уже указывал на то обстоятельс�
тво, что А.А.Фролов активно использовал
выпуск № 11 серии "Опускула Макарен�
киана". Это академическое издание пере�
писки А.С. Макаренко с М. Горьким, под
редакцией автора данной статьи и
С.С. Невской (Марбург, 1990). При публи�
кации макаренковских писем в "учебной
книге" составители ссылаются лишь на
1�ый том "Педагогических сочинений"
(М., 1983)  – также по поводу мест из
эпистолярного наследия, которые не
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нарисовал дифференцированную карти�
ну исследовательской работы марбург�
ских коллег. Так, в ней можно прочитать
(на с. 138�39):

"В деятельности лаборатории "Мака�
ренко�реферат" ведущее место заняло
исследование генезиса макаренковских
идей и опыта. Развернулась капитальная
текстологическая работа, в ходе которой
стали устраняться ранее сделанные в из�
даниях его сочинений купюры, восста�
навливаться измененные формулировки.
В научный оборот введены некоторые не�
известные ранее авторские материалы
А.С.Макаренко, многообразные новые
макаренковедческие источники, биогра�
фические сведения.

Деятельность лаборатории "Макарен�
ко�реферат" постепенно стала оказывать
огромное влияние на макаренковедчес�
кую работу в разных странах, прежде
всего в Польше, Чехословакии, Венгрии,
Италии, СССР. Проведенные лаборато�
рией исследования вели к освобождению
от разного рода догматических утвер�
ждений, побуждали к рассмотрению ма�
каренковских трудов и опыта как соци�
ально�культурного явления большого
масштаба, во всей его сложности и проти�
воречивости, конкретности и динамичном
развитии".

К сожалению, прежний Фролов сейчас
вновь взял верх над теперешним.

Стаття надійшла в редакцію  26.02.08

включены в этот восьмитомник. Среди
других беззастенчивых заимствований
из академического издания переписки
(на с. 156, 193, 194, 197) в "учебной книге"
воспроизводится (на с.185�86) и следую�
щее размышление педагога об "общей не�
удаче коллективных хозяйств", сделан�
ное еще до "сплошной коллективизации"
сельского хозяйства в СССР. В (пост)со�
ветские издания трудов А.С.Макаренко
до тех пор оно не было включено. 10 фев�
раля 1926 г. "завкол" написал Горькому:

"Дело в том, что нужно признать об�
щую неудачу коллективных хозяйств.
Сельскохозяйственные коммуны и арте�
ли, начинающие работу всегда шикарно,
с полным инвентарем и всегда с креди�
том, очень скоро начинают трещать, а по�
том лопаются с большими или маленьки�
ми скандалами. Их губят, с одной сторо�
ны, несвязанность коллективных и лич�
ных интересов, с другой стороны – от�
сутствие новых организационных форм
хозяйствования. Коллективное хозяй�
ство, так легко решаемое экономически,
совершенно не исследовано психологи�
чески. Слишком легкомысленно думать,
что стоит в распоряжение 200 человек
передать тысячу десятин, как дело сразу
станет на рельсы и останется только ра�
доваться. Вот у нас в колонии десяток ин�
теллигентов, поставивших себе целью
создать крепкую коммуну колонистов,
уже шестой год сидит на этом деле, и еще
далеко до того, чтобы кричать "ура". А
ведь мы копаемся  в каждой мелочи. Если
бы нам время и свободный от заботы дух,
мы могли бы написать целые тома о зако�
нах коллектива. Нам вот просто видно,
что коллективизация прежде всего тре�
бует педагогического внимания и при
этом очень осторожного, пристального и
настойчивого, требует большого отбора
форм и средств". 

В качестве вывода из анализа нижего�
родской "учебной книги" следует, к сожа�
лению, констатировать, что даже спустя
почти двадцать лет после преодоления
конфронтации между Востоком и Запа�
дом далеко не все признанные "мастера"
постсоветского макаренковедения спо�
собны адекватно оценить результаты
своей деятельности и корректно приз�
нать достижения коллег, в том числе и
зарубежных.

Этот печальный итог является тем бо�
лее удивительным, если вспомнить, что
А.А.Фролов в своей монографии "А.С.Ма�
каренко в СССР, России и мире", вышед�
шей из печати всего лишь годом ранее,
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В сучасній Україні спостерігається
різне ставлення до народної трудової пе�
дагогіки А.С.Макаренка, чий життєвий і
професійний шлях міцно пов'язаний з
Полтавщиною. Макаренко "втрачений"
для учнівської молоді України як пись�
менник, бо його світовий бестселер "Пе�
дагогічна поема" вилучено з усіх шкіль�
них програм з літератури.

У великому занепаді опинилася і його
трудова педагогіка. По�перше, педагогіч�
на і батьківська громад�
ськість дезорієнтована
тим, що начебто міжна�
родні дитячі організації
заперечують працю дітей
[10]. Насправді  основопо�
ложні документи Міжна�
родної організації праці
(МОП), зокрема, Конвен�
ція від 17 червня 1999 року
№ 182 "Про заборону та
негайні дії щодо ліквідації
найгірших форм дитячої
праці" закликають до бо�
ротьби не з працею дітей, а
тільки – з найгіршими її
видами (рабство, закріпа�
чення, примусова праця,
проституція, порнографія,
жебрацтво тощо). Ця Кон�
венція ратифікована Ук�
раїною і набула чинності у
грудні 2001 року.

По�друге, звільняються від праці уро�
ки… праці у загальноосвітніх школах.
Учителі праці стверджують, що за нови�
ми навчальними програмами з трудової
підготовки не можна сформувати в учнів
жодних практичних умінь (тим більше –
навичок), бо зміст уроків має ознайомчо�

споглядальне спрямування. Тобто, якщо
на інших уроках панує вербалізм (сло�
весний метод), то на уроках праці пере�
магає верхоглядство.

По�третє, праця вилучається з позау�
рочного виховного процесу як праця�тур�
бота (комуністична, волонтерська). При�
гадується судове переслідування дирек�
тора школи за те, що послав учнів приби�
рати подвір'я. Якщо вже так рішуче бо�
ротися з самообслуговуючою працею, то

давайте переможемо її ос�
таточно: заборонимо дітям
(поки не стануть доросли�
ми) підмітати і у себе вдо�
ма. Але чи не запізно ки�
немося виховувати охай�
ність?

Про "школу�господарс�
тво" (за народною педаго�
гікою Макаренка) взагалі
не йдеться. Наведу неве�
селий жарт одного з учи�
телів праці, який порадив
замінити відоме гасло
"Вчитися, вчитися, вчити�
ся…" на нове: "Дармоїдс�
тво і безробіття – наш ви�
ховний ідеал (?!)". Най�
сумніше те, що деякі з віт�
чизняних істориків освіти
вилучили ім'я Антона Ма�
каренка з пантеону укра�

їнських педагогів й переписали в педаго�
ги… російські. Беручи до уваги, що Мака�
ренко народився на Сумщині, вершин пе�
дагогіки досяг на Полтавщині (с. Ковалів�
ка) і Харківщині (Куряжська колонія, ко�
муна�завод фотоапаратів "ФЕД"), такі
"відкриття" не мають нічого спільного не
тільки з історією, а й зі здоровим глуздом.

Огляд матеріалів, присвячених біографії та педагогічному досвіду Антона Макаренка і надруко�
ваних на сторінках часопису "Постметодика" за 15 років його існування.

Обзор материалов, посвящённых биографии и педагогическому опыту Антона Макаренко и опуб�
ликованых на страницах журнала "Постметодика" за 15 лет его существования.

The review of the materials devoted to the  biography and pedagogical experience of Anton Makarenko
and published on the pages of the journal "Postmethods" for 15 years of its existence.

МАКАРЕНКІАНА  "ПОСТМЕТОДИКИ":
1993 � 2008

В.Ф. Моргун
120�річчю з дня народження видатного 
українського педагога зі світовим ім'ям

Антона Семеновича Макаренка
присвячується



Не претендуючи на повноту аналізу,
зупинимося тільки на деяких аспектах
цих публікацій. Перше коло питань мож�
на узагальнити як фундамент творчості
Макаренка. Із статті Хілліга [16] дізнає�
мося, що вже в студентські роки Мака�
ренко мав велику ерудицію і радикальні
погляди на педагогіку, бо його випускний
твір, текст якого не зберігся, але є декіль�
ка свідчень, називався "Криза сучасної
педагогіки". Л.Пашко і В.Бардінова [8]
проливають світло на "потаємну філосо�
фію педагогіки" Макаренка, який був
знайомий з поглядами на "інстинкт ко�
лективіста" і "перспективи особистості"
А.Бергсона, з "оптимістичною настано�
вою" А.Шопенгауера, з концепцією
"сильної духом людини" Ф.Ніцше. Автор
[6] розвінчує ігнорування досвіду Мака�
ренка з причин його геніальності. Адже
сам Макаренко багато разів наголошує на
тому, що його трудова педагогіка – це не
вигадка генія, а споконвічна народна тра�
диція, ігноруючи яку освіта програє. І,
навпаки, дотримуючись її, здатна не
тільки виховувати, але й перевиховувати
тих, хто оступився. Хілліг [13;19] показує,
що Макаренку був добре відомий досвід
Болшевської трудової колонії НКВС, але
у зв'язку з тим, що її керівництво було
піддане репресіям, а сама вона – закрита,
він про плідне запозичення її надбань
майже не згадував.

Друге коло проблем макаренкознав�
чих публікацій "Постметодики" стосуєть�
ся взаємин (очних і заочних) Макаренка і
сучасників. Так, високу оцінку праці Ма�
каренка давав Григорій Ващенко, який
бував у колонії ім. Горького, називав Ма�
каренка "педагогом від Бога" і вперше оп�
рилюднив його статтю про успіхи колонії
у збірці за власною редакцією [12]. Пізні�
ше, у мюнхенський період, він назве Ма�
каренка "яничаром", але Хілліг слушно
пояснює це політичною кон'юнктурою та
елементарною заздрістю. Данський педа�
гог Г.Х.Кофод паралельно з Макаренком
працював у Копенгагені за ідентичною
методикою з контингентом соціально за�
недбаних людей (віком від 18 років аж до
старості) й фактично довів, що трудова
педагогіка здатна виховувати не тільки
дітей, а і дорослих [7]. І.Зязюн [3] у порів�
няльному аналізі довів існування цікавих
паралелей у пошуках міжособистісної
гармонії в колективі Макаренка і соціаль�
ного психолога Дж.Морено. Г.Хілліг [18]
дослідив причини кар'єрного злету і па�
діння Макаренка в харківській дитячій
трудовій комуні НКВС ФЕД, що пов'яза�
не з ім'ям його керівника чекіста В.А.Ба�
лицького. Майже детективну історію вте�
чі Макаренка від загрози репресій мос�

Слід віддати належне росіянам. За ре�
дакцією С. Невської видана "Педагогічна
поема" без купюр; книга збільшилася у
півтора рази. Вилучене сталінською цен�
зурою набрано курсивом, тому тепер
текст виглядає так: немає майже жодної
сторінки без курсивних слів, глави – без
курсивних сторінок, три глави – курсивні
повністю. Одна з них називається: "На
педагогических ухабах" (мовляв, у ра�
дянській педагогіці все гладенько, а тут
якийсь Макаренко про якісь "ухабы"!?).

Патріарх російського макаренкознав�
ства Анатолій Фролов випустив у Ниж�
ньому Новгороді безпрецедентний твір, у
якому простежена доля педагогічної
спадщини Макаренка в СРСР, Росії та
світі з 1939 року до наших днів [9].

Росія силами редакції флагмана росій�
ської освітянської періодики "Народное
образование" (О. Кушнір) та Міжнародної
Макаренківської асоціації (Т.Корабльова)
шостий рік поспіль проводить Міжнарод�
ний конкурс імені Антона Макаренка на
кращий освітній заклад (школу�госпо�
дарство), що поєднує навчання з продук�
тивною діяльністю дітей [2]. На жаль,
жодна українська школа досі не взяла в
ньому участі. 

В Україні залишилися невеликі ост�
рівці трудової макаренківської педагогі�
ки в київському Інституті педагогічної
освіти та освіти дорослих АПН (І. Зязюн),
у Мелітополі (М. Окса), у Полтаві (В. Па�
щенко), у Рівному (С. Карпенчук), у Хар�
кові (Б. Наумов), у с. Сахнівці на Черка�
щині, у с. Ковалівці на Полтавщині тощо.
До таких острівців належить і полтав�
ськой педагогічний журнал "Постметоди�
ка" (головний редактор С. Клепко), якій
напередодні ювілею видатного земляка
не соромно ні перед його пам'яттю, ні пе�
ред освітянською та батьківською гро�
мадськістю України. Адже на сторінках
часопису макаренківська проблематика
не є ювілейним єлеєм, а посідає достойне
місце протягом 15 років існування.

За цей період у "Постметодиці" поба�
чило світ 18 статей, присвячених твор�
чості А.С. Макаренка. Абсолютним пере�
можцем за кількістю матеріалів є (знов,
до нашого сорому) відомий німецький
дослідник, доктор габілітований з педаго�
гіки, керівник лабораторії "Макаренко�
реферат" при Марбурзькому університе�
ті Гьотц Хілліг (10 статей!) [1; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18; 19]. Друге�третє місця
поділили академік Іван Зязюн [3;4] і ав�
тор цих рядків [6;7] (по 2 статті). Із ціка�
вими розвідками виступили також
О.Абарінов (Київ) [1], М.Красовицький
(Нью�Йорк) [5], Л.Пашко, В.Бардінова
(Полтава) [8].   
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ковського періоду знаходимо у нарисах
Абарінова і Хілліга [1;11].

Два матеріали розкривають подробиці
діяльності Макаренка на посаді завкола у
Ковалівці, яку Хілліг [14;15] влучно нази�
ває лабораторією і сценою, адже педаго�
гіка – це поєднання науки і мистецтва.

І, нарешті, четверте коло питань охоп�
лює макаренкознавство і майбутнє педа�
гогіки А.С.Макаренка. Г.Хілліг [16], відда�
ючи пошану пам'яті відомого чеського
вченого Лібора Пехи, згадує про благо�
родний вчинок дослідника, завдяки яко�
му вдалося розшукати в Парижі брата
видатного педагога – Віталія Макаренка,
який став згодом автором книги спогадів
"Мій брат – Антон Семенович". І.Зязюн
[4] і М.Красовицький вважають, що педа�
гогіка Макаренка не є порохом історії, їй
належить майбутнє: "Напевно, пора нам
припинити кружляння навколо А.С.Ма�
каренка, а хоча би чітко, зрозуміло, від�
повідно до особливостей сучасної школи
розпочати з'ясовувати найважливіші ас�
пекти його методики виховання, допо�
могти педагогам опанувати її" [5, с. 55]. 

Справді, якщо ми не хочемо перетво�
рення нашої молоді на ледащо і безробіт�
них чи на торгівців колоніальними това�
рами, то ми повинні визнати те, що давно
визнав світ: альтернативи педагогіці
життя, кращі зразки якої демонструє
досвід Антона Макаренка та його послі�
довників, не існує.  
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ває партнерські стосунки з батьками,
владою і громадою села.

Проблеми соціального партнерства
досліджували Г.В.Борисов, П.Бурдьє,
Л.Г.Гуслякова, Е.Г.Калінкіна, Н.З.Камалі$
єв, А.В.Корсунов, Л.А.Луговський, І.М.Ре$
моренко та ін. Науковці наголошують на
тому, що соціальне партнерство дає змо$
гу діяти ефективно і успішно на основі
пріоритетної перспективи, загальної для
всіх партнерів, ефективно координувати
спільну діяльність із чітким розумінням
власної відповідальності. Така діяльність
є найбільш ефективною і економічною
для партнерів, зокрема в системі освіти.

У широкому значенні соціальне пар$
тнерство розглядається як спільна ко$
лективна діяльність різноманітних соці$
альних груп, яка приводить до позитив$
них ефектів, що задовольняють потреби
та інтереси всіх учасників. 

С. Алєксєєв наголошує, що соціальне
партнерство – це серйозна школа демок$
ратії, тобто така система взаємовідносин
у суспільстві, за якої реалізуються інте$
реси більшості за одночасного врахуван$
ня інтересів меншості, де кожен учасник
процесу, відповідаючи за себе, несе за$
гальну відповідальність за прийняті рі$
шення. Соціальне партнерство – це і
особлива школа управління соціально$
економічними і суспільно$політичними
процесами на всіх рівнях влади, яка
вчить партнерів уміння домовлятися, бу$
ти соціально відповідальними учасника$
ми переговорного процесу, яка формує
паростки нової культури взаємовідносин

У сучасній школі відображені харак$
терні ознаки нашого часу – широкі мож$
ливості для власного вибору людини, ре$
алізації її професійних та інших потреб;
значна роль людини у забезпеченні влас$
них інтересів і можливостей, різноманіт$
них моделей діяльності. У зв'язку з цим
найважливішим завданням сучасної
школи стає забезпечення всіх необхідних
умов для розвитку особистості учня, його
самореалізації, набуття життєво необхід$
них компетенцій. 

Особливо гостро постає визначена
проблема в сільських школах, які працю$
ють за умов обмеженості матеріально$
технічного, кадрового та науково$мето$
дичного забезпечення навчально$вихов$
ного процесу. Водночас саме школа на се$
лі стає не тільки освітнім, а й культурним
та соціальним центром.

Школа завжди була інтелектуальним і
культурним центром для мешканців села.
Саме до школи вони зверталися по ін$
формацію, знання, допомогу.

Проте впродовж останніх років різко
змінилося оточення громади на селі –
закрито будинки культури, фельдшер$
ські пункти, музичні школи, спортивні
бази тощо. І тому школа залишилася єди$
ним соціально$культурним центром. На
сьогодні саме у школі є висококваліфіко$
ваний колектив професіоналів, здатний
здійснювати освіту і виховання молодого
покоління. Тому для вирішення постав$
лених завдань школа не може діяти відо$
соблено, а має стати саме тією організаці$
єю, яка професійно встановлює і розви$
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Висвітлено питання формування та розвитку партнерських стосунків школи з батьками та
громадою, що сприятиме покращенню якості освітніх послуг, зростання іміджу школи, залу�
ченню додаткових людських і матеріальних ресурсів для розвитку школи.

Освещены вопросы формирования и развития партнерских отношений школы с родителями и
общественностью, что повлияет на улучшение качества образовательных услуг, повышение
имиджа школы, привлечение дополнительных человеческих и материальных ресурсов для раз�
вития школы.

It deals with the question of formation and development of partners relations of school  with parents
and community, that will  facilitate the improvement of  educational services quality, the growth of
school image,  bringing in of additional human and financial resources for school development .

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА МІЖ
ШКОЛОЮ ТА ГРОМАДОЮ

С.В.Королюк
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спілкування (двосторонні потоки інфор$
мації); чесність; повага; рівність.

Соціальне партнерство для школи оз$
начає співпрацю з владою, бізнесом, міс$
цевою громадою та територіальними інс$
титуціями для досягнення суспільно ко$
рисного результату. Механізмами взає$
модії школи із соціальними партнерами
є:

дослідницька діяльність;
проектна діяльність;
соціально значущі акції.

Кожна школа, плануючи діяльність з
розвитку соціального партнерства, може
визначати такі напрями в роботі:

реалізація неперервності освіти;
спільна діяльність;
співпраця школи і соціуму на взає$

мовигідних умовах;
формування активної життєвої по$

зиції членів громади.
Так, реалізація неперервної освіти за$

безпечується шляхом співпраці школи із
дошкільними та вищими навчальними
закладами на основі реалізації спільних
програм, що стосуються наступності: пе$
реходу дошкільників до першого класу та
вступу випускників у ВНЗ.

Спільна діяльність передбачає залу$
чення до співпраці різноманітних інсти$
туцій, разом з якими реалізуються зав$
дання розвитку особистості учня, на$
приклад, проводяться семінари, творчі
звіти, тренінги, рольові ігри, залучаються
спеціалісти, які проводять на базі школи
гуртки, Дні відкритих дверей, зустрічі
тощо. Співпраця школи і соціуму на взає$
мовигідних умовах забезпечується шля$
хом реалізації таких заходів, проектів, як
річниця школи, села, День науки, День
перемоги тощо. Формуванню активної
життєвої позиції сприяє проведення дис$
путів, рольових ігор, екскурсій, ознайом$
лення з народними традиціями, які про$
водяться спільно школою та громадою се$
ла. Крім того, школа має тісно співпрацю$
вати з іншими школами, що розташовані
поблизу. Для розвитку партнерських сто$
сунків школи$партнери можуть проводи$
ти різноманітні спільні заходи, як$от:
спільні свята, конкурси, інтелектуальні
та спортивні турніри, диспути, рольові іг$
ри, які будуть сприяти обміну досвідом,
підвищенню якості роботи школи шля$
хом засвоєння нового, налагодженню
дружніх стосунків між учнівськими та
педагогічними колективами, вирішенню
спільних проблем.

Школа має змогу розширити коло со$
ціальних партнерів, займаючись дослід$
ницькою діяльністю і реалізуючи програ$

у державі на шляху побудови громадян$
ського суспільства. При цьому автор на$
голошує, що соціальне партнерство
включає і соціальну відповідальність біз$
несу, етику його поведінки, вміння знахо$
дити компроміс у трудовому колективі,
здатність встановлювати партнерські
стосунки з громадськими організаціями,
реалізовувати соціально значимі проек$
ти, створювати атмосферу довіри і взає$
морозуміння.

І. Хоменко визначає соціальне пар$
тнерство як особливий тип спільної ді$
яльності між суб'єктами освітнього про$
цесу, що характеризується довірою, за$
гальними цілями та цінностями, добро$
вільністю та довготривалістю відносин, а
також визнанням взаємної відповідаль$
ності сторін за результат їх співпраці та
розвитку [8].

Отже, соціальне партнерство передба$
чає розвиток участі громади в управлінні
школою через реалізацію пріоритетних
напрямів розвитку освіти, які, своєю чер$
гою, сприяють: підвищенню якості освіти;
покращенню матеріальної бази школи;
забезпеченню доступності якісної освіти;
підвищенню якості освітніх послуг; залу$
ченню до діяльності спонсорів та волон$
терів.

Партнерство можна визначити як:
розвиток стосунків;
розвиток союзів, у яких кожен із

партнерів може сам вирішувати і діяти;
взаємну підтримку;
процес обміну знаннями та досвідом;
таке, що має значення, коли здій$

снюється в рамках плану чи проекту
(тобто партнерство з метою зробити щось
потрібне для дитини);

спільність поглядів стосовно того,
ким має стати дитина у майбутньому;

процес, який триває у часі (це не мо$
жуть бути одноразові рішення чи диску$
сія);

крок до незалежності, який здій$
снюється не сам по собі [5].

Партнерство на базі школи – це мож$
ливість поліпшити імідж школи, залучи$
ти додаткові людські та матеріальні ре$
сурси для підтримки школи, для задово$
лення потреб і інтересів громади. Пар$
тнерства створюють соціальний капітал,
поліпшують взаєморозуміння, довіру і
взаємодію між представниками різних
секторів громади. Відповідно, вони слугу$
ють зміцненню демократії.

Партнерствам на базі школи властиві
такі характеристики: взаємовигідність;
прозорість; волонтерство; двостороннє
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вий характер взаємодії. Третьою ознакою
партнерських стосунків є взаємна відпо$
відальність, основа якої закладається на
самому початку спільної діяльності (на
другому етапі) [8].

Схарактеризуємо основні види діяль$
ності батьків та громади в роботі школи:

1. Забезпечення умов, необхідних для
розвитку дітей та підлітків.

Діти отримують підтримку від батьків,
яка забезпечує здорові умови розвитку,
виховання, безпеки, харчування та про$
живання. Громада створює умови безпе$
ки, стабільності та підтримки підлітків.

2. Розвиток відкритості та зворот�
ної комунікації.

Ефективний зворотний зв'язок між
школою, родинами та громадою є осно$
вою для всіх видів партнерства. Обмін ін$
формацією залучає сім'ї та громаду до ді$
яльності у школі і формує в них почуття
особистої гідності та значимості. Це та$
кож відкриває можливості для обміну ін$
формацією про потреби та розвиток ді$
тей, обговорення програм та проблем
життя школи.

3. Підтримка навчання в сім'ї та гро�
маді.

Батьки та громада працюють разом
над створенням середовища, що сприяє
навчанню школярів. Батьки виховують
дітей своїм прикладом, спонукаючи їх до
успіхів у навчанні. Родина виховує само$
дисципліну та моральні цінності молодої
людини. Громада та громадські організа$
ції визнають та поважають потреби шко$
лярів і їх внесок у розвиток суспільства,
сприяють одержанню освіти молодим по$
колінням, готуючи його до дорослого
життя.

4. Добровільна допомога школі та до�
радча роль.

Школа залучає до співпраці батьків та
громаду як помічників і порадників у виз$
наченні пріоритетних напрямів розвитку
та навчання молоді. Збирання коштів, ре$
петиторство, праця в бібліотеці, виступи
з промовами, розвиток позакласної сис$
теми навчання – усе це сфери добровіль$
ної діяльності на користь школи.

5. Організація співробітництва та
партнерства.

Співробітництво та партнерство з
батьками і громадою спрямовані на під$
тримку та забезпечення шкільних на$
вчальних програм, узгодження сфери
послуг з потребами родин та дітей.

6. Участь у прийнятті рішень та
управлінні.

Офіційна структура школи побудова$
на таким чином, що батьки та громада

ММЕЕННЕЕДДЖЖММЕЕННТТ ООССВВІІТТИИ
ми "Моє село", "Моя родина", "Видатні
земляки" тощо.

Незважаючи на віддаленість від ра$
йонного та обласного центру, школа пот$
ребує налагодження партнерських сто$
сунків із ЗМІ, які допомагають їй бути
конкурентоспроможною, рекламувати
свої досягнення та залучати нових пар$
тнерів до співпраці.

Особливим партнером для школи є
місцева влада. Співпраця між школою і
владою може реалізовуватися через такі
соціальні проекти, як "Самоврядування
школярів", акції "Ми за чисте село",
"Зробимо своє село красивим", "Краще
подвір'я", прибирання та озеленення се$
ла, а також проведення спільних "круг$
лих столів", диспутів, рольових ігор.

Найбільш близьким і значущим соці$
альним партнером школи є батьки, які
стають активними учасниками навчаль$
но$виховного процесу, включаючись у
роботу Ради школи, Піклувальної ради,
батьківського комітету. Також батьки
входять до складу ініціативних груп з
розробки програм розвитку школи, моде$
лі самоврядування школярів. Батьки вис$
тупають організаторами та учасниками
волонтерських акцій, диспутів, спільних
заходів, туристичних походів, свят.

У побудові партнерських стосунків з
батьками І. Хоменко виокремлює три ета$
пи. Перший – знайомство, під час якого
визначаються загальні цілі, спільні цін$
ності та ресурсна база сторін. На цьому
етапі необхідно здійснити такі заходи:
моніторинг батьківських запитів і ресур$
сів та власних ресурсів школи. Такі кро$
ки, на думку автора, сприятимуть моти$
вації батьків до здійснення спільної ді$
яльності, а також уникненню непорозу$
мінь та конфліктів у майбутньому.

Другий етап – спільна діяльність.
Майбутні партнери, визначившись із
напрямом взаємодії і ресурсами, працю$
ють над проектуванням конкретних прог$
рам спільної діяльності. Важливим є роз$
поділ відповідальності за ті чи інші спра$
ви спільної праці, а також довіра до шко$
ли. Треба враховувати, що формуванню
довіри сприяють: дотримання етичних
норм і домовленостей; підтримка; про$
дуктивність.

Третій етап – власне партнерство.
Необхідною умовою партнерських відно$
син є добровільність учасників, що озна$
чає свободу вибору в різноманітних фор$
мах взаємодії (спільної діяльності). Дру$
гою ознакою партнерських відносин є їх
довготривалість, тобто спрямування
суб'єктів на довготривалий  і неодноразо$
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Тому основними напрямами розвит�

ку зв'язків між школою та громадою є:
гостинне ставлення до батьків, на$

лагодження добрих взаємин та довіри;
організація суспільних та громад$

ських заходів;
постійне спілкування для надання

корисної інформації про школу і те, що
там відбувається;

забезпечення можливості для освіти
і розвитку членів громади;

залучення думки громади в процесі
прийняття рішень і розробки програм
розвитку;

залучення волонтерів, використан$
ня їх умінь, зацікавлень та досвід [4].

Сучасна школа має можливості для
того, щоб стати осередком розвитку гро$
мади. Для цього варто розробити відпо$
відну програму партнерства на базі шко$
ли. Партнерство створює соціальний ка$
пітал, поліпшує взаєморозуміння, довіру
та взаємодію між представниками різних
секторів громади. 

Для налагодження партнерства необ$
хідно перш за все оцінити його можли$
вості. Партнерські стосунки можуть бути
довгостроковими та короткостроковими.
Наприклад, короткострокове партнер$
ство може існувати у формі певного
спільного проекту, тижня, місячника то$
що, довгострокове – як клуб, асоціація та
інші формалізовані об'єднання, хоча і не
зареєстровані.

Варто пам'ятати, що кожен потенцій$
ний партнер унікальний, тому варто діб$
рати до кожного особливий підхід.

Особливим партнером школи є засоби
масової інформації (ЗМІ). Саме вони мо$
жуть допомогти подолати проблему об$
меженої поінформованості про діяльність
навчального закладу, що, врешті, приз$
водить до браку активної підтримки його
цілей і програм з боку місцевої громади
[4]. Засоби масової інформації  – один із
соціальних інститутів, що тією чи іншою
мірою виконують замовлення суспільства
та окремих соціальних груп щодо певного
впливу на населення, зокрема на окремі
вікові та соціальні категорії. За допомо$
гою ЗМІ поширюються різні види інфор$
мації (щодо знань, духовних цінностей,
моральних і правових норм тощо) серед
кількісно значної і достатньо широкої ауди$
торії людей різного віку та соціального
стану.

Саме тому взаємодія з місцевими та
регіональними ЗМІ має бути одним із
напрямів роботи школи.

Цілями цієї діяльності мають стати:

мають право на участь у плануванні та
прийнятті рішень як дорадчий та керів$
ний орган. Ефективність цієї роботи під$
тримується розвитком управлінських
якостей та відповідною підготовкою за$
лучених осіб [1].

Є декілька напрямів взаємодії між
школою та громадою:

$ вивчення соціального замовлення,
вивчення потреб громади на освітні пос$
луги, що їх пропонує школа;

$ залучення волонтерів із кола членів
громади до роботи у школі;

$ найважливіше – перетворення шко$
ли на осередок розвитку громади.

Школи часто стають першою підтрим$
кою для громади, мешканців села. Для
всієї громади школа може стати певним
консультаційним пунктом (юридичні пос$
луги вчителя правознавства; користу$
вання шкільною бібліотекою).

З іншого боку, допомога громади школі
може також проявлятися у різних фор$
мах. Варто пам'ятати, що вона вибудову$
ється завдяки налагодженому спілкуван$
ню і плеканню добрих стосунків.

Дослідники виокремлюють такі спосо�
би партнерства школи з громадою:

спільні для школи, громадських ор$
ганізацій та місцевих установ дні відкри$
тих дверей, де можна презентувати та
обговорити їх роботу;

вечори та фестивалі для місцевої
громади;

заохочення для ширшого викорис$
тання шкільних приміщень у позауроч$
ний час;

залучення громадських груп до різ$
них форм навчання. Наприклад, служба
працевлаштування може проводити за$
няття у школі. Батьки можуть виявити
цікавість до педагогічних семінарів,
пов'язаних із темою батьків і підлітків.
Педагоги, що вміють навчати, можуть
взяти на себе поширення інформації з
будь$якої спеціальності, потрібної грома$
ді;

реалізація учнівських соціальних
проектів, під час яких школярі, вчителі
та громада разом вирішують складні пи$
тання та проблеми місцевого життя, за$
лучаючи до цього процесу й органи міс$
цевого самоврядування [4].

Громада є одним із найпотужніших
каналів, через який школа контактує з
батьками. Школа, яку підтримує місцева
громада, матиме різнобічну користь. Про$
те допомогу громади не можна сприймати
як даність, вона вибудовується завдяки
налагодженому спілкуванню і плеканню
хороших стосунків. 
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поширення інформації про діяль$
ність школи;

просвітницька діяльність для грома$
ди;

висвітлення значимості її ролі;
становлення і зміцнення іміджу

школи;
формування позитивної громадської

думки;
знаходження додаткових джерел

фінансування;
встановлення партнерських стосун$

ків [6].
Таким чином, соціальне партнерство

має вияв у школі у формі обміну досві$
дом, у спільній реалізації соціально зна$
чущих проектів та ініціатив, у збережен$
ні традицій, вдосконаленні освітнього се$
редовища школи. Розвиток  соціального
партнерства між родиною і школою спри$
яє зростанню знань учнів у предметних
областях, розвитку соціальних і загаль$
них навчальних навичок, зростанню са$
моповаги і психологічної комфортності
для дитини, а також набуття матеріаль$
них ресурсів для реалізації нових освіт$
ніх проектів. Така діяльність розширює
коло спілкування усіх учасників нав$
чально$виховного процесу, дає змогу до$
сягти значних позитивних результатів у
навчанні і вихованні учнів, допомагає їм
здобути соціальний досвід та сприяє
формуванню їх життєвої позиції, вмінню
вступати у партнерські стосунки з пред$
ставниками громадськості.
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Пріоритетним завданням сучасних
навчальних закладів, крім традиційного
навчання і виховання, є створення спри�
ятливих умов для всебічного розвитку
особистості.

Важливу роль у цьому процесі має на�
явність у школах соціально�психологіч�
них служб, до складу яких входять прак�
тичні психологи та соціальні педагоги.
Завдання психологічної служби навчаль�
ного закладу полягає у соціально�психо�
логічному супроводі навчально�виховно�
го процесу, включаючи моніторинговий
супровід управління закладом. Така ді�
яльність регулюється нормативно�право�
вими документами Міністерства освіти і

науки України, зокрема наказом МОН
України "Про затвердження Положення
про психологічну службу системи освіти
України" від 03.05.1999 р. № 127, із зміна�
ми і доповненнями (наказ МОН України
від 07.06.2001р. № 439), статтями 21 та 22
Закону України "Про освіту", Етичним
кодексом психолога [1], у яких вказані ці�
лі, завдання, напрями, види та етичні
принципи роботи. Кожен навчальний
заклад має свою специфіку, свої завдан�
ня, проблеми, пріоритети, залежно від
яких розгортається діяльність психоло�
гічної служби.

На рис. 1 схематично представлені мо�
делі основних можливих форм взаємодії
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Сформульовано пріоритетні завдання діяльності соціально�психологічної служби в навчальних зак�
ладах щодо створення сприятливих умов для розвитку особистості. Проведено аналіз моделей взає�
модії служби з учасниками навчально�виховного процесу. Подано характеристику загального квалі�
фікаційного рівня працівників служби м. Полтави. Поставлено проблему "фахового вакууму" психо�
логів�практиків в межах закладів та модель конструктивної взаємодії між психологом і керівником.

Сформулированы приоритетные задания деятельности социально�психологической службы в учеб�
ных заведениях по созданию благоприятных условий для развития личности. Проведен анализ моде�
лей взаимодействия службы с участниками учебно�воспитательного процесса. Представлена ха�
рактеристика общего квалификационного уровня работников службы г. Полтава. Заявлено о проб�
леме "профессионального вакуума" психологов�практиков в учебных заведениях. Представлена мо�
дель конструктивного взаимодействия между психологом и руководителем.

Have formulated the main tasks for social�psychological activities in educational establishments for creating
salutary conditions for person development.
Carried out the model?s analyses of interaction between service and members of educational process.
Have presented the characterization of common level of qualification service workers in Poltava.
Have announced the problem "professional vacuum" among psychologists who has practice in educational
establishments. Have presented the model of constructional interaction between psychologist and chief.

СОЦІАЛЬНО	ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Т.В.Горошко 
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Рис. 1. Моделі основних можливих форм взаємодії узагальнених 
з учасниками освітнього процесу навчально закладу
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ефективної діяльності "управлінської ко�
манди" тощо)" [3].

Важливу роль у формуванні моделі ді�
яльності соціально�психологічної служби
має також "прямий" або "опосередкова�
ний" підхід до практики надання психо�
логічної допомоги. Саме другий – опосе�
редкований підхід – дає змогу надавати
психологічну допомогу в широкому розу�
мінні, здійснюючи не тільки консульту�
вання, корекцію, а також психологічну
просвіту, профілактику, діагностику,
експертизу, прогнозування тощо. Ця мо�
дель найбільш "рельєфно" представлена
в концепції психологічної служби
Л.М.Фрідмана [10].

Специфіка статусу психологічної
служби полягає в тому, що вона має бути
незалежною складовою у системі "на�
вчальний заклад", бо не здійснює нав�
чально�виховний процес, а супроводжує
його. 

Упровадження "опосередкованих" мо�
делей психологічних служб [10] оптимі�
зує навчально� виховний процес насам�
перед через психологічний супровід уп�
равління освітою. Керівництво сучасним
навчальним закладом – це керування по�
током інформації, як зазначає В.Кло�
вацький у статті "Кібернетичний метод у
менеджменті освіти" [7]. Реальна допомо�
га в цьому – моніторинговий супровід
навчально�виховного процесу, невід’єм�
ною частиною якого є соціально�психоло�
гічні дослідження, за умови  проведення
їх фахівцями – психологами, соціальни�
ми педагогами. Соціологічні дослідження,
що проводяться на серйозному фаховому
рівні, дають змогу отримувати макси�
мально наближену до реальної інформа�
цію щодо думок, вражень, ставлень, очі�
кувань, прогнозувати можливі негативні
тенденції у процесі навчання та вихован�
ня. Важливим є фактор професійної ком�
петентності на всіх етапах дослідження –
від формулювання проблеми і гіпотези до
обчислення даних та їх інтерпретації.

Тому необхідною умовою налагоджен�
ня ефективного освітнього процесу є ді�
яльність психологів, соціальних педагогів
у навчальних закладах. Соціально�пси�
хологічна служба навчального закладу,
до складу якої входять практичні психо�
логи, соціальні педагоги, соціальні педа�
гоги по роботі з дітьми�інвалідами, не є
примхою чи розкішшю. Це необхідність.
Відповідати вимогам сьогодення при ке�
руванні навчально�виховним процесом
без володіння об’єктивною інформацією,
без зворотного зв’язку все одно, що нама�
гатися рухатися із зав’язаними очима по
вузькій стежці високо у горах – не тільки

психолога як представника служби з
учасниками навчально�виховного проце�
су закладу.

Як зазначає Л.М.Карамушка [3], "сьо�
годні практичні психологи у рамках пси�
хологічних служб здійснюють багато різ�
них видів професійної діяльності. Вони
працюють у різних соціальних сферах,
взаємодіють з різними об’єктами психо�
логічної допомоги, надають психологічну
підтримку у вирішенні широкого спектра
професійних та особистісних проблем
своїх клієнтів.

Це обумовлює об’єктивну необхідність
упровадження різних моделей психоло�
гічної служби, які визначають зміст,
спрямованість та особливості її діяльнос�
ті.". Автор статті [3] також вказує, що
"модель психологічної служби, слід на
наш погляд, розуміти як систему теоре�
тико�методичних, організаційних та
етичних принципів, технологій, методів
та форм надання психологічної допомо�
ги". 

Л.М. Карамушкою також зазначається
[2 – 5] доцільність класифікації об’єктно�
цільових моделей служб за "пріоритет�
ністю надання психологічної допомоги
різним категоріям об’єктів" [3], а саме:
"екстремальну" та "стабільну" моделі.
Перша орієнтована на надання терміно�
вої психологічної допомоги окремим гру�
пам або членам груп, що мають "особли�
вий "екстремальний"… статус у певному
соціумі, який обумовлений негативним
впливом на них… соціально�педагогічних
чинників" [3], друга – надання психоло�
гічної допомоги всім учасникам навчаль�
но�виховного процесу в стабільних умо�
вах їх життєдіяльності. "Екстремальна"
модель передбачає спрямованість допо�
моги тільки на певну групу учасників
навчально�виховного процесу і обмежен�
ня часовими рамками, тобто вона нада�
ється терміново. "Стабільна" модель орі�
єнтована на всіх учасників процесу, "має
бути "розгорнутою" у часі, тобто здійсню�
ватися планомірно [3]. На думку автора,
"психологічна підтримка" і "психологіч�
ний супровід", що є пріоритетними для
соціально�психологічних служб останнім
часом, є можливими тільки за умов зап�
ровадження "стабільної" моделі діяль�
ності служб – "…саме в рамках " стабіль�
ної" моделі може здійснюватися психоло�
гічне забезпечення діяльності освітніх
організацій (психологічне обґрунтування
концепції діяльності освітньої організа�
ції, визначення стратегії взаємодії з ін�
шими організаціями, створення психоло�
гічних умов для становлення позитивного
іміджу освітнього закладу, організація
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після завершення роботи [3]. Компенсу�
вати небажані тенденції можна різними
шляхами, зокрема, діловим конструктив�
ним спілкуванням з колегами на семіна�
рах, засіданнях методичних об’єднань,
творчих груп працівників соціально�пси�
хологічних служб.

Не менш важливим і продуктивним є
членство у спілках, асоціаціях, фахових
товариствах, практика участі в діяльнос�
ті яких є загальновизнаною в усьому сві�
ті, бо дає можливість розширити простір
спілкування, обміну досвідом з фахівця�
ми споріднених галузей. Члени таких ор�
ганізацій відчувають фахову захище�
ність, бо мають, зокрема, підтримку, ро�
зуміння колег та умови для постійного
підвищення професійного рівня. 

Одна із таких громадських організацій
успішно діє уже більше ніж 5 років на ба�
зі спеціалізованої школи № 5. Міське
психолого�педагогічне товариство
"СпАнна" очолює директор навчального
закладу, заслужений працівник освіти
України В.В.Кловацький. Перші дві літе�
ри означають "спілка професіоналів", що
певним чином розкриває мету діяльності:
об'єднання для взаємозбагачення знання�
ми, досвідом.

Анна – у перекладі з грецької означає
"та, що дає блага". Члени товариства
прагнуть віддавати знання охочим їх от�
римати, зокрема і фахівцям, які мають
бажання самовдосконалюватися. Було
започатковано дві форми роботи – закри�
ту і відкриту. На закриті засідання за�
прошуються тільки члени товариства,
обговорюються вузькі фахові питання,
відбувається обмін досвідом. На відкриті
зустрічі запрошуються усі охочі. Таким
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незручно і дуже повільно, а і вкрай не�
безпечно. 

У більшості закладів освіти м. Полтави
психологічний супровід здійснюється од�
ним психологом. Цей факт має переваги
та вагомі обмеження ефективності діяль�
ності. Зокрема, питання фахової компе�
тентності загострюється у зв’язку з необ�
хідністю кваліфіковано і конструктивно,
часто терміново і впевнено реагувати на
запит. Кваліфікаційний рівень фахівців
служби закладів освіти м. Полтави пред�
ставлено на рис. 2. 

Потреба порадитися, отримати кон�
сультацію з фахових проблем існує неза�
лежно від стажу роботи і рівня кваліфі�
кації, бо психолог, як правило, постійно і
самостійно "складає іспит на профпри�
датність". Крім того, неадекватні очіку�
вання від практичного психолога з боку
учасників навчально�виховного процесу
сприяють "плинності кадрів". Тому швид�
ке набуття достатнього досвіду для прак�
тичної діяльності є надзвичайно актуаль�
ним.

Ситуація "фахового вакууму", що його
часто відчувають і психологи, й інші пе�
дагогічні працівники в навчальному зак�
ладі, має сильні і слабкі сторони. З одного
боку, – самостійність фахівця служби у
визначенні психологічної проблеми, не�
залежність у виборі методів і способів на�
дання допомоги, відсутність "небажаних
свідків" професійних "недоречностей". З
іншого, – небезпека однобічного, навіть
стереотипного підходу до визначення та
розв’язання проблем, нестача професій�
ного спілкування, брак можливості кори�
гувати діяльність у процесі розв’язання
завдання, а не усвідомлювати помилки

Рис. 2. Кваліфікаційний рівень фахівців психологічної служби закладів м.Полтави
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міста. Таким чином, базовим навчальним
закладом з практичної психології міста
Полтави більше ніж 10 років є спеціалізо�
вана школа № 5. Схематично модель вза�
ємодії соціально�психологічної служби
цього закладу з учасниками навчально�
виховного процесу представлено на рис. 3.
Соціально�психологічна служба СШ № 5
реалізує свої специфічні функції  шля�
хом загальної психологізації на всіх рів�
нях: адміністрація – педколектив – учні –
батьки [6].

Пошук ефективних підходів до взає�
модії з керівництвом освітнього закладу є
обов'язковим кроком на шляху підви�
щення рівня психологічної обізнаності і
компетентності всіх учасників навчально –

чином проводиться опосередкована пси�
хологізація широкого кола учасників на�
вчально�виховного процесу. У відкритих
засіданнях беруть участь фахівці різних
галузей, споріднених із психологією: лі�
карі, філософи, соціологи. Це сприяє гли�
бокому висвітленню проблем, які став�
ляться на засіданнях, та пошуку шляхів
їх вирішення. Членом товариства "СпАн�
на" може стати будь�яка людина, яка має
вищу педагогічну чи психологічну освіту
незалежно від стажу роботи за фахом та
наукового звання. "СпАнна" впевнено
можна назвати психолого�педагогічним
університетом, постійними відвідувача�
ми, а потім активними учасниками якого
є психологи та провідні педагоги нашого

Рис. 3. Модель взаємодії соціально"психологічної служби школи № 5 м.Полтави 
з учасниками освітнього процесу
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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

НАКАЗ

"07" 02.  2008р. №   78

Про проведення конкурсу моделей
підготовки компетентного випускника
загальноосвітнього навчального закла�
ду серед педагогічних працівників за�
гальноосвітніх навчальних закладів
комунальної форми власності

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2007 року № 429
"Про проведення дослідно�експериментальної роботи на базі Ялтинської загальноосвіт�
ньої школи № 2 Автономної Республіки Крим" на реалізацію Державної цільової соці�
альної програми "Школа майбутнього" на 2007�2010 роки, з метою виявлення кращого
досвіду формування життєво компетентних випускників

наказую:

1. Провести конкурс моделей підготовки компетентного випускника загальноосвіт�
нього навчального закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми власності з березня по вересень 2008 року.

2.  Затвердити Умови проведення конкурсу моделей підготовки компетентного ви�
пускника загальноосвітнього навчального закладу серед педагогічних працівників за�
гальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (додаток 1).

3. Затвердити склад журі конкурсу (додаток 2).

4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і на�
уки обласних,  Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Провести у березні – квітні 2008 року районні, у травні – червні 2008 року – об�
ласні, в Автономній Республіці Крим – республіканський, конкурси.

4.2. Забезпечити надходження конкурсних матеріалів на III етап конкурсу до 30 чер�
вня 2008 року.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (в.о. директора Завалевський Ю.І.):
5.1. Здійснити організаційно�методичне забезпечення проведення конкурсу.
5.2. Підбити підсумки конкурсу до 1 жовтня 2008 року.
5.3. Забезпечити висвітлення кращих розробок моделей компетентного випускника

загальноосвітнього навчального закладу на сторінках педагогічної преси.

6. Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (Мадзігон В.М.) (за зго�
дою) провести експертизу конкурсних робіт, підготувати узагальнені експертні матеріа�
ли та відповідні методичні рекомендації.

7. Опублікувати наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки Укра�
їни" та розмістити на сайті www.mon.gov.ua.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Міністр І.О. Вакарчук



компетентного випускника 12�річної
школи, яка найбільш адекватно відпові�
дала б як потребам сучасної особистості,
так і вимогам сучасного суспільства.

2.2. Завданнями конкурсу є:
� активізація творчого пошуку й реф�

лексії керівників та вчителів загальноос�
вітніх навчальних закладів комунальної
форми власності щодо розробки моделей
підготовки компетентного випускника;

� визначення та вивчення уявлень про
структуру та функції життєвої компе�
тентності, конкретні життєві компетенції,
необхідні майбутньому випускнику;

� підвищення якості підготовки випус�
кників шляхом впровадження новітніх
методик розвитку життєвої компетен�
тності та окремих життєвих компетенцій;

� накопичення та поширення кращого
педагогічного досвіду щодо підготовки
компетентних випускників;

� створення інформаційного банку да�
них моделей компетентного випускника;

� підтримка талановитих педагогів,
сприяння їх самореалізації та стимулю�
вання подальшої творчої педагогічної ді�
яльності щодо забезпечення життєтвор�
чої і компетентнісної спрямованості 12�
річної школи.

2.3. Конкурс проводить Інститут інно�
ваційних технологій і змісту освіти Мініс�
терства освіти і науки України за участю
Інституту педагогіки Академії педагогіч�
них наук України (за домовленістю).

2.4. Для участі у конкурсі запрошу�
ються як окремі педагогічні працівники
загальноосвітніх навчальних закладів ко�
мунальної форми власності, так і автор�
ські колективи.

3. Організація та проведення конкурсу
3.1. Конкурс проводиться у три етапи:
1�й – березень – квітень 2008 року – у

районах та містах обласного підпорядку�
вання.

ІІ�й – травень – червень 2008 року – в
Автономній Республіці Крим,  областях,
містах Києві та Севастополі, де визнача�
ється не більше ніж 5 переможців.

ІІІ�й – липень – вересень 2008 року –
відбувається у два тури:

Перший тур – заочний (розгляд пода�
них матеріалів) – протягом липня – сер�
пня 2008 року.

Другий тур – очний, завершальний
(проводиться презентація моделей учас�
никами конкурсу) – вересень 2008 року.

Додаток 1 

Умови проведення конкурсу моделей під�
готовки компетентного випускника загаль�
ноосвітнього навчального закладу серед пе�

дагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів комунальної форми

власності

1. Обґрунтування необхідності конкурсу
Конкурс відбувається у рамках проек�

ту "Школа майбутнього" і передбачає ви�
бір найдоцільніших педагогічних новацій
у створенні освітнього простору, в органі�
зації навчально�виховного процесу.

Освіта, разом із сім'єю, відіграватиме
провідну роль у формуванні життєвої
компетентності особистості. Компетен�
тнісний підхід є одним із найбільш пер�
спективних напрямів модернізації за�
гальної середньої освіти. Він має вираже�
ну практичну спрямованість, враховує
життєві та культуротворчі потреби осо�
бистості.

Виконання високої місії – плекання
життєво компетентного, успішного та
конкурентоспроможного випускника –
складне та відповідальне завдання. Для
його ефективної реалізації необхідно
здійснювати інноваційний розвиток осві�
ти, забезпечити кардинальні зміни у ці�
льових, змістових, технологічних, управ�
лінських домінантах 12�річної школи.

З визначення моделі компетентного
випускника починається окреслення ці�
льових, змістових, технологічних компо�
нентів оновленого навчально�виховного
процесу загальноосвітнього навчального
закладу.

Підготовка компетентного випускника –
це головний результат освітньої діяль�
ності загальноосвітнього навчального
закладу, критерій ефективності життєді�
яльності школи, її впливу на соціальне
життя.

2. Загальні положення
2.1. Конкурс моделей підготовки ком�

петентного випускника загальноосвітньо�
го навчального закладу серед педагогіч�
них працівників загальноосвітніх нав�
чальних закладів комунальної форми
власності (далі – конкурс) започаткову�
ється з метою виявлення кращого досвіду
формування життєво компетентних ви�
пускників, здатних та готових до особис�
тісної життєтворчості, досягнення влас�
ного успіху. Конкурс сприятиме визна�
ченню концептуальних орієнтирів моделі
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3.2. Фінансування другого завершаль�
ного туру ІІІ�го етапу конкурсу здійсню�
ється коштом організацій та установ, що
відряджають, а також додаткових дже�
рел фінансування, спонсорів, меценатів
тощо.

3.3. Для проведення 1�го та ІІ�го етапів
конкурсу відповідними органами управ�
ління освітою створюються організаційні
комітети, які:

� здійснюють координацію підготовки
та проведення конкурсу;

� визначають склад журі;
� при можливості проводять конкурси�

захисти з визначенням переможців та
кращих моделей;

� забезпечують висвітлення конкурсу
у регіональних засобах масової інформа�
ції;

� залучають до участі в організації та
проведенні конкурсу місцеві (районні,
міські, обласні) установи та громадські
організації.

3.4. Склад журі ІІІ�го етапу конкурсу
затверджується наказом Міністерства
освіти і науки України.

4. Вимоги до оформлення матеріалів,
що подаються на конкурс

4.1. Для участі у III етапі конкурсу ро�
боти надсилаються до 30 червня 2008 ро�
ку на адресу: 04070, м. Київ, вул. П.Сагай�
дачного, 37, к. 304, Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки України з поміткою "На
Конкурс моделей підготовки компетен�
тного випускника загальноосвітнього
навчального закладу серед педагогічних
працівників загальноосвітніх навчальних
закладів комунальної форми власності".

4.2. До журі ІІІ�го етапу конкурсу по�
даються:

Заявка на участь у конкурсі від Мініс�
терства освіти і науки Автономної Рес�
публіки Крим, управлінь освіти і науки
обласних (для міст Києва та Севастополя
– міських) державних адміністрацій.

Висновок журі ІІ�го етапу конкурсу,
зроблений на підставі матеріалів, пода�
них управлінням (відділом) освіти район�
ної (міської) державної адміністрації.

Об'єктивні дані про автора або колек�
тив авторів, чиї матеріали представлені
на конкурс (прізвище, ім'я, по батькові;
дата народження; освіта – коли і який

навчальний заклад закінчив, спеціаль�
ність за освітою; повна назва і поштова
адреса навчального закладу, де працює;
стаж роботи; повна поштова адреса місця
проживання; контактні телефони).

Фотографія розміром 10х15 (у незак�
леєному конверті).

Матеріали, які повинні містити роз�
робку моделі підготовки компетентно�
го випускника загальноосвітнього нав�
чального закладу (схему), пояснювальну
записку до неї, теоретичне обґрунту�
вання та опис існуючої моделі, висновки
про ефективність цієї моделі (якщо мо�
дель вже апробована та впроваджена), а
також науково�методичне забезпечення
впровадження  моделі.

Інші матеріали, які розкривають сут�
ність поданої моделі.

4.3. Подані на конкурс матеріали не ре�
цензуються і не повертаються. Авторські
права на творчі роботи учасників конкур�
су переходять до його організаторів, які
залишають за собою право їх викорис�
тання при організації виставок, реаліза�
ції міжнародних гуманітарних програм.

4.4. Конкурсні роботи подаються у
двох примірниках, українською мовою;
комп'ютерний набір, через 1,5 інтервалу,
кегль 14, нумерація сторінок. Обов'язково
додається електронна версія (диск 3,5
(А:) або CD�RW) усіх поданих матеріалів
у текстовому редакторі Word.

5. Нагородження переможців

5.1. Переможці ІІІ�го етапу конкурсу
нагороджуються відзнаками міністерства
освіти і науки України.

5.2. Матеріали переможців та учасни�
ків ІІІ�го етапу конкурсу будуть опублі�
ковані на сторінках педагогічної преси
протягом 2008�2009 років. 
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Çàâàëåâñüêèé  
Þð³é ²âàíîâè÷ (ñï³âãîëîâà)  

â.î. äèðåêòîðà ²íñòèòóòó ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ 
çì³ñòó îñâ³òè ÌÎÍ Óêðà¿íè, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê  

Ìàäç³ãîí  
Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷  
(ñï³âãîëîâà) (çà çãîäîþ)  

Ïåðøèé Â³öå-ïðåçèäåíò Àêàäåì³¿ ïåäàãîã³÷íèõ íàóê 
Óêðà¿íè, äèðåêòîð ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, 
àêàäåì³ê, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð  

ªðìàêîâ  
²âàí Ãíàòîâè÷  
(çàñòóïíèê ñï³âãîëîâè) (çà çãîäîþ)  

çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é ²íñòèòóòó 
ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, êàíäèäàò ³ñòîðè÷íèõ íàóê  

Êèðèëåíêî  
Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà (çàñòóïíèê 
ñï³âãîëîâè) 
 

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é ²íñòèòóòó ³ííîâàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ³ çì³ñòó îñâ³òè ÌÎÍ Óêðà¿íè, êàíäèäàò 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê  

Ñàºíêî  
Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà (â³äïîâ³äàëüíèé 
ñåêðåòàð) 

ìåòîäèñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ â³ää³ëó ìîí³òîðèíãó îñâ³òíüî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é ²íñòèòóòó 
³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ çì³ñòó îñâ³òè ÌÎÍ Óêðà¿íè  

Àíòîíåíêî  
Òåòÿíà Ñòåôàí³âíà  

äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ ¹  59 ì. Êèºâà  
 

Áàðàíîâà  
Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà  

äèðåêòîð ÅÍÂÊ "Øêîëà ìàéáóòíüîãî"  
ì. ßëòè 

Âîçíþê  
Ë³ä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà  

ñòàðøèé âèêëàäà÷ Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî 
³íñòèòóòó ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè  

Äçåâóëüñüêà  
Îëåíà Îëåã³âíà  

äèðåêòîð ÍÂÊ "Çàãàëüíîîñâ³òíÿ øêîëà ² ñòóïåí ÿ - 
ã³ìíàç³ÿ ³ì. Â .Ò.Ñåíàòîðà" ì. Ñì³ëè ×åðêàñüêî¿ îáëàñò³  

Ê³ÿí  
Îëüãà ²âàí³âíà  

äèðåêòîð çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 118  
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüêà  

Êðàñîòà  
Îêñàíà ²ãîð³âíà (çà çãîäîþ)  
 

ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ëàáîðàòîð³¿ 
ïåäàãîã³÷íèõ ³ííîâàö³é ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÀÏÍ 
Óêðà¿íè 

Ëàõòàäèð  
Ëàðèñà ²âàí³âíà  

íà÷àëüíèê â³ää³ëó ñåðåäíüî¿ îñâ³òè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ 
íàóêè Êè¿âñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿  

Ëîïóõ³âñüêà  
Àëëà Âàñèë³âíà (çà  çãîäîþ) 

ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ëàáîðàòîð³¿ ñ³ëüñüêî¿ 
øêîëè ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè  

Ìèëàøåíêî  
Êàòåðèíà Ìèêîëà¿âíà  

çàñòóïíèê äèðåêòîðà Êèºâî -Ñâÿòîøèíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
êëàñè÷íî¿ ã³ìíàç³¿  

Íå÷èïîðåíêî  
Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà  
 

äèðåêòîð Õîðòèöüêîãî íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíîãî 
áàãàòîïðîô³ëüíîãî öåíòðó ì. Çàïîð³ææÿ, êàíäèäàò 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê  

Ïèëèïåíêî  
Âàëåíòèíà Äìèòð³âíà  

äèðåêòîð ã³ìíàç³¿ "Ñîô³ÿ" ì. Äí³ïðîðóäíå Âàñèë³êñüêîãî 
ðàéîíó Çàïîð³çüêî¿ îáëàñò³  

Ïèñüìåííèé  
Âàëåð³é Áîðèñîâè÷ 

äèðåêòîð ÍÂÎ ¹ 136  ì.Äí³ïðîïåòðîâñüêà  
 

Ñâèðèäåíêî  
Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà (çà çãîäîþ)  

çàâ³äóâà÷êà ëàáîðàòîð³¿ ³íòåðíàòíèõ çàêëàä³â ²íñòèòóòó 
ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, êàíäèäàò ïåäàãîã³÷íèõ íàóê  

Ñêðåáåöü  
Îëüãà Ìèêîëà¿âíà  

äèðåêòîð çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 31 ì. Ñ³ìôåðîïîëÿ  

Òèõàíñüêà  
Òåòÿíà ²âàí³âíà  

äèðåêòîð çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêîëè ¹ 31 ì. Ê³ðîâîãðàäà  

Öèìáàëàðó  
Àíæåë³êà Äìèòð³âíà  
(çà çãîäîþ) 

ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê ëàáîðàòîð³¿ ïåäàãîã³÷íèõ 
³ííîâàö³é ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÀÏÍ Óêðà¿íè, êàíäèäàò 
ïåäàãîã³÷íèõ íàóê  

Øåâöîâà  
Ñâ³òëàíà Ìèõàéë³âíà  

äèðåêòîð ë³öåþ ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí ¹ 51 ì. Êèºâà  

Додаток 2 
до наказу МОН України

від _______№___
Склад журі

конкурсу моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчально�
го закладу серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів кому�

нальної форми власності
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

Від 21.11.2007 р. м. Полтава № 802

Про Полтавську обласну 
премію імені А.С.Макаренка

Згідно з рішенням від 8 листопада 2007 року Полтавської обласної ради "Про Пол�
тавську обласну премію імені А.С.Макаренка" , керуючись статтею 43 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", з метою піднесення авторитету педагога в
суспільстві, підтримки працівників освіти та заохочення їх творчої праці, 

наказую:

1. Заснувати Полтавську обласну премію імені А.С.Макаренка для педагогічних пра�
цівників за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти та виховання молоді.

2. Затвердити Положення про Полтавську обласну премію імені А.С.Макаренка (до�
даток на 4 аркушах).

3. Вручення Полтавської обласної премії імені А.С.Макаренка проводити щорічно в
День працівників освіти.

4. Передбачити в обласному бюджеті за рахунок галузі "Освіта" окремим рядком
кошти на вручення премії.

5. Висвітлювати в засобах масової інформації порядок та терміни подання докумен�
тів і матеріалів на здобуття Полтавської обласної премії імені А.С.Макаренка.

6. Організацію цього наказу покласти на відділ вищих навчальних закладів, держав�
ної служби, виховної та кадрової роботи управління освіти і науки облдержадміністра�
ції, контроль за виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань освіти, куль�
тури, молодіжної політики, спорту і туризму.

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління 
освіти і науки ВВ..ІІ..  ММиирроошшннииччееннккоо

УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Вул. Котляревського, 20/8. м. Полтава,. 36000. Тел./факс: 8(05322) 7�32�1З
E�mail:uonpolt@osvita.poltava.ua

26.11.2007 № 01�01/2417

Начальникам відділів (управлінь) освіти
Директорам позашкільних обласних центрів

Директорам ПТНЗ
Директорам інтернатних закладів

Керівникам вищих навчальних закладів І�ІV рівнів акредитації

Управління освіти і науки надсилає для відома та використання в роботі наказ
№ 802 від 21.11.2007 року з додатками "Про Полтавську обласну премію імені
А.С.Макаренка" управління освіти і науки облдержадміністрації.

Додаток на 3 арк. 

Начальник управління 
освіти і науки ВВ..ІІ..  ММиирроошшннииччееннккоо



ми, котрі потребують корекції фізичного
та розумового розвитку.

ефективне керівництво закладами
освіти, управлінські та організаційні но�
вації;

вагомий внесок у розвиток теорії й
практики сучасної педагогічної науки.

Номінації Полтавської обласної премії
імені А.С. Макаренка: 

1) загальноосвітні заклади;
2) професійно�технічні заклади.
3) дошкільні заклади;
4) позашкільні установи;
5) вищі навчальні заклади.
У кожній номінації може бути присуд�

жена тільки одна премія. Премія присуд�
жується педагогічним працівникам, які
працюють в освітніх та виховних закла�
дах (установах) на території Полтавської
області. Особи, яким Полтавська обласна
премія вже була присуджена, повторно
на її здобуття не висуваються. Премія не
може бути присуджена посмертно

Обсяг Полтавської обласної премії іме�
ні А.С.Макаренка – 1 000 гривень у кож�
ній номінації. Розмір премії може бути
переглянутий у зв'язку з інфляцією. Ор�
ганізаційний комітет із присудження
Полтавської обласної премії імені
А.С.Макаренка затверджується щорічно
розпорядженням голови обласної ради
Організаційний комітет розглядає надані
документи й матеріали, які засвідчують
внесок номінантів у забезпечення якісної
освіти та виховання молоді. Переможці
визначаються таємним голосуванням
членами оргкомітету (по кожній номінації
окремо).

Головою оргкомітету є голова обласної
ради. Голова оргкомітету скеровує за�
гальну діяльність організаційного коміте�
ту, призначає дату засідання і проводить
засідання оргкомітету, здійснює вручен�
ня Полтавської обласної премії імені А.С.
Макаренка.

Секретар оргкомітету проводить під�
готовчу роботу до проведення засідань
оргкомітету, повідомляє членів оргкомі�
тету про дату засідання, забезпечує
вчасне надання членам оргкомітету для
ознайомлення документів і матеріалів но�
мінантів.

Обґрунтування

Полтавщина славиться своїми педаго�
гічними традиціями, освітніми новаціями
й талановитими педагогами. Усьому сві�
тові відоме ім'я Антона Семеновича Ма�
каренка, котрий тривалий час жив на
Полтавщині й створив оригінальну систе�
му виховання, актуальну і для нашого
часу. Сьогодні в області плідно працюють
тисячі педагогів, серед яких багато нова�
торів і великих майстрів своєї справи.
Віддане служіння дітям, впровадження
новітніх технологій навчання, творча
праця педагогів заслуговують на повагу й
пошану з боку суспільства й державної
влади. У зв'язку з цим Полтавська облас�
на рада ініціює заснування Полтавської
обласної премії імені А.С. Макаренка для
педагогічних працівників

Засновник Полтавської обласної пре�
мії імені А.С. Макаренка – Полтавська
обласна рада. 

Основна мета Полтавської обласної
премії імені А.С. Макаренка – сприяти
розвитку вітчизняної освіти, утверджу�
вати авторитет педагога в суспільстві,
спонукати педагогічних працівників до
творчої праці. Дата вручення премії –
День працівників освіти (щорічно).

Полтавська обласна премія імені
А.С.Макаренка присуджується педаго�
гічним працівникам, які мають стаж пе�
дагогічної (науково�педагогічної роботи
не менше 10 років і мають такі здобутки:

особливі успіхи у справі навчання та
виховання молоді, утвердження націо�
нальних та загальнолюдських цінностей,
забезпечення якісної освіти;

розробка І "провадження нових тех�
нологій освіти, сучасних методів і мето�
дик навчання;

створення методичного та матері�
ально�технічного забезпечення навчаль�
но�виховного процесу (підручники, посіб�
ники, електронні засоби навчання тощо);

поширення передового педагогічного
досвіду серед освітян;

створення умов для здобуття якісної
освіти дітьми сиротами та дітьми, позбав�
леними батьківського піклування, особа�
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Додаток
до рішення 11 сесії обласної ради 

п'ятого скликання
від 8 листопада 2007 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ ПРЕМІЮ ІМЕНІ А.С. МАКАРЕНКА



Голова і секретар оргкомітету підпи�
сують протокол засідання організаційно�
го комітету і несуть особисту відпові�
дальність за дотримання вимог цього По�
ложення. Організаційний осередок Пол�
тавської обласної премії імені А.С. Мака�
ронна – управління освіти і науки Пол�
тавської обласної державної адміністра�
ції (36000, Полтава, вул. Котляревського,
20/8, тел./факс 7�32�13, 7�32�04).

Документи й матеріали номінантів по�
даються до організаційного осередку до
30 травня (щорічно).

Після 30 травня (щорічно) організацій�
ний осередок передає документи й мате�
ріали номінантів членам організаційного
комітету для попереднього ознайомлення

Управління освіти і науки забезпечує
оголошення в засобах масової інформації
порядок і терміни подання документів і
матеріалів на здобуття Полтавської об�
ласної премії імені А.С. Макаренка.

Управління освіти і науки здійснює об�
лік лауреатів Полтавської обласної пре�
мії імені А.С. Макаренка (електронна ба�
за даних, альбом або інші форми обліку)

Порядок висунення кандидатур на
здобуття Полтавської обласної премії
імені А.С.Макаренка. Висунення канди�
дата на відзначення Полтавською облас�
ною премією імені А.С.Макаренка прово�
диться до 15 травня поточного року за
місцем роботи претендента із забезпе�
ченням гласності та демократичної про�
цедури голосування. Клопотання про
присудження Полтавської обласної пре�
мії імені А.С.Макаренка порушуються
перед Полтавською обласною радою тру�
довими колективами, де працюють пре�
тенденти. Претенденти також можуть
бути підтримані міськими та районними
відділами освіти, Полтавським обласним
інститутом післядипломної освіти педа�
гогічних працівників, районними та се�
лищними радами, державними органами
(установами), громадськими організація�
ми.

До організаційного осередку претен�
денти на здобуття Полтавської обласної
премії імені А.С. Макаренка подають:

1) клопотання на ім'я голови обласної
ради від трудового колективу, завірене
підписом керівника і печаткою закладу,
про висунення кандидатури на здобуття
премії (у клопотанні чітко визначається,
в якій номінації висувається кандидату�
ра);

2) довідка�подання з установи, де пра�
цює претендент (у довідці висвітлюється
педагогічна (науково�педагогічна) діяль�
ність й відзначаються здобутки домінан�

та, які є підставою для присудження пре�
мії; довідка�подання не повинна пере�
більшувати 3�х сторінок формату А�4;

3) листи (клопотання) на підтримку
претендента з інших органів, установ та
організацій, а також від визначних діячів
освіти та науки (якщо такі листи є);

4) копія паспорта;
5) колія ідентифікаційного коду,
6) матеріали, що засвідчують здобутки

претендента у певній номінації відповід�
но до вимог цього Положення (посібники,
підручники, відзнаки, статті в пресі то�
що).

Процедура вручення Полтавської об�
ласної премії імені А.С.Макаренка вру�
чення Полтавської обласної премії імені
А.С.Макаренка відбувається публічно за
участі освітян області та представників
широкої громадськості на урочистостях
до Дня працівників освіти із висвітлен�
ням у засобах масової інформації.

Фінансування Полтавської обласної
премії імені А.С. Макаренка здійснюється
із обласного бюджету.

Начальник управління освіти
і науки облдержадміністрації 

ВВ..ІІ..  ММиирроошшннииччееннккоо
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При підготовці цього номера використовувалося обладнання, отримане від Міжнародного фонду “Відродження”,
Бюро з освітніх та культурних програм США (BECA), Ради з міжнародних досліджень та обмінів IREX

НАШІ АВТОРИ

Булава Леонід Миколайович, 
кандидат географічних наук, доцент, завідуючий
кафедрою географії та краєзнавства
Полтавського державного педагогічного
університету імені В.Г.Короленка
Гончаренко Іван Дмитрович,
директор СШ № 13 м. Полтави, Заслужений
працівник освіти України, Дійсний член
Міжнародної Академії Біоенерготехнологій
Королюк Світлана  Вікторівна, 
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